نفسنکشید

حامی اسکو ،جز در یک مورد

لیگ برتر امشب قهرمان خود را خواهد
شناخت؛ کلوپ برای رسیدن به جام به
کمک جرارد نیاز دارد

راجعبه شایعه حضور خداداد عزیزی
در تیم ملی به جای کریم باقری که
خودش آن را تکذیب میکند

19

18

سریآ ،سری آخر

قهرمان لیگ ایتالیا از شهر میالن انتخاب
میشود؛ قرمزها تا اینجا 2امتیاز بیشتر از
آبیها جمع کردهاند

گزارش

19
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روز مانده تا
جام جهانی

عکس|سعیدزارعیان|

پخش زنده روز

لیگ برتر انگلیس

19:30
ولورهمپتون

لیورپول

سری آ ایتالیا

20:30
سمپدوریا

اینتر

علیپور پرید
درطولماههایاخیرشــایدخیلیازهواداران
پرسپولیسفکرمیکردندبازگشتعلیعلیپور
بهاینتیمقطعیاســت.علیپــوردرماریتیمو
پرتغالدورانپرفرازوفــرودیراتجربهکرد.او
ازنیمکتنشینیمحضشروعکرد،بهحضوردر
ترکیباصلیوگلزنیرسیدوایناواخردوبارهبه
نیمکتبرگشت.جنسمصاحبههای3ماهاخیر
اونشانمیدادخودشهمازاینشرایطکالفه
شــدهوبدشنمیآیدبهپرسپولیسبرگردد.با

برنامه بازی

اینحالحتیپیشازآنکهسرخپوشانفرصتی
برایبررسیشرایطپیداکنند،خبرانعقادقرارداد

رسمیبینعلیپوروباشگاهژیلویسنتهمنتشر
شد.بهاینترتیبمهاجممازنیقرمزهاهمچنان
درپرتغالباقیخواهدماندتابختشرابرایرشد
وترقیدراروپابیازمایــد.اینخبرخوبیبرای
پرسپولیسیهانیست،چونبازارکساداستو
علیپورهمبهخاطرآشناییقبلیاشباشرایط
تیممیتوانستکمکحالسرخهاباشد.

لیگ برتر ایران  -هفته 29

سه شنبه  3خرداد 1401

اشتباه بازیکن ،اشتباه مربی
درعینحالاماپرســپولیسفصــلبعدیرا
درشرایطیاســتارتمیزندکهدستکمدر
بخشقابلتوجهیازمســابقاتدوررفت،دو
عنصرتهاجمیتحتقــراردادشرادراختیار
ندارد.وحیدامیریوعیسیآلکثیردوبازیکنی
هستندکهشایددرنیمفصلاولدردسترس
نباشند.مشــکلهردویآنهاهممصدومیت
است؛عیسیخودشاشتباهکردودرموردوحید
امیری،کادرفنیدچاراهمالشد.درحالیکه
معایناترویآلکثیرنشانمیداداینبازیکن
رباطصلیبیپارهکرده،اوماههابهخوددرمانی
ادامهدادوازجراحیطفرهرفت.نهایتاعیسی
مجبورشــدتنبهتیغبدهد،اماطبیعتاروند
درمانشبهتأخیرافتاد.داستانامیریهمکه
بازیکردنقبلازرســیدنبهفــرمایدهآلو
تشدیدمصدومیتبود.وحیدبازیکنیچندپسته
اســتکهدردفاعووینگرچپونیزبهعنوان
مهاجمسایهبرایتیمبازیکرده.بعدازجراحی
دیســکگفتهشداوبینســهتاچهارماهدور
ازمیادیــنخواهدبود.وقتیهــمکهبرگردد،
طبیعتاکلیبرایآمادهشدنکاردارد.بنابراین
اگرامیریباآمادگیکاملبهجامجهانیبرسد
معجزهشده،لیگبیستویکمپیشکش.

نفت م.س
20:00
صنعت نفت

نساجی

سپاهان

ذوب آهن
20:00

20:00

فجر

فوالد

20:00

تراکتور

پرسپولیس
20:00
شهرخودرو
مس

20:00
استقالل

پیکان

گل گهر

لیگ کنفرانس اروپا  -فینال

23:30

زیادیپیراموناحتمالجداییمهدیعبدیبه
گوشمیرسد.گفتهمیشوداوپیشنهادهای

هوادار

چهارشنبه  4خرداد 1401

فاینورد

عبدی میماند؟
پرســپولیسحتیبرایحفظموجودیاندک
فعلیاشهمکارراحتیندارد،چراکهشایعات

آلومینیوم
20:00

20:00

آاس رم

جدولبودند،چهبساجایگاهفعلیسرخپوشان
همبهدســتنمیآمد.واقعیتفنیاینتیمرا
الهاللدرابتدایفصلبهشــکلیبیرحمانه
بهرخکشید.بینکاســتیهایسرخپوشان،
امسالبیشتررویتزلزلدرخطدفاعیبحث
شدهاســت.مطالبآنقدرمکرربودهکهدیگر
نیازیبهبازگویینیستوافزایشچشمگیرنرخ
گلهایخوردههمهمهچیزرابهخوبینشان
میدهد.بااینحالپرسپولیسدرخطحمله
همرمقچندانینداردومهاجماناینتیمفصل
پرفروغیراپشتسرنگذاشتند.پرسپولیسکه

ازلیگپانزدهمتانوزدهمهمیشــهدرکورس
کفشطالنمایندهداشت،امسالبرایدومین
فصلپیاپیازاینرقابتمعافشدهاست؛یک
هشدارکاملدرموردافولتیمدرفازتهاجمی.
خیلیازگلهایامسالتیمراهمهافبکهایا
مدافعانزدهاندکهروندبحثبرانگیزیاست.در
عینحالشرایططوریپیشمیرودکهنشان
میدهدممکناستاینمشکلبرایفصلبعد
همحلنشود.فعالکهاخبار،زیادامیدوارکننده
نیست.

ساسولو
20:30
آث میالن

دانيال
اسماعيلیفر ،مدافع راست سپاهان و يکی از
بهترين
بازيکنان اين فصل از ناکامی زردپوشان در کسب
جام و برنامههايش برای فصل آينده میگويد

روزنامهنگار

تراکتورقدرتگذشتهراداشتیامثلفصول
قبلتیمهایخوشســاختیمثلنفتتهران،
پدیدهوذوبآهنمیهمانناخواندهنیمهباالی

منچسترسیتی
19:30
استون ویال

یک کلمه
با پرسپولیس
صحبت نکردهام

بهروز رسایلی

بحران
خطحمله

علیپور برنگشت ،آلکثیر و امیری مصدوم
هستند ،شاید عالیشاه هم محروم شود

بعداز5سالقهرمانی،پرسپولیسدراینفصل
باالخرهجامراازدستدادوازهمهبدتراینکه
آنراتقدیمحریفسنتییعنیاستقاللکرد.
هــوادارانازاینموضوعناراحتهســتندواز
همینحاالانتظارمیکشــندتیمبرایفصل
آیندهوبازپسگیریجامتجهیزشود،امابهنظر
میرســداینپروژهچندانهمراحتنیست.
پرسپولیسامسالمشکالتفنیبسیارزیادی
داشت.شایداگرســپاهانفرصتطلبتربود،

خوبیداردوبندفسخهمدرقراردادشاضافه
شده؛بنابراینبعیدنیستعبدیبهگزینهبازی
درخارجازکشورفکرکند،مخصوصاکهشرایط
اودرتیمگلمحمدیبدترشــدهودرخیلیاز
مسابقاتروینیمکتمینشیند.
ماجرای عالیشاه
قوزباالیقــوزیعنیهمین؛اتفاقــاترخداده
دربازینیمهتمامتراکتوروپرســپولیس،حاال
میتواندمنجربهمحرومیتامیدعالیشاهدیگر

عنصرتهاجمیقرمزهاشود.درمورداینکهمیزان
مجازاتامیدچقدراست،شایعاتمتناقضیبه
گوشمیرســد،امابههرحالاینیکخبربد
دیگربرایکادرفنیسرخپوشانبهشمارمیآید.
اگرشکلمحرومیتعالیشــاهطوریباشدکه
فصلبعدرانیزتحتتأثیرقراربدهد،وضعبدتر
همخواهدشد.
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رکوردشکنی
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رسانهها جوانان را
به کتابخواندن
تشویق کنند

رئیسجمهور :بازنگری دقیق ،منصفانه و نقادانه روند خصوصیسازی امری اجتناب ناپذیر است

اقتصاد دولتی زیر تیغ دولت

امسال برای نخستینبار میزان
پیشرفتجنگلکاریوتوسعه
فضای سبز حریم تهران،
1500هکتار خواهد بود

187شرکت دولتی در دستور واگذاری قرار دارد

دیروزرئیسجمهور
با حضور سرزده در مصلی ،از بخش
ناشران عمومی بازدید کرد

 80درصد اقتصاد ایران در حال حاضر دولتی است

رئیسی  :نمایشگاه از جلوههای
معرفی بهترینهای کتاباست

صفحه21

صفحه4

 4800بيمار نادر
در انتظار بيمه

نزدیک به 90درصد از داروهای
این بیماران ،وارداتی است

1250

هکتار
کمربند سبز تهران در سال1400
افزایش یافت.

صفحه5

شرط ازدواج
از پسر جوان
قاتل ساخت

7

پروژه
برای توسعه کمربند سبز تهران
سال قبل به اجرا درآمد.

پایان شوم آرزوی پسر افغان برای
ازدواج با دختر موردعالقهاش
عكس :همشهري /محمد عباسنژاد

3

صفحه6

سال
دیگر کمربند سبز تهران
تکمیل میشود.

44

هزار هکتار
مساحت کمربند سبز تهران
تا پایان سال 99بوده.

پایان بازی اعتیاد ،آغاز زندگی
گزارشی از روند جمعآوری معتادان متجاهر و مرکز بازپروری آنها

کرونا آرامش آپارتمان را ُکشت

50

آمار نزاع ميان همسايهها در زمان كرونا افزايش يافته است

پرونده اجارهنشینان در بهارستان
صفحه9

بررسي طرح دو فوريتي مجلس براي ساماندهي بازار اجاره

یادداشت

دادهنما

 ۲۱گون ه جانوری
در خطر انقراض ایران
پرندگان

اردک مرمری

میش مرغ

پستانداران

اردک سرسفید

عقاب طالیی

گور ایرانی

یوزپلنگ ایرانی

خرس سیاه

گوزن زرد

سمندر
لرستانی

سمندر
کردستانی

سمندر
آذربایجانی

سمندر غارزی
ایرانی

دوزیستان

خزندگان

افعی شاخدار دم عنکبوتی

ماهیان

افعی دماوندی

 ۵گونه از خاویارماهیان
دریای خزر

صفحه4

با واکسنهای موجود ،میتوان این بیماری را مهار کرد

صفحه11

صفحه7

درآستانهشهادت سرداریکه بهمسیحکردستانشهرتداشت

با سالح عشق میجنگید

یدرایران
ضرورتخصوصیساز 
آمارها نشــان میدهد از ابتدای دهــه 80تاکنون بیش
از 267هزار میلیاردتومان از ســهام شرکتهای دولتی
به بخش خصوصی واگذار شده اســت .واگذاری سهام
این شــرکتها بــا وجــود چالشهایی که بر ســر راه
ی وجود دارد ،ویژگیها و مزایای زیادی نیز برای اقتصاد داشته است بهطور
خصوصیساز 
مثال آن بخش از واگذاریهایی که از طریق بازار سرمایه انجام شده است از یک طرف
منجر به تولید اطالعات اقتصادی این شرکتها شده و از طرف دیگر دامنه فعالیت بازار
سرمایه را گسترش داده است .نزدیک به 190هزار میلیارد تومان از مجموع کل سهام
واگذار شده در2دهه گذشته از طریق بورس به عموم مردم و همینطور سهامداران حقوقی
واگذار شده است و چون یکی از الزامات حضور در بازارسرمایه ارائه اطالعات اقتصادی
این شرکتها بهصورت ماهانه ،فصلی و ساالنه است شفافیت مالی این شرکتها بهبود
پیدا کرده است ،درحالیکه در گذشته کوچکترین اطالعاتی در مورد فعالیتهای مالی
و اقتصادی این شرکتها وجود نداشت .بهزعم اغلب کارشناسان پایه نخست توسعه
فعالیتهای اقتصادی تولید آمارهای اقتصادی است که هم منجر به شفاف شدن اقتصاد
میشود و هم میتوان براساس این دادهها نقشه راه آینده را مشخص کرد.
اما نکته مهمتر در مورد خصوصیسازی ،واگذاری کسبوکارهای اقتصادی به مردم
است ،آن طور که علم اقتصاد اثبات کرده است بهینهترین جایگاه برای دولت در اقتصاد،
قرار گرفتن در نقش یک تسهیلکننده و ناظر است نه اینکه نقش مجری داشته باشد،
درحالیکه دولتها در ایران در گذشته عمدتا ،نقش مجری را در اقتصاد داشتهاند و
همین موضوع میزان مطالبات مردم را هم از دولتها افزایش داده است و مردم همه
انتظاراتشان را معطوف به دولت کردهاند.
به بیان دیگر دولت باید فعالیتهای اجرایی را در اقتصاد به بخش خصوصی واگذار کند
و خود صرفا نظارت کند و از طریق قوانین و مقررات نقش تسهیلکننده را داشته باشد.
بزرگترین مزیت این کار صرفنظر از کوچک شدن بدنه دولت ،افزایش بهرهوری تولید
و افزایش نظارتها است .این البته فقط یک بخش از ماجرا است ،آمارها نشان میدهد
فعالیتهای اقتصادی توسط دولتها گران اداره میشود ،درحالیکه بخش خصوصی
با بهینه کردن فرایندهای تولید ،هزینهها را کاهش و بهرهوری را افزایش میدهد.
واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی همچنین از بار مالی دولت میکاهد و
در فرایند زمان منجر به افزایش درآمدهای دولت میشود چرا که ساالنه بخش زیادی
از منابع دولت صرف اداره شرکتهای دولتی میشود .سوابق سالهای گذشته نشان
میدهد که دولت بخش زیادی از منابع خود و همینطور بانکها را صرف اداره شرکتهای
دولتی میکند و این موضوع خود به یک عامل ناترازی بانکها تبدیل شده است .نتیجه
ناترازی بانکها نیز چیزی جزاضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق تورم نیست.
در چنین شرایطی واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی از یک طرف جلوی
کســری بودجه دولت را میگیرد و از طرف دیگر در فرایند زمان میتواند فشار را از
نظام بانکی کم کند .ماحصل این اتفاق کاهش تورم و افزایش توان دولت برای اجرای
سیاستهای پولی و مالی است.
آخرین اطالعات از ســوی وزارت اقتصاد از عملکرد مالی 313شرکت دولتی که در
سامانه کدال منتشر شد نشان داد که بخش زیادی از این شرکتها زیانده هستند و
حتی جمع زیان انباشته این شرکتها به دهها هزار میلیارد تومان میرسد همچنین
اطالعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مورد ابر بدهکاران بانکی نشان میدهد
که بخش مهمی از منابع بانکها صرف تامین کســری وجــوه در گردش بنگاههای
دولتی شده و خود به یک عامل تورمزا تبدیل شده است .نکته مهمتر اینکه با وجود
واگذاری سهام صدها شرکت دولتی از ابتدای دهه 80تاکنون ،همچنان تعداد زیادی
از شرکتهای دولتی وجود دارند که سهام آنها به بخش خصوصی واگذار نشده است
ی در ایران با جدیت بیشتری دنبال شود
بنابر این ضرورت دارد تا برنامه خصوصیساز 
و بسیاری از شرکتهای دولتی که تاکنون واگذار نشدهاند بهدست بخش خصوصی
سپرده شوند و بهترین محل برای واگذاری سهام این شرکتها بازار سرمایه است.

نشست فوری برای آبله میمونی

بازگشت آمریکا
به آسيابا آلزایمر

ی امروز
ویژهها 

بهزاد رنجبر؛ خبرنگار گروه اقتصادی

الله غزالی/گرافیک :مهدی سالمی

باالبان

3

خرید کاالی کارکرده سالم ،مزایای
اقتصادی و همچنین تأثیرات
مثبت زیستمحیطی بهدنبال دارد
صفحه13

هزار هکتار
مساحت کمربند سبز پایتخت
مصوب شده است .صفحه12

درنای سیبری

دست دومهای
دوستداشتنی

سالها از شهادت محمد بروجردی گذشته؛ همان سرداری
که در مناطق کردنشین کشورمان نامش را مسیح کردستان
گذاشتند .الحق هم نام برازندهای است برای او؛ کسی که با
سالح عشق به هموطن و تعصب ملی ،به جنگ دشمن
منافق میرود .آن روزهای سخت را کمتر کسی از یاد
میبرد؛ وقتی کوملهها شهرهای سنندج و سقز و
پاوه را محاصره کرده و مردم بیگناه و بیدفاع را
زیر آتش گلوله خود گرفته بودند...

متنکاملرابااسکنکیوآرکد،درهمشهریآنالینبخوانید

سیاست
پیام انریکه مورا به ایران چه بود؟

رحمان قهرمانپور ،کارشــناس مســائل بینالملل در
گفتوگو با همشهریآنالین معتقد است که مسئله
اروپا اکنون بیشتر از اینکه میانجیگری باشد ،مسئله
حفظ برجام و تالش برای زند ه نگه داشتن امید نسبت
به احیای برجام است .اما از سوی دیگر نیز حتما آمریکا
در قیاس با روسیه ،اعتماد بیشتری به اروپا دارد.
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رئیسجمهور فردا به عمان سفر میکند

گامپنجمدولتدر«دیپلماسیهمسایگی»

گردشگری
راز دوچرخه قدیمی راسته مسگران زنجان

یک کارشناس مسائل غر بآسیا گفت :ســفر رئیسجمهور
کشــورمان به عمان در راســتای تحقق شــعار راهبردی
سیاستخارجی جمهوریاســامی مبنی بر بهبود و توسعه
روابط حسنه با کشورهای همجواراست که در دولت سیزدهم با
انسجام و اهتمام ویژهای پیگیری میشود ،از اهمیت قابلتوجهی
برخوردار اســت .سیدهادی ســیدافقهی افزود :در
ماههای اخیر شــخص رئیسجمهور گامهای مؤثری
در پیشبرد دیپلماسی همسایگی برداشتهاست...

اســتاد حســن نعلچگر هــر روز صبــح پــس از بــاز کردن
مغازهاش دوچرخهای را جلوی مغازه میگذاشت و عصر
موقع بستن دوباره دوچرخه را به داخل میبرد؛۴۵سال
امانتداریویهنوزهمبرسرزبانهاست.اودر۸۱سالگی
دارفانی را وداع گفت و شهرداری زنجان تندیسی از این
امانتدارمعروفزنجانیدرخیاباننصبکرد.

2

دانش

رضا عطاران بعد از حدود۳سال وقفه به اکران بازگشته است

بازگشت بمب گیشه

از موفقترین چهرههای سینمای ایران در جذب مخاطب در
یکدهه اخیر که آخرین بار در سال ۹۸فیلم «زیرنظر» را روی پرده
داشت ،این روزها «انفرادی» به نمایش عمومی درآمده است؛
پرفروشترین فیلم حال حاضر اکران نه چندان پررونق
بهار که بهعنوان کمدی تازهای از رضا عطاران بیشتر
از هر فیلم دیگری تماشاگر دارد .گرچه بازخورد
رسانهای انفرادی مثبت نیست و مخاطبان خیلی
هم با رضایت از سالن سینما خارج نمیشوند ولی...

24
راجعبه شایعه حضور خداداد عزیزی در تیم ملی

حامی اسکوچیچ ،جز در یک مورد

اینطور بهنظر میرسد که کار کریم باقری در تیم ملی به پایان
رسیده و این مربی دیگر کنار دراگان اسکوچیچ نخواهد بود.
آقا کریم در  2سال گذشته دو شغله محسوب میشد ،اما حاال
در آستانه جامجهانی به او گفتهاند باید بین پرسپولیس
و تیم ملی یکی را انتخاب کنــد .از قرار معلوم
فدراسیون منتظر اعالم نظر باقری باقی نمانده
و اسم این مربی را از فهرست مسافران کانادا
خط زده است...

18

چتر ۵۰میلیون تومانی صدای همه را درآورد

گوچی و آدیداس در یک پــروژه همکاری ،محصوالت
مختلف مشــترکی مانند پوشاک و اکسســوری تولید
کردهانــد .یکــی از محصــوالت مشــترک ایــن دو برنــد
کــه یک چتــر لوکــس اســت ،اخیــرا در فضــای مجازی
حاشیهساز شده و در چین با توفانی از انتقادها مواجه
شده است .گزارش همشهریآنالین را بخوانید.

2

یکشنبه  1خرداد 1401
شماره 8502

مجلس

نقلقولخبر
حسین ابراهیمی
عضو جامعه روحانیت مبارز
هیچ دولتی جــرأت حــذف ارز ترجیحی را
نداشت .در گذر زمان هدف در پرداخت
یارانهها تغییــر کــرد .اگر رئیســی بتواند
جراحــی اقتصــادی را بــا مشــارکت مردم
و مســئوالن به نتیجــه برســاند ،اقتصاد
کشــور با وجود همــه تحریمها ،شــکوفا
خواهد شد.

مجلس یازدهم در نیمه راه

موفقیت 73درصدی مصوبات
شاخص نمایندگان

علی نیکزاد
نایبرئیس مجلس
در نخســتین جلســه کارگــروه مرکــزی
تفاهمنامــه همــکاری قــوه قضاییــه و
مجلس بررسی شد .براساس این تفاهم
باید قوانیــن زائد در مجلس بــا همکاری
مسئوالن قوه قضاییه اصالح شوند .این
تعامل باید سبب تسهیل مسیر حرکت
قوه مجریه در میدان و افزایش ســرمایه
اجتماعی نظام اسالمی شود /.ایرنا

خبر

پرداخت بدهیهای گازی
عراق به ایران
پس از سفر وزیر برق عراق به تهران و توافق 2طرف
درباره ازسرگرفتهشدن صادرات گاز به عراق ،وزیر
برق این کشــور دیروز اعالم کرد بغداد تا پایان ماه
جاری میالدی بدهیهــای گازی ایران را پرداخت
میکند .بهگزارش فارس ،عادل کریم در نشســت
خبری دیروز خود گفت :با دولت بر ســر پرداخت
بدهیهای طرف ایرانی توافق کردهایم .من به ایران
ســفر کردم و با وزیر نفت ایران توافــق کردیم که
بدهیها پیش از پایان این ماه (ماه جاری میالدی)
پرداخت شــود .تابستان امســال بهعلت اقدامات
اتخاذشــده و تعمیراتی که با مدیران کل شرکتها
انجام دادیم ،بهتر از تابســتان گذشته خواهد بود.
پیشاز این احمد موســی ،ســخنگوی وزارت برق
عراق میزان دقیق بدهی برقی این کشــور به ایران
را معادل یکمیلیارد و ۶۴۲میلیون دالر اعالم کرده
بود .او گفته بود که بدهیهای مربوط به سال۲۰۲۰
و  ۲۰۲۱بهطورکامل به ایران پرداخت شدهاســت.
پیش از این سفر ،خبرگزاری رســمی دولت عراق
(واع) به نقل از ســخنگوی وزارت برق این کشــور
خبر داده بود« :مصطفی الکاظمی ،نخســتوزیر،
دستورالعملهایی برای رســیدگی به پرونده برق
صادر کرده و به این وزارتخانه و شورای انرژی وزیران
دستور دادهاست تا پرونده گاز مربوط به طرف ایرانی
را حل کند ».ســخنگوی وزارت برق عــراق با بیان
اینکه صادرات گاز ایران به مناطق مرکزی این کشور
به ۱۳۳میلیون مترمکعب در روز میرسد و این رقم
پاسخگوی نیاز زمانهای اوج مصرف در عراق نیست،
اضافه کرده بود :نشستهای دورهای با طرف ایرانی
برای حل موضوع گاز پــس از پرداخت هزینه (آن)
انجام میشود.

دولت

جلسه هماهنگی سفر استانی
آذربایجانشرقی
جلسه هماهنگی و بررسی اجرای طرحهای اولویتدار استان
آذربایجانشرقی بعدازظهر شــنبه به ریاست محمد مخبر
معاون اول رئیسجمهور در نهاد ریاســتجمهوری برگزار
و بر ضرورت حل مشکل حاشیهنشینی شــهر تبریز تأکید
شد .مخبر در این جلسه با اشــاره به توسعه و تقویت شبکه
بهداشت کشــور پس از پیروزی انقالب اســامی گفت :در
مقابله با شیوع کرونا و همچنین واکسیناسیون سراسری در
دولت ســیزدهم ،کادر درمان و شبکه بهداشت با سربلندی
این آزمونهای بزرگ را پشــت سر گذاشــتند و البته این
مراقبتها و رعایت پروتکلهای بهداشتی باید ادامه داشته
باشد تا مردم با مشکلی مواجه نشوند .در این جلسه که معاون
اجرایی رئیسجمهور ،وزرای جهادکشــاورزی ،فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،آموزش و پرورش ،راه و شهرسازی ،بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی ،ورزش و جوانان ،رئیس سازمان
حفاظت محیطزیست ،استاندار آذربایجانشرقي ،معاونین و
مسئولین دستگاههای مربوطه و استانی حضور داشتند ،مقرر
شد با اتخاذ تدابیر الزم مشکالت راههای روستایی استانهای
سردسیر ازجمله آذربایجانشــرقی حل شود .همچنین در
ادامه ضمن بررسی مصوبات توسعهای ،اشتغالزایی و عمران
و آبادانی اســتان آذربایجانشــرقی ،توافقات دستگاههای
اجرایی و بانکهای عامل برای اجرای طرحهای اولویتدار
این استان تصویب شد.

گام پنجم دولت در پیشبرد «دیپلماسی همسایگی»

رئیسجمهور در پنجمین سفر خارجی خود ،فردا در رأس هیأت بلندپایهای به دعوت سلطان عمان به این کشور سفر میکند
پنجمیــن ســفر خارجــی
رئیسجمهــور در طول حدود
گزارش
9ماه فعالیت دولت سیزدهم فردا
(دوشــنبه) انجام میشــود و
سیدابراهیم رئیسی در رأس هیأت بلندپایهای به
دعوت رســمی هیثم بنطارق آلسعید ،سلطان
عمان به این کشور سفر خواهد کرد.
بهگزارش همشهری ،این ســفر که گام دیگری
از سوی دولت ســیزدهم در راســتای پیشبرد
«دیپلماسی همسایگی» بهحساب میآید ،نقش
ویژهای در گسترش تعامالت سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگی جمهوریاســامی ایران بــا عمان و
حتی در ســطح منطقه خواهد داشت و میتواند
فصل نوینی را در همکاریهای دوجانبه 2کشور
رقم بزند.
این ســفر در شرایطی انجام میشــود که کشور
عمان همواره بهعنوان الگویی در برقراری روابط
خوب همســایگی در منطقه محسوب میشود و
جزو کشــورهایی اســت که همواره تالش کرده
براســاس چارچوبهای سیاســت «بیطرفی
مثبت» راهبردهای متعادلی را در گسترش روابط
دوجانبه بــا قدرتهای منطقــهای و بینالمللی
اتخاذ کند.
ازســوی دیگر با توجه به اینکه از هفتهگذشــته
هیأتی ۵۰نفره از تجار و فعاالن اقتصادی ایران به
عمان سفر کردهاند ،سفر رئیسجمهور کشورمان
از جنبه گسترش همکاریهای اقتصادی دوجانبه
نیز از اهمیت راهبردی ویژهای برخوردار اســت.
درچنین شرایطی «مالقات رسمی در کاخ العلم»،
«دیدار دوجانبه با ســلطان عمــان»« ،امضای
چند سند همکاری»« ،دیدار با ایرانیان مقیم» و
«دیدار با تجار و فعاالن اقتصادی عمانی» ازجمله
برنامههای تدارک دیده شده برای سفر یکروزه
رئیسی به این کشور است.
اهتمام دولت سیزدهم در پیشبرد دیپلماسی
همسایگی

یک کارشناس مســائل غربآســیا دراین باره
گفت :ســفر رئیسجمهور کشورمان به عمان در
راستای تحقق شــعار راهبردی سیاستخارجی
جمهوریاسالمی مبنی بر بهبود و توسعه روابط
حسنه با کشورهای همجوار که در دولت سیزدهم
با انســجام و اهتمام ویژهای پیگیری میشود ،از
اهمیت قابلتوجهی برخوردار است.
سیدهادی ســیدافقهی با بیان اینکه در ماههای
اخیر شــخص رئیسجمهور گامهای مؤثری در
پیشــبرد دیپلماسی همســایگی برداشتهاست،
افزود :ســفرهای آقای رئیســی به کشــورهای
همجوار نشــاندهنده اهتمام چشمگیری است
که ازســوی دولت ســیزدهم برای گســترش
همکاریهای منطقهای بهکار گرفته شدهاست؛
رویکــردی کــه مســئوالن وزارت امورخارجه

کشــورمان نیز بهخوبی در این حوزه در
حال فعالیت هستند.
وی با اشــاره به طبقهبندی روابط ایران
و کشورهای منطقه براســاس جایگاه و
اهمیت راهبردی آنها در سیاستخارجی
کشــورمان ادامه داد :در گونهشناســی
کشورها در سیاست همسایگی جمهوریاسالمی،
میتوان به 3نوع از کشــورها اشاره کرد؛ نوع اول
کشــورهایی هســتن د که با آنها روابط راهبردی
ویژهای داریم.
ســیدافقهی با بیان اینکه عراق و سوریه ازجمله
این کشورها بهشمار میروند ،ادامه داد :همانطور
که رهبرمعظمانقالب تأکید کردهاند ،عراق عمق
راهبردی کشورمان بهحســاب میآید .ازسوی
دیگر روابط ایران و ســوریه نیز راهبردی است و
2کشور روابط حســنه ویژهای با یکدیگر دارند؛
بنابراین جمهوریاسالمی ایران با کشورهایی که
در سطح نخست قرار میگیرند ،روابط راهبردی و
عالی در همه سطوح دارد.
روابط «خوب» با عمان

این دیپلمــات پیشــین گفت :در ســطح دوم
کشورهایی قرار دارند که روابطمان با آنها را اگرچه
نمیتوان راهبردی نامید ،اما 2کشور همکاریهای
خوبی در بسیاری از حوزهها دارند .عمان ازجمله
این کشورها بهحســاب میآید که همکاریهای
دوجانبه همواره در سطح خوبی قرار داشتهاست.
همچنین قطر را میتوان ازجمله این کشــورها
دانست که سفر اخیر امیرقطر به کشورمان نمودی
از این موضوع است.
وی تأکید کرد :کویت را نیز تاحدی میتوان در این
طبقهبندی قرار داد؛ همچنانکه در حوزه آسیای
میانه ،کشورهایی مانند ترکمنستان ،قرقیزستان
و جمهوریآذربایجان نیز در چنین سطحی قرار
میگیرند که با وجــود برخی تنشهای مقطعی
و زودگــذر ،روابــط دوجانبه همواره در ســطح
قابلقبولی قرار داشتهاست.
سیدافقهی ادامه داد :در سطح سوم ،کشورهایی
قرار دارند که در ســالهای اخیــر بعضا روابط

خصمانهای با جمهوریاســامی ایران
داشتهاند؛ عربستانسعودی و بحرین را
میتوان ازجمله این کشــورها ارزیابی
کرد؛ البته باید به این نکته هم اشاره کرد
که انجام 5دور گفتوگو میــان ایران و
عربستان ،نشان میدهد روابط 2کشور
در مســیر تفاهم قرار گرفته؛ موضوعی که هم به
نفع 2کشور اســت و هم مردم منطقه از آن سود
خواهند برد.
این کارشناس مسائل غربآســیا با بیان اینکه
کشور عمان با وجود برخی تنشهای منطقهای،
همواره روابط خوبی با جمهوریاســامی ایران
داشتهاســت ،خاطرنشــان کرد :روابط ایران و
عمان همیشه در مســیر تعادل ،احترام متقابل
و حفظ منافع عالی 2کشــور حرکت کردهاست.
ســیدافقهی افزود :عالوهبراین ،پادشاهی عمان
در ســالهای اخیر نقش رابــط و میانجی امین
ایران و آمریکا را برعهده داشتهاست .ازسوی دیگر
عمانیها رغبت ویژهای برای بهبود روابط ایران و
عربستان دارند و میکوشــند مناسبات 2کشور
حسنه شود.
نقش متواز نکننــده عمــان در معادالت
منطقهای

کاردار سابق ایران در لبنان با تأکید بر اینکه سفر
رئیسجمهور کشــورمان به عمان از جنبههای
مختلف دارای اهمیت اســت ،گفــت :افزون بر
گســترش همکاریهای اقتصــادی ،ازجمله در
پیشبرد طرح خط لوله گاز که اهمیت راهبردی در
تأمین منافعملی 2کشور دارد ،این سفر در حوزه
گسترش تعامالت امنیتی ،دریایی و فرهنگی نیز
بسیار مهم است .باید درنظر داشته باشیم که ایران
یکی از اصلیترین مقاصد زیارتی و درمانی شیعیان
عمانی بهحســاب میآید؛ بنابراین در این سفر
شاهد امضای تفاهمنامههای خوبی خواهیم بود.
سیدافقهی با بیان اینکه این سفر عالوهبر توسعه
روابط دوجانبه ،در سطح منطقهای نیز از اهمیت
قابلتوجهی برخوردار اســت ،ادامــه داد :عمان
میتواند نقش ویــژهای در حل اختــاف ایران

ارتقای مناسبات اقتصادی ایران و عمان

مکث

سفیر ایران در عمان با اشاره به ســفر رئیسجمهور به عمان گفت :ایران و عمان در حوزه
سیاســی روابط ممتازی دارند و در حوزه اقتصادی نیز ظرفیتهای بهمراتب بیشتری برای
توسعه روابط فیمابین وجود دارد؛ بنابراین یکی از اولویتهای ما این است که روابط اقتصادی
را همپای مناسبات سیاسی ارتقا دهیم .علی نجفی در گفتوگو با ایرنا درباره همکاریهای
ترانزیتی میان ایران و عمان افزود :یکی از مهمترین زمینههای توســعه همکاری ایران و
سلطنت عمان در زمینه ترانزیت و حملونقل است و از همین طریق همکاریهای تجاری و
اقتصادی افزایش یافته است .وی ادامه داد :بر همین اساس خوشبختانه ساختارهای حقوقی
و قراردادی خوبی را در روابط 2کشور و همچنین میان ایران و عمان و سایر کشورهای منطقه
داریم که از مهمترین آن ،کریدور حملونقلی موسوم به «موافقتنامه عشقآباد» است که میان
عمان ،ایران ،ترکمنستان و ازبکستان منعقد شدهاست .نجفی همچنین تأکید کرد :امکانات
و ظرفیتهای بندرگاهی که در جنوب ایران ،در بندرعباس و چابهار و دیگر بنادر وجود دارد
و همچنین فرصتهایی که در ســلطنت عمان فراهم است ،یکی از مهمترین زمینهها برای
گسترش همکاریهای دوجانبه ایران و عمان است.

با عربستان داشــته باشــد؛ همچنانکه آنها در
ســالهای اخیر برای حل بحــران یمن اهتمام
داشتهاند .وی تأکید کرد :ازسوی دیگر باید درنظر
داشــت که عمان ،بهعنوان وزنه تعادلبخش در
شــورای همکاری خلیجفارس ،برای جلوگیری
از افراطگراییها علیه کشــورمان در این حوزه
نقش غیرقابل انکاری دارد .ســیدافقهی با بیان
اینکه عمــان در موضوع جزایر ســهگانه ایران،
تعدیلکننده لحن 3کشــور عربستان ،بحرین و
امارات اســت ،ادامه داد :این کشور همواره نقش
مفیدی را در توسعه صلح و ثبات در منطقه برعهده
گرفته است و گســترش همکاریها با این کشور
میتواند در تقویت مناسبات ایران با کشورهای
منطقه نیز مثمرثمر باشد.
نقش عمان در مذاکرات هستهای

این دیپلمات پیشــین درباره تأثیر این سفر در
پیشبرد 2موضوع آزادسازی داراییهای بلوکهشده
کشورمان در برخی کشورها و همچنین مذاکرات
هســتهای نیز گفت :عمان همواره نقش مؤثری
را بهویژه در مذاکرات هســتهای ایــران و غرب
ایفا کردهاســت .به یاد داریم که مرحوم سلطان
قابوس ،نامه اوباما به رهبرمعظم انقالب را آورد و
این کشور تاکنون هم نقش میانجی مورداعتماد
را داشتهاســت .ســیدافقهی با بیان اینکه عمان
قبل از توافق هستهای در سال 2015در جریان
گفتوگوهای ایران و غرب بــوده و در این زمینه
نقشآفرینــی کرد ه و درجریــان بداخالقیهای
طرف غربی هم بودهاست ،افزود :باید درنظر داشته
باشیم که در زمینه مذاکرات هستهای ،آمریکا از
3تا4کانال به ایران فشــار میآورد؛ عراقیها ،در
ســطح باالتر امیرقطر و همچنین انریکه حامل
پیامهایی از آمریکا برای ایران بودهاند .وی ادامه
داد :آمریکاییها باید بدانند که ما اگرچه خواهان
دســتیابی به توافق در گفتوگوهای هســتهای
هستیم ،اما تسلیم فشارها نخواهیم شد .موضوع
این است که آنها بهدنبال ورود به مسائل منطقهای
ما هستند ،بحث تعطیلی توانمندیهای پهپادی و
موشکی ایران را مطرح میکنند و میخواهند ما را
ج قاسم سلیمانی
از گرفتن انتقام سپهبد شهید حا 
منصرف کنند.
ســیدافقهی اضافه کرد :فشــار کنگره ،شکست
دمکراتها در انتخابات میــاندورهای و افزایش
احتمال بازگشت مجدد ترامپ یا پمپئو به قدرت
از دالیلی است که سبب شده چشمانداز روشنی
در این حــوزه قابل مشــاهده نباشــد؛ بنابراین
معتقدم همانگونه که مقاممعظمرهبری فرمودند،
مســئوالن باید با وجود پیگیــری مذاکرات ،بر
توان داخلی متمرکز شوند و با پیگیری سیاست
نگاه به مشــرق زمیــن ،بهدنبال مشــارکت در
بلوکبندیهای بزرگ و همچنین توسعه تعامالت
دوجانبه در این حوزه باشند.

ادامه رایزنیهای برجامی؛ اراده تهران  -انفعال واشنگتن
حسین امیرعبداللهیان :جمهوری اسالمی ایران در رسیدن به توافق «قوی» و «پایدار» جدی است

طی روزهــای اخیــر رایزنیها برای ازســرگیری
مذاکرات هستهای میان ایران و  4+1ادامه یافت و
دیپلماسی وزیر امورخارجه در گفتوگوی تلفنی با مســئول
سیاستخارجی اتحادیه اروپا از «حسننیت» و «اراده» تهران برای
دستیابی به توافق خوب در وین خبر داد.
بهگزارش همشهری ،حسین امیرعبداللهیان با بیان اینکه در سفر
اخیر انریکه مورا ،معاون مســئول سیاستخارجی اتحادیه اروپا به
تهران ،ابتکارهایی مورد بررســی قرار گرفته است ،بر جدی بودن
جمهوری اسالمی ایران در رســیدن به توافق «قوی» و «پایدار»
تأکید کرد.
جوزپ بورل نیز در این گفتوگو ضمن تأکید بر ابتکارات مطرحشده
ازسوی جمهوری اســامی ایران در طول مذاکرات وین ،گفت :ما
اکنون در مســیر جدید تداوم گفتوگو و تمرکز بر راهحلها قرار

داریم.
وی افزود :ما مصمم هستیم در تماس مستمر بین تهران و واشنگتن
بهمنظور نزدیک کردن دیدگاهها به تالش خــود ادامه دهیم و در

رسیدن به نتیجه خوب امیدوار هستیم.
این درحالیاست که بهنظر میرسد «مذاکرات هستهای» یکی از
مهمترین محورهای مورد بحث در جریان ســفر امیرقطر به آلمان
بودهاست .برهمین اساس هم بود که شیخ تیم بنحمد آلثانی در
کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم آلمان گفت که امیدوار است
میان طرفهای حاضر در پرونده مذاکرات هستهای توافقی حاصل
شود و قطر آماده مشارکت برای کمک به حل مسائل پیرامون این
مذاکرات هستهای است.
وی با بیان اینکه با اوالف شــولتس درباره راهحل صلحآمیز پرونده
هستهای ایران گفتوگو کردهاست ،افزود :من و صدراعظم آلمان
درباره اهمیت توافق ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا گفتوگو
کردیم .شولتس نیز در این نشست خبری ،از ایران و دیگر طرفهای
حاضر در مذاکرات وین خواست فرصت توافق را از دست ندهند.

عکس :پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری

سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیسجمهور
دولت با ریلگذاری مناسب و برنامهریزی
کارشناســی ،بهدنبــال بهبــود وضعیــت
معیشــتی مــردم اســت .اقدا مهــا و
تصمیمهــای دولت در اصــاح رویههای
غلــط و بهبــود شــرایط زندگــی مــردم،
توطئهها و نقشــههای شــوم دشــمنان و
بدخواهان را خنثی خواهد کرد /.ایسنا

مجلس یازدهم در نیمه راه خود این هفته بهمناســبت شــروع
سومین سال فعالیتش با رهبر معظم انقالب دیدار خواهد داشت.
بررسی عملکرد نمایندگان این دوره از مجلس حکایت از حداقل
15طرح و الیحه مهم بهعنوان محورهــا و رویکردهای کلی این
مجلس در قانونگذاری کشور دارد .عمده این طرحها و لوایح در
همین2سالنخستفعالیتمجلسیازدهمتعیینوتکلیفنهایی
و برخی دیگر در شورای نگهبان با ابهام و مغایرت مواجه شده یا با
ایرادات هیأت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام در مجمع
تشخیص مصلحت نظام روبهرو بودند.

کارنامه کاری این دوره از نماینــدگان مجلس بهوضوح گویای
ســاماندهی وضعیت صدور مجوزهای کسبوکار ،شفافسازی
عملکرد و مسائل مالی نمایندگان ،برنامه جوانی جمعیت ،جهش
تولید مسکن ،ساماندهی وضعیت مالیاتهای خانههای خالی و
خودروهای لوکس و طرحهای کنترل بحران آب در کشور است.
رفتارشناسی نمایندگان مجلس یازدهم گویای پرهیز حداکثری
آنها از درگیر شدن با مسائل حاشــیهای و خارج از حیطه کاری
آنهاست که جز در مواردی استثنا یک قاعده محسوب میشود.
بررسی همشهری براساس سامانه نظرات شورای نگهبان حکایت
از آن دارد که حداقل 73درصد طرحهای شاخص و اصلی مدنظر
این دوره از فعالیت نمایندگان مجلس توانسته راه به مجرای اداری
کشور ببرد .از کل حدود 107مورد مصوبات مورد بررسی شورای
نگهبان در دوره فعالیت مجلس یازدهم از خردادماه1399تاکنون
نیز حدود 67درصد آنها به ثمر رسیدهاند.
نمایندگانبرخیدستورکارهای مهمدیگرهمچون الیحه مدیریت
تعارض منافع که دولت سیزدهم بانی آن بوده را هم در دست اقدام
دارند .یک فوریت این الیحه مهم فروردینماه امسال به تصویب
رسید و در دستور کار عادی رسیدگی مجلس قرار گرفت.
بررسی طرحها و لوایح شاخص مجلس
یازدهم

ردیف

وضعیت

طرحهای شاخص
1

طرح شفافیت قوای سهگانه

شورای
نگهبان

2

طرح تغییر ساعت رسمی کشور

تأیید

3

طرح جهش تولید بنیان

تأیید

4

طــرح مدیریت دادههــا و اطالعات
ملی

مغایرت

5

طــرح تســهیل صــدور مجوزهای
کسبوکار

تأیید

6

طرح انتقــال آب از دریای عمان به
استان سیستان و بلوچستان

تأیید

7

طرح ساماندهی صنعت خودرو

مغایرت

8

طرح جوانــی جمعیــت و حمایت از
خانواده

تأیید

9

طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید
کشاورزی

مغایرت

10

طرح جهش تولید مسکن

تأیید

11

الیحه مالیات بر ارزشافزوده

تأیید

12

الیحه اصالح قانون صدور چک

تأیید

13

الیحه اصالح مــاده 54مکرر قانون
مالیاتهای مستقیم

تأیید

14

طــرح اقــدام راهبردی بــرای لغو
تحریمها و صیانــت از منافع ملت
ایران

تأیید

15

الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان

تأیید

تأیید نهایی 73درصد طرحها و لوایح شاخص
سرنوشت قانونگذاری2سال نخست مجلس یازدهم
شورای
نگهبان

تأیید

71

مغایرت

29

ابهام

6

نتیجه :تأیید 67درصد

مصوبات مجلس

هشدار درباره شکست مذاکرات
وبگاه تحلیلی «دیپلماتیک» در گزارشی با بررسی نظر کارشناسان
و مقامهای غربی تأکید کرد که در شرایط کنونی سرنوشت مذاکرات
برای احیای توافق هستهای در خطر شکست قرار گرفتهاست .در این
گزارش آمده است که «مقامهای فعلی و پیشین اروپایی ابراز نگرانی
کرده و هشــدار دادهاند آمریکا ممکن است با احتیاط سیاسی در
زمینه مسئلهای که تا حد زیادی نمادین است ،موفق به احیای توافق
هستهای نشود .یک دیپلمات اروپایی که در جریان مذاکرات بود،
گفت :هر روزی که بدون دست یافتن به توافق سپری میشود ،خطر
از دست دادن همهچیز به طرز قابلتوجهی افزایش مییابد ».در این
گزارش همچنین آمده است« :آژانس بینالمللی انرژی اتمی هفته
گذشته اعالم کرد ایران ۴۰کیلوگرم اورانیوم غنیشده با خلوص
۶۰درصد را انباشته کردهاست .کارشناسان در زمینه منع اشاعه
تسلیحات هستهای ارزیابی کردهاند این موضوع بهمعنای این است
که اگر ایران بخواهد ،میتواند مواد شکافتپذیر کافی برای تولید یک
بمب را در مدتی کمتر از2هفته در سطح باالتری غنیسازی کند».

یکشنبه  1خرداد 1401
شماره 8502

عکس خبر

7هزار معتاد متجاهر
پذیرش شدهاند
نگاه

در شهر

خرید بهصرفه در ایستگاههای مترو

مترو فعالیتهای فرهنگی خود را از طریق همکاری با
همشهری توسعه داده و پس از استقرار 31غرفه ترهبار،
بهدنبال ایجاد غرفههای فروشگاههای زنجیرهای در
ایستگاههاست

درکنار بهبود و ارتقای خدمات رسانی در امر جابهجایی
مســافران که وظیفه اصلی و ذاتی شــرکت بهرهبرداری
متروی تهران و حومه اســت ،مدیریت متروی تهران در
این مدت برنامهها و فعالیتهای مختلــف و متنوعی را
در حوزههای فرهنگی و اجتماعــی طراحی و اجرا کرده
اســت .همچنین تالش برای دسترسی شــهروندان به
مایحتاج و کاالهای اساسی با کوتاه کردن دست دالالن
نیز از دیگر اهــداف و برنامههای شــرکت متروی تهران
و حومه در دوره جدید مدیریت شــهری تهران به شمار
میرود .در همین راســتا مدیرعامل شرکت بهرهبرداری
متروی تهران و حومه از همکاری با مؤسســه همشهری
در زمینه موضوعات فرهنگی ،آموزشی و اطالعرسانی به
شهروندان و همچنین مذاکره با فروشگاههای زنجیرهای
با اولویت فروشگاه شهروند در قالب طرح «مترو مارکت»
خبرمیدهد.
به گزارش همشهری ،مهدی شایســته اصل با اشاره به
رویکرد مدیریت شــهری ششــم در زمینه یکپارچگی،
انسجام و همافزایی زیرمجموعههای شهرداری تهران با
یکدیگر و همچنین ســایر نهادها در این رابطه میگوید:
«ضمن تنظیم چارچوب و بســترهای کالن از ســوی
سازمان زیباسازی در حوزه تبلیغات ،شرکت مترو درحال
تعامل جدی با مجموعه همشهری اســت تا موضوعات
فرهنگی ،آموزشی و اطالعرسانی به شهروندان را مدنظر
قرار دهد .چرا که قرار است مترو از ظرفیت تبلیغات فقط
بهعنوان درآمدزایی استفاده نکند .البته اکنون براساس
مصوبات و رویههای موجود ،حــدود  ۱۵الی  ۲۰درصد
ظرفیت تبلیغاتی شرکت مترو برای موضوعات فرهنگی و
اجتماعی ،آموزشهای عمومی ،سالمت ،اطالعرسانی و
مناسبتها استفاده میشود».

عکس :همشهری /محمد عباسنژاد

سرپرست فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران و مدیر
تیمملی فوتبال با شهردار تهران دیدار و گفتوگو کردند .به
گزارش همشهری ،بر این اساس ،میرشاد ماجدی و حمید
استیلی ،با حضور در ساختمان شهرداری تهران با علیرضا
زاکانی ،شهردار تهران دیدار كردند و طي آن درباره مسائلی
پیرامون وضعیت تیم ملی و جام جهانی 2022قطر به گفتوگو
پرداختند .در این دیدار پیرامون موضوعات دیگر از جمله
بازیهای تدارکاتی پیشبینی شده پیش از آغاز جام جهانی
قطر و حمایت شهرداری تهران از تیم ملی ،هتلینگ آکادمی
فوتبال تیم ملی و پیشنهاد بازدید شهردار تهران از آخرین
وضعیت آن و نگهداری و تعمیر مجموعه ورزشی آزادی تبادل
نظر شد .در پایان این دیدار نیز پیراهن تیم ملی فوتبال از
سوی سرپرست فدراسیون فوتبال به علیرضا زاکانی شهردار
تهران اهدا شد.

محدوده کوهسنگی در شرق تهران از حضور معتادان متجاهر و توزیعکنندگان موادمخدر پاک شد

پایان بازی اعتیاد ،آغاز زندگی
مدیرعامل سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران :مراکز یاورشهر
شهرداری تهران ،معتادان بیش از 65سال ،زیر 18سال و بانوان را پذیرش میکنند

گزارش

روزنامهنگار

کوهسنگی مشــهد محل تفریح خانوادههاست.
کوهســنگی تهران اما تا مدتی قبل محل تجمع
معتادهایی بود که از خانواده رانده شــده بودند
و همینطور موادفروشهایی کــه این منطقه را
تصرف کرده و بهصــورت پاتوق فــروش مواد و
محل مصرف درآورده بودند .تا اواخر سال پیش،
این منطقه در شــمال تقاطع بزرگراه امامرضا و
بزرگراه شهیدنجفی رســتگار پر از موادفروشها
و مصرفکنندهها بود .تپه کوهسنگی اکنون کامال
خالی شده است .معتادان متجاهر و موادفروشان
توسط نیروی انتظامی دستگیر شدهاند و بخشی
از آنها در کمپهای ماده 16نگهداری میشوند.
یکی از همین کمپها درست در همین نزدیکی
قرار دارد.
گرمخانه خاوران اکنون تبدیل به مرکز یاورشــهر
شده است و کســانی در آن نگهداری میشوند که
بهدست نیروی انتظامی دستگیرشدهاند اما دیگر
نهادها از نگهداری آنها خودداری میکنند .اینجا
قبال خوابگاه بزرگ کارتنخوابهایــی بود که با
ونهای فوریتهای اجتماعی شهرداری جمعآوری
میشدند یا خودشان به گرمخانه مراجعه میکردند.

پاتوق 15ساله

سابقه موادفروشی در کوهســنگی به سال1385
میرســد .در آن زمان پاتوق موادفروشان شوش و
هرندی پاکسازی شــد و بعضی از فروشندگان به
این محل کوچ کردند .اســتقرار آنها در این نقطه
شرق تهران باعث ایجاد آسیبهای زیادی در این
محدوده شده بود .خردهفروشــی انواع موادمخدر
بهدست قاچاقچیانی که گفته میشد سالح سرد
یا حتی گرم دارند امنیــت این منطقه را بههم زده
بود .تپه کوهسنگی ارتفاع زیادی ندارد .اطراف آن
کارگاهها و گاراژها هستند .یک طرف آن به بزرگراه

خانوادهها معتاد را نمیپذیرند

نکته

استقرار 31غرفه ترهبار در مترو

در بخش عرضه مایحتاج شــهروندان در ایســتگاههای
زیرزمینی نیز بعد از توافق برای فعالیت غرفههای میادین
میوه و تره بار شــهر تهــران در ایســتگاههای منتخب
مترو با هدف عرضــه محصوالت و کاالهای اساســی و
موردنیاز مردم با قیمت مناسب و نازل ،این بار قرار است
فروشــگاههای زنجیرهای هم در ایستگاههای مترو فعال
شوند.
عرضه محصوالت و کاالهای اساســی مورد نیاز مردم آن
هم با قیمت مناســب و نازل و همچنین صرفه جویی در
وقت مســافران ،از جمله اهداف و دســتاوردهای مورد
انتظار این طرح است .شایسته اصل درباره خبر مذاکره با
فروشگاه های زنجیرهای برای فعالیت آنها در ایستگاههای
منتخب مترو میگوید« :درتالش هســتیم تا از ظرفیت
این فروشگاهها در ایســتگاههای مترو اســتفاده شود.
فروشگاه شــهروند که جزو خانواده شهرداری محسوب
میشود ،اولویت نخست شــرکت متروی تهران در این
طرح اســت .تعامل و مذاکره اولیه با مدیرعامل شهروند
انجام شــده و امیدواریم که محصوالت با قیمت نازل و با
صرفهتر ،در قالب «مترو مارکت» در اختیار شهروندان قرار
گیرد».
مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری متــروی تهران و حومه
با اشــاره به تفاهمنامه این شرکت با ســازمان مدیریت
میادین میوه و ترهبار شــهرداری تهران که چندی پیش
به امضا رسیده بود ،از اســتقرار غرفههای این سازمان در
ایستگاههای منتخب مترو خبر میدهد و ابراز امیدواری
میکند تا از این طریق بدون دخالت و اثرگذاری دالالن،
مایحتاج عمومی مردم مستقیم و بدون واسطه بهدست
آنها برسد .شایســته اصل میگوید« :اســتقرار و عرضه
۳۱غرفه در ایستگاههای مترو با همکاری سازمان میادین
میوه و تره بار پیشبینی شده که درحال حاضر این غرفهها
مستقر شدهاند .امیدواریم در آیندهای نزدیک با مدیریت
سازمان میادین بتوانیم در تمامی ساعات فعالیت مترو،
عرضه محصوالت و مایحتاج عمومی را با قیمت نازل و فارغ
از حضور دالالن به شهروندان ارائه کنیم».

محمد سرابی

تا سال گذشته مرکز خاوران که حکم مددسرایی
برای کارتنخوابها داشــت اما اکنون شرایط این
مرکز تغییر کرده است .سوله اصلی به چند بخش
تقسیم شده اســت و بیش از 300نفر در بندهای
مختلف آن اقامت دارند .هر «بند» سالن بزرگی است
که5ردیف تخت دوطبقه در آن چیدهاند .همه لباس
فرم و سر و ریش کوتاه دارند .نردههایی که بندها را از
راهرو جدا میکنند ،ضخیم و رنگارنگ هستند .یک
تلویزیون نیممتر مانده به سقف نصب شده و یکی از
شبکههای صدا و سیما را نشان میدهد .اینجا محل
نگهداری مددجویان باالی 65سال است .آنها برای
طیکردن مراحل درمان متادون دریافت میکنند
ولی اجازه خروج از کمپ را ندارند.

برخی از مددجویانی که در مرکز یاورشهر اقامت داشتند به خبرنگاران میگفتند که در اینجا
مانع تماس آنها با خانوادههایشان میشوند .وقتی خبرنگاران این موضوع را از مدیران مرکز
جویا شدند ،پدیده ناگواری مطرح شــد که یکی از چهرههای زشت اعتیاد و آسیبهای آن
در جامعه را نشان میدهد .بهگفته مددکاران و مسئوالن مرکز ،خانوادههای این معتادان به
تماسهایی که از سوی مرکز یاورشهر یا تلفن همراه مددکاران میشود پاسخ نمیدهند یا در
صورت پاسخ اظهار میکنند که حاضر به صحبت یا هیچگونه ارتباطی با آنها نیستند .در مقابل،
بخش زیر 18سال یاورشهر تنها «یک» مددجو داشت .بهگفته علیمحمد زنگنه ،مدیر کمپ
یاورشهر ،خانوادههای مددجویان نوجوان تمایل بیشتری به بازگرداندن آنها دارند و نمیگذارند
ی بماند.
فرزندشان در کمپ باق 

امامرضا میرسد و در ســمت دیگر شهرک نوساز
رضویه قرار گرفته است .اهالی این شهرک بارها به
حضور معتادان اعتراض کرده بودند .سرپرست اداره
امور مراکز ســازمان رفاه ،خدمات و مشارکتهای
شــهرداری تهران قسمتی از شــیب تپه را نشان
میدهد و میگوید :حدود  9الي 10پاتوق اصلی در
اینجا قرار داشت .شهرداری راه ورودی خودروها را
باز کرد و نیرویانتظامی کسانی که در این محل قرار
داشتند را بازداشت کرد.
مهدی گلشــنی میگوید :شــهرداری چادرها و
آلونکها را جمعآوری کــرد و دیوار مجاور تپه هم
گ شده است .االن این تپه کامال پاکسازی شده
رن 
است .یکی دیگر از شکایتهای اهالی شهرک رضویه
هم حضور معتادانی بود که بعضی از آنها به گرمخانه
خاوران مراجعه میکردند .اکنون با تغییر نوع فعالیت
گرمخانه ،این مشکل هم رفع شده است.
مشکل کوهسنگی در شورای شهر تهران هم مطرح
شده بود اما اکنون اثری از تجمع مصرفکنندگان
موادمخدر در آن دیده نمیشــود .اینجا در بافت
شــهری منطقه 15قــرار دارد که بایــد برای آن
برنامهریزی کرد تا دوباره به شــکل قبلی برنگردد.
با برنامهریزی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر
استان تهران ،کسانیکه توسط نیروی انتظامی و
در پاتوقها دستگیر شده باشند ،از سوی بهزیستی
غربالگری میشــوند .آنهایی کــه معتاد متجاهر
محسوب شوند با حکم قضایی و نظارت دادستانی به
مراکز نگهداری سپرده میشوند .بعضی از آنها حکم
6ماه و بعضی حکم یکسال نگهداری دارند و بدون
حکم قاضی نمیتوان آنها را آزاد کرد.
حوزه کاری مراکز نگهداری معتادان متجاهر:

یاورشهر یک  -باالی65سال
یاورشهر دو  -بین16تا18سال
یاورشهر سه  -معتادان دارای زخم باز
مرکز طراوت  -بانوان

صدور مجوزهای ایمنی با نظارت عالیه آتشنشانی

گزارش 2روزنامهنگار

تأییدیه ایمنی ساختمانهای یک تا 6طبقه پایتخت با نظارت عالیه
سازمان آتشنشانی شهرداری تهران ،توسط دفاتر خدمات الکترونیک
شهر صادر میشود .چند روز پیش معاون شهرسازی و معماری شهردار
تهران ،دستورالعمل نظارت بر ضوابط ایمنی ساختمانها توسط دفاتر
الکترونیک شهر را ابالغ کرد که واکنشهای متعددی در پی داشت.
عدهای گریزی به حادثه ساختمان پالسکو زدند و در صفحات اجتماعی
نوشتند که این تصمیم مدیریت شهری سبب افزایش ساختمانهای
ناایمنی چون پالسکو در تهران خواهد شــد اما رئیس کمیته ایمنی
شورای شهر تهران به همشهری گفت که مدیریت شهری پایتخت قصد
دارد از طریق این دستورالعمل نظارت بر ایمنی ساختمانها را توسعه
دهد .بهگفته مهدی بابایی براساس دستورالعمل صادر شده فقط صدور
مجوز ایمنی ســاختمانهای یک تا 6طبقه به دفاتر الکترونیک شهر
واگذار شده و سازمان آتشنشانی نظارت عالیه خواهد داشت .بهگزارش
همشهری ،بخشنامه صادر شده از سوی معاون شهرسازی و معماری
شــهردار تهران ،نتیجه جلسات متعددی اســت که با حضور معاون
خدمات شهری و محیطزیست شــهردار تهران ،مدیرعامل سازمان

آتشنشانی شهرداری تهران و مسئولین حوزه ایمنی و مدیریت بحران
پایتخت برگزار شده و بهگفته رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران
با این کار فرایند صدور مجوزها (تأییدیه ایمنی) کاهش مییابد .مهدی
بابایی تأکید کرد« :حداکثر 20نفر از نیروهای آتشنشــانی وضعیت
ایمنی ساختمانها را بررسی و تأییدیهها را صادر میکنند که کمبود
نیرو در این بخش سبب طوالنی شدن فرایند صدور مجوزها میشود».
صدور مجوز ایمنی برای 10هزار ساختمان

ایمنی ســاختمانها ازجمله اولویتهای ســازمان آتشنشانی شهر

سازمان آتشنشانی به وظیفهاش عمل میکند

مکث

مهدی داوری ،مدیرعامل پیشین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

در ادوار گذشته تأییدیه ایمنی برای ساختمانهای بلندمرتبه صادر میشد که با درخواستهای مکرر ،ساختمانهای یک تا 6طبقه
هم در این لیست قرار گرفتند و سازمان آتشنشــانی به موضوع ایمنی آنها ورود کرد .واگذاری نظارت ایمنی ساختمانهای يك تا
6طبقه به دفاتر الکترونیک شهر بهمعنای این نیست که سازمان آتشنشانی مســئولیتی ندارد .چرا که ایمنی شهر و شهروندان
مسئولیت اجتماعی و قانونی سازمان است و چنین موضوعاتی را با جدیت پیگیری میکنیم .حدود 6هزار مهندس ناظر ساختمان
آموزشهای الزم را فراگرفتهاند تا فرایند تأییدیه نظارت ایمنی در دفاتر خدمات الکترونیک شــهر مطلوبتر انجام شــود .البته
باتوجهبه ساختوسازهای پایتخت نیاز به آموزشهای مفصلتری است که آمادگی داریم با همکاری مرکز تحقیقات مسکن وزارت
راه و شهرسازی ،مهندسان ناظر دفاتر خدمات الکترونیک و معاونت شهرسازی مناطق را آموزش دهیم .درهرحال این تصمیم هنوز
عملیاتی نشده است و نمیتوان بهصراحت درباره خوب یا بد بودن آن اظهارنظر کرد.

علی نصیری
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت
بحران شهر تهران
درصورتیکــه بحرانــی در یــک نقطــه
یــا منطقــه کوچــک اتفــاق بیفتــد و در
همان منطقــه نیز مدیریت شــود ،این
نشاندهنده پیشرفته بودن مدیریت
بحران است .هر چقدر بخواهیم دیرتر
دچــار بحــران شــویم بایــد تــاش کنیم
ظرفیت جامعه را افزایش دهیم ،برای
انجام ایــن مهم نیز جوامــع محلی باید
کار خود را درســت انجام دهند .چراکه
بحــران بــدون مشــارکت مردمــی قابل
مدیریــت نیســت .مــردم در لحظــات
اولیه وقوع بحران نبایــد خطا کنند ،در
نتیجــه بایــد تجهیــز شــوند و بتوانند از
وقوع بحران پیشگیری کنند.

احمد احمدیصدر

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران دستورالعمل واگذاری ضوابط ایمنی ساختمانها به دفاتر الکترونیک شهر را تشریح کرد

زینب زینالزاده

نقلقولخبر

مدیرعامل سازمان رفاه و مشارکتهای
اجتماعی شهرداری تهران

باید این ســؤال را
پرسید که چرا تعداد
معتادان متجاهر از
10هزار نفر به 20هزار
نفر رسید و چه کاری
باید بکنیم که در ســالهای آینده
به 70هزار نفر نرســد؟ یکی از دالیل
رشد تعداد معتادان این است که ،12
13دستگاه متولی در این حوزه وجود
دارد اما این نهرها در کنار هم تبدیل
به رودخانه نشــده است .شهرداری
قرار است ســاختمان را تامین کند،
بهزیســتی باید مجوز بدهد ،پلیس
باید تأیید کند و دســتگاه قضا باید
حکم بدهد؛ نامهنگاریهای مربوط به
این امور چند ماه و گاهی چند ســال
طول میکشید .در سالهای گذشته
هم معتادان را جمــعآوری و زندانی
میکردند اما آنها در زندان هم به امید
رجوع دوباره بــه موادمخدر بودند؛
درحالیکه باید به فکر توانمندسازی
و کسب سالمت معتادان باشیم .باید
معتادان متجاهــر را مانند اعضای
خانواده خود بدانیم .اگرچه میگویند
در آمارهای جهانی درصد بازگشــت
معتادان متجاهر به جامعه 6 ،5درصد
است اما اگر یکدرصد هم باشد ،باید
برای آن تالش کنیم .مدل قرارگاهی
به این معنی است که فاصله بین نهادها
از بین برود .اگر قرار است نهادی یک
وظیفه را به نهاد دیگر وگذار کند ،این
کار را در همان جلسه انجام دهد .در
جلسههای قرارگاه اجتماعی بیش از
280مصوبه داشتیم که 80درصد آنها
اجرا شده اســت و بعضی از آنها قبال
6ماه تا یک سال تأخیر داشت .اقدام
ضربتی در حوزه معتادان و کودکان کار
جواب نمیدهد .اکنون بیش از 10هزار
معتاد متجاهر در تهران جمعآوری و
بیش از 7هزار نفر پذیرش و ساماندهی
شدهاند .البته همزمان مراکزی که قبال
معتادان را نگهداری میکردند بهدلیل
اتمام دوران حبس در حال آزاد کردن
آنها هســتند ،به همین دلیل باز هم
معتاداندرشهردیدهمیشوند.بهدلیل
شرایط کرونایی هم برخی آزاد شده
بودند .االن معتادان متجاهر را از طریق
عنبیه چشم شناسایی و مشخصات
آنها را ثبت میکنیم .از طرف دیگر باید
خانههای پالک قرمز هم پلمب شود و
برخورد با فروشندگان بازدارنده باشد.
حاال برای اینکه آثار کار ما مشاهده
شود باید حداقل یک تا 3سال بگذرد.
اکنون از مددجویان تست کرونا هم
گرفته میشود و در طول 2ماه فعالیت
مراکز ما ،هیچ موردی از فوت معتادان
باالی 65سال نداشــتیم که نشان
میدهد از نظر بیماری کرونا هم شرایط
مناسب بوده است .اگرچهمتأسفانه
 80تا 90درصد خانوادههای معتادان
متجاهر حاضر به پذیرش آنها نیستند.

تهران است که بابایی با اشــاره به این موضوع گفت« :انتظارمان این
است آتشنشانی بهصورت ویژه در حوزه ایمنی ورود کند که در ادوار
گذشته این ســازمان درباره ایمنی ســاختمانهای در حال ساخت
اقدامات ارزشمندی انجام داده است .البته در این میان ایمنی برخی
از بناهای ساخته شده را هم بررســی کردهاند اما اصلیترین وظیفه
سازمان پیگیری ایمنی ســاختمانهای در حال ساخت بوده است».
او با بیان اینکه حدود یک میلیون ساختمان در تهران وجود دارد که
برای 10هزار ساختمان مجوز ایمنی صادر شده است ،گفت« :سیاست
و رویکرد مدیریت شــهری کاهش و پیشگیری از حادثه است اما باید
پذیرفت نیروهای حوزه پیشگیری سازمان آتشنشانی کمتر از نیروهای
عملیاتی هستند و به همین دلیل این سازمان نتوانسته در ادوار گذشته
به موضوع ایمنی تمام ساختمانها ورود کند؛ بنابراین پیشنهاد تفویض
مسئولیتهای مربوط به تأییدیه ایمنی ساختمانهای یک تا 6طبقه به
دفاتر الکترونیک شهر ،مهندسان ناظر و کارشناسان معاونت شهرسازی
مناطق 22گانه ،بهترین راهکار برای توسعه ایمنی در شهر است .البته
این کار با نظارت عالیه سازمان آتشنشانی انجام میشود و درصورت
مشاهده تخلف کارشناسان سازمان میتوانند متخلفان را به سازمان
نظاممهندسی و نظارت دفاتر الکترونیک شهر معرفی کنند».
کارشناسان دفاتر خدمات الکترونیک شهر آموزشدیدهاند

بهگفته بابایی ،کارشناسان دفاتر الکترونیک شهر آموزشهای الزم را
فراگرفتهاند .او تأکید کرد« :طی سالهای اخیر سازمان آتشنشانی
شــهر تهران اقداماتی در حوزه آمــوزش انجام داده اســت و امروز
میتوان از تجارب کارشناســان دفاتر الکترونیک شــهر برای تأیید
ایمنی ساختمانهای یک تا 6طبقه اســتفاده کرد .همچنین نظارت
عالیه کارشناسان سازمان آتشنشانی احتمال وقوع خطا را به حداقل
میرساند ».آنطور که رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران گفته،
تأییدیه ایمنی ساختمانهای بلندمرتبه مسکونی ،اداری و تجاری با
نظارت مستقیم سازمان آتشنشــانی صادر میشود و دفاتر خدمات
الکترونیک شهر به این موضوع ورود نمیکنند.
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مسعود حقلطفی
سرپرست سازمان مهندسی و عمران
شهر تهران
روز گذشته عملیات روسازی پل تقاطع
خیابــان شهیدســلیمیجهرمی-کانال
ســیلبرگردان غــرب پــس از انجــام
اقداماتــی چون نصــب تیرهــای فلزی،
قالببنــدی ،جــدو لکاری مســیر و
ایزوالسیون عرشــه و ...به اتمام رسید
و امیدواریــم تــا پایــان هفتــه بتوانیــم
اقدامات باقی مانده پروژه مانند تأمین
روشــنایی ،نصــب عالئــم ترافیکــی و
خطکشــی مســیر را پیگیری كرده و به
پایان برسانیم.

خبر

نمایش المانهای فاخر
ایرانی در تهران؛ بهزودی
طراحی ،ساخت و نصب المانهای فاخر ایرانی-
اسالمی اولویت ســازمان زیباسازی شهر تهران
است که با مشارکت هنرمندان اجرایی میشود.
به گزارش همشهری ،تبلیغات شهری و المانهای
محیطی ظرفیتهایی هســتند کــه میتوان از
آنها در راســتای ترویج فرهنگ اســتفاده کرد.
موضوعی کــه در دیــدار رئیس فرهنگســتان
زبان و ادب فارســی با معاون زیباســازی شهر
تهران مورد تأکید قــرار گرفت و غالمعلی حداد
عادل گفت« :در کنــار ارتقای کمی درآمدهای
سازمانی ،تالش برای از بین نرفتن فضای فرهنگی
محیط شــهری بایســتی مورد توجه ویژه قرار
گیرد ».رئیس سازمان زیباســازی شهر تهران
هم در حاشــیه این دیدار به همشــهری گفت:
«توجه به مباحــث فرهنگی اولویت ســازمان
زیباســازی بهحســاب میآید و از اینرو سعی
داریم در مناســبتهای مختلف ملی و مذهبی
از المانها و آثار حجمی متناسب استفاده کنیم
تا زمینه ترویج فرهنگ اصیل ایرانی -اسالمی به
شهروندان فراهم شود ».رضا صیادی با اشاره به
برخی از اقدامات انجامشده عنوان کرد« :احیاي
دیوارنگارههای مزین به تصاویر شهدا و مضامین
ارزشی ،نصب سردیس ســرداران بزرگی چون
حاج قاسم سلیمانی ،علی صیاد شیرازی و حسین
همدانی و ...با هدف ترویج فرهنگ نوعدوستی و
مهربانی و مهرورزی و ...انجام شدهاند».

عدد خبر

80

میلیارد ریال

اولین جلســه کمیتــه مناسبســازی معابر
منطقه 9برگزار شد و شهردار منطقه با بیان
اینکه مناسبسازی ،تسهیل تردد و عبور و
مرور شهروندان در معابر شــهری از وظایف
اصلی شــهرداری است ،دســتور اختصاص
80میلیــارد ریال اعتبــار بــه ایــن کار را صادر
کــرد .بهگفتــه ســیدمحمدرحیم مرتضــوی
معابر باید بهگونهای مناسبســازی شــوند
که همه اقشــار اعم از معلول ،کودک ،پیر و
جوان بدون هیچگونه مشکل و محدودیتی
بتواننددرمعابرترددکنند.

۱۱۰۰

دیروز اختتامیه پویش نفسهای تازه شهر
با حضور جمعــی از خانواده هــای تهرانی در
مرکز همایش های برج میالد تهــران برگزار
شــد .در پویش «نفسهای تازه شهر» ،به
افتخــار هــزار و  ۱۰۰نوزاد کــه دی مــاه  ۱۴۰۰تا
اردیبهشــت مــاه ســال  ۱۴۰۱در شــهر تهران
متولــد شــده بودنــد ،نهالهایــی در ســطح
محلهها کاشته شــد .اختتامیه این پویش،
همزمانباروزملیجمعیتبود.

1700

مدیرعامــل شــرکت خاکریــز آب از
اتمــام عملیــات لولهگــذاری در پــروژه
جمــعآوری و هدایت آبهای ســطحی
سرشاخه اکباتان و آغاز عملیات اجرایی
قطعه ۳بخــش تونلــی ایــن پــروژه خبر
داد .سیدعبدالمهدی حسینی گفت:
«یکی از اقدامات در حال اجرای شرکت
خاکریز آب ،پروژه جمعآوری و هدایت
آبهایسطحیسرشاخهاکباتاناست
که شــامل ۲بخش تونلــی و لولهگذاری
جمعا به طول۱۷۰۰متر است».

نهال

متر
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چهره روز

یادداشت

آرایش نفتی نفتفروشان

مسئله پساواردات خودرو

فریدون برکشلی ،مدیر گروه دفتر مطالعات
انرژی وین در پاسخ به پرسش خبرگزاری
فارس که آیا پس از اعمــال تحریم علیه
روسیه و محدودیت صادرات نفت این کشور
به اروپا ،نفت روسیه رقیب نفت ایران در بازار چین شده است،
میگوید :در کوتاهمدت ،هر عرضهکنندهای که به بازار و مقصد
مشخصی وارد میشود ،تهدیدی برای عرضهکننده قبلی ایجاد
میکند اما وقتی که عرضه در بازار بیش از تقاضاســت ،جنگ
سهمیهها بین عرضهکنندگان بدیهی است.
این کارشناس خبره نفتی ادامه میدهد :وقتی تولیدکنندگان
قادر به عرضه ســهمیه تخصیصی خود به بازار نیستند ،یعنی
تمام تولیدکنندگان اوپک ،اوپکپالس و غیراوپک همه تولید
میکننــد ولی باز هم تقاضا بیشــتر از عرضه اســت ،بنابراین
تولیدکنندهای جای فروشنده دیگری را در بازار نمیگیرد .البته
بازارهای مقصد جابهجا میشوند.
گفتههای برکشلی نشان میدهد شــائبه تالش روسیه برای
فروش نفت بیشتر حتی با قیمتهای پایینتر میتواند درست
باشد ،که در این صورت تهدیدی علیه دیگر کشورهای فروشنده
نفت خواهد بود و به جنگ پنهان نفتــی دامن میزند .بدیهی
است در این شــرایط کشورهای فروشــنده نفت وقتی ببینند
روسیه بخش زیادی از نیاز نفتی چین یا هند را بهعنوان 2کشور
مصرفکننده نفت بهخود اختصاص میدهد ،آنهم با تخفیف
قابل توجه ،تالش خواهند کرد نفت خود را به سمت مقصدها و
کشورهای خریدار سوق دهند .در این میان ایران بیشترین فشار
را متحمل خواهد شد ،زیرا دسترسی به قاره سبز برای فروش
نفت به کشورهای اروپایی مسدود است و هند ،کرهجنوبی و ژاپن
هم مدتهاست خرید نفت از ایران را به حداقل ممکن رساندهاند.
این امری طبیعی است که همه تولیدکنندگان در بازار جهانی
نفت دنبال مشتری باشند ،اما مهم این است که ما هم مشتریان
خود را حفظ کنیم و تالش کنیم با رفع تحریمها یا غلبه بر آن ،بر
مقصد و تعداد خریداران نفت اضافه کنیم.

این روزها که احتمال آزادسازی واردات خودرو تقویت شده،
توجه به شرایط بازار در پســاواردات اهمیت پیدا میکند.
آزادسازی واردات بدون توجه به این نکته مثل آن است که
دریچه ســدی را باز کنیم ولی برای چرخه آب و چگونگی
تقســیم آن در زمینها و دامنههای پاییندســت چارهای
نیندیشیم.
بهنظر میرسد تعیین ســازوکار درســت واردات خودرو،
بهدلیل اثری که ایــن موضوع بر صنایع مرتبــط با خودرو
میگذارد ،چالشــی مهم اســت؛ موضوعی که گاه از متن
هم مهمتر میشــود .بازار خودروی ایران سالهاست که از
بازارهای بینالمللی و تکنولوژی روز دنیا دور مانده ،در نتیجه
میبایست در زمان آزادسازی واردات خودرو و در خالل باز
کردن دریچه سد ،حتما مالحظاتی را رعایت کنیم؛ مثال باید
دید آیا شــرایط بازار خودروی ایران برای ارائه خدمات پس
از فروش مهیاســت؟ آیا توانایی ســاخت قطعات یا توانایی
تعمیر خودروهای روز دنیا را داریم؟ آیا نیروی متخصص و
آموزشدیدهای را برای این کار در اختیار داریم؟
در برخی موارد پاسخ مثبت است؛ مثال صنعت ساخت خودرو
و قطعه ،بــرای برطرف کردن نیاز برخــی قطعات مصرفی،
مانند فیلترهای خودرو ،تایر و مواردی از این قبیل ،در وضع
مناسبی قرار دارد ،اما در برخی دیگر از بخشها شرایط مهیا
نیست؛ بهطور مثال هنوز از توانایی تعمیر و ساخت قطعات
اصلی خیلی از خودروهای روز دنیا برخوردار نیستیم .در این
شرایط ،بدیهی است متقاضی خرید خودرو همچنان خرید
خودروی تولید داخل را ،حتی با قیمت باال و کیفیت پایین،
بهخودرویی که خدمات پس از فروش و قطعات آن گران است
و در دسترس نیست ،ترجیح میدهد.
به همین دلیل هر چه اصل موضوع آزادسازی واردات خودرو
اهمیت داشــته باشــد ،موضوعات مربوط به پساواردات ،از
خدمات گرفته تا تامین قطعات از اهمیت مضاعفی برخوردار
خواهد بــود؛ به همین دلیل میبایســت مســئله تعمیر و
نگهداری این خودروها از همین ابتدا ،در ســازوکار واردات
خودرو مدنظر قرار بگیرد .این نوع خدمات ،میبایست از همان
مرحله اول واردات ،با همکاری شرکتهای سازنده خودرو،
وارد کشور شود تا شبکه خدمات پس از فروش و تامین قطعه
در ایران بتوانند از دانش روز آن شرکتها در صنعت و بازار
خدمات خودرو در ایران استفاده کنند.
از طرف دیگر در واردات خودرو باید خواســتهها و نیازهای
مصرفکننــدگان را هــم درنظر بگیریــم؛ تکنولوژیهای
نوین و امکانــات کاربردی خودروهای مــدرن بر هیچکس
پوشیده نیســت؛ امکاناتی مثل چراغهای تمام اتوماتیک،
ناوبری کامپیوتری خــودرو و دهها امــکان کاربردی دیگر
در اکثــر خودروهای معمولــی و مدرن دنیا بــهکار گرفته
شــدهاند ،بهرهگیری از این امکانات با اهمیــت در ایمنی
و رفــاه مصرفکنندگان خــودرو باید بــه مطالبه عمومی
تبدیل شود.
آزادســازی واردات بدون درنظر گرفتن این مسائل نهتنها
نمیتواند نیازهای جامعه ایران را پاسخ دهد ،بلکه حتی در
بلندمدت میتواند مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی
را با چالشهای تازهای روبهرو ســازد .اما اگر این شــرطها
رعایت شــوند ،خروج صنعت خودرو از وضــع آکواریومی و
گلخانهای میتواند تحولی مثبت در کیفیت زندگی جامعه
ایرانی و ارتقای تولیدات و خدمات پس از فروش شرکتهای
داخلی ایجاد کند.

نقدخبر

به نام مزد
خبر :هــادی ابوی ،دبیــرکل کانــون عالی
انجمنهای صنفی کارگران ،واقعی شدن دستمزدها
را موجب کاهش آمار تعدیل نیرو و شکایات کارگری
میداند و معتقد است؛ با واقعیتر شدن دستمزدها،
کسانی که از طریق مشاغل غیررسمی درآمدی در
محدوده دستمزد قانون کار دارند ،حاال ب ه کار در بازار
رسمی و بهرهمندی از بیمه و آتیه راغب شدهاند.
نقد :شــاخص مدیران خریــد ( )PMIیکی از
مهمترین گزارشهای پیشنگــر در حوزه اقتصاد
است که میتواند مسیر حرکت اقتصاد و مزیتها و
آسیبهای متوجه کسبوکار در کوتاهمدت را نشان
دهد .در سال گذشــته ،این گزارش که توسط اتاق
ایران منتظر میشــود ،همواره یک هشدار اساسی
صادر میکرد مبنی بر اینکه شــرکتها و صنایع با
کمبود نیروی کار مواجه هســتند؛ امــا نیروی کار
موجود بهدلیل متناســب نبودن دستمزد با هزینه
معیشت ،رغبتی برای اشتغال نشان نمیدهند .در
این وضعیت در اقتصاد ایــران عم ً
ال بیکارانی وجود
داشتند که حاضر به فعالیت با دستمزد پایین نبودند
و در مقابل کارفرمایانی هم بودند که در ازای دستمزد
پرداختی نمیتوانستند نیروی کار موردنیاز خود را
تأمین کنند .بنابراین درعینحال که عدهای معتقد
بودند کار نیست ،عدهای هم اعتقاد داشتند که نیروی
کار نیست! این وضعیت ،سادهترین نتیجه سرکوب
مزد و در حاشــیه بودن نیروی کار در فعالیتهای
اقتصادی اســت که در ســالجاری میتوانست با
افزایش 57.4درصدی حداقل مزد برطرف شــود؛
اما نکته ناامیدکننده این است که این افزایش مزد
در همین ابتدای راه با سرشکنشدن تورم سنگین
ناشی از حذف ارز ترجیحی روی هزینههای معیشت
خنثی شده و فقط این تهدید باقی مانده است که با
متهمکردن افزایش مزد بهعنوان محرک تورم ،دوره
جدیدی از سرکوب دستمزد نیروی کار آغاز شود.

رئیسجمهور :بازنگری دقیق ،منصفانه و نقادانه روند خصوصیسازی امری اجتناب ناپذیر است

اقتصاد دولتی زیر تیغ دولت

سید ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور
خصوصی میگوید :قرار اســت تصمیمهای
سازی
سختی بگیریم ،شاید برخی موافق
نباشند ،اما همین نگاه نقادانه ،دولت را به افق روشن
در پیش روی اقتصاد رهنمــون میکند .به گزارش
همشــهری ،هرچند رئیسجمهوری اشــارهای به
جزئیات این تصمیمهای ســخت نکرد ،اما بهنظر
میرسد دولت مصمم اســت قانون مصوب مجلس
درخصوص مردمیســازی یارانهها را بــا قدرت و
بهتدریج اجرا سازد .براساس اين گزارش ،مرد شماره
یک قوه مجریه دیروز در همایش خصوصیسازی در
اقتصاد ایران گفت80 :درصــد اقتصاد ایران دولتی
است ،درحالیکه براساس برنامههای توسعه ،دولت
نباید متصدی باشد ،بلکه باید هدایتگر ،نظارتگر و
حمایتگر باشد .چنانچه دولت بخواهد موفق شود
باید دســت از دخالتها و تصدیگریها در اقتصاد
بردارد .او هدف از اجرای سیاســتهای کلی اصل
44قانون اساسی را اجرای اصول اقتصاد مقاومتی و
میدان دادن واقعی به بخش خصوصی اعالم و تأکید
کرد :بسیاری از اوقات گفته میشود خصوصیسازی
صورت گرفته ،اما دولت هنوز بــا تابلو یا بیتابلو در
اقتصاد حضــور دارد که نمونه آن واگذاری ســهام

شــرکتها بــه تامیــن اجتماعــی ،بانکهــا و
شهرداریهاســت ،این موضوع تداوم تصدیگری
دولت با عناوین دیگر محسوب میشود.
تبدیل شرکتهای خصوصیشده به انبار

رئیسجمهور با اشــاره به مشــاهداتش در جریان
سفرهای استانی ،از موارد فساد درخصوصیسازی،
به صراحت اعــام کــرد :بعضا مشــاهده کردهام
کارخانههای خصوصی شده ،تعطیل و سالنهایشان
به انبار سیبزمینی و پیاز تبدیل شده است .او گفت:
به دولت آمدهایم تا بستر فســادزا را اصالح کنیم تا
اصال پروندهای ساخته نشود که قوه قضاییه مجبور
به پیگیری باشد .رئیســی با انتقاد از روند واگذاری
شرکتهای دولتی اعالم کرد :پس از آنکه کارخانه
واگذار میشود دولت بخش خصوصی را رها میکند؛
درحالیکه تــازه در آن زمان وظیفه دولت شــروع
میشود و باید در کسوت ناظر و حامی وارد عمل شود؛
بنابراین سازوکار متناسب با این نگاه باید تنظیم شود
زیرا شکست خصوصیسازی شرکتی که به بخش
خصوصی واگذار شده اســت ،پیام خوبی ندارد .او با
بیان اینکه برخی گمان میکنند اگر خصوصیسازی
در چند مورد دچار مشکل شد باید کل فرایند متوقف

شود ،گفت :این تلقی درست نیست ،بلکه باید روند
اصالح شود .برای این کار باید از دانشگاهها و فعاالن
اقتصادی و بازار کمک گرفته شود.
دولتها نمره قبولی نگرفتند

احسان خاندوزی ،وزیر اقتصاد هم در این همایش ،با
بیان اینکه دولتها در توانمندسازی خصوصیسازی
و اهلیتسنجی و واگذاریهای بدون فساد ،کارنامه
قابلقبول نداشتهاند ،اعالم کرد :طبق قانون ،بودجه
امسال 187شــرکت با درصد داراییهای مختلف و
300عنوان دارایی متنوع دولت در دستور واگذاری
قرار دارد .او تأکید کرد :تمایز بین واگذاری ،مالکیت
و توانمندســازی مدیریت و رفتن به سمت افزایش
بهرهوری در این شرکتها وجود دارد و تالش میکنیم
ابتدا بهرهوری افزایش یابد .این عضو کابینه با اشاره
به تکالیف قانون بودجه بــه دولت مبنی بر واگذاری
ســهام خود به صندوقهای خاص ازجمله صندوق
بازنشستگی کشوری یا صندوق تأمین اجتماعی و
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در قالب رد دیون
گفت :از نظر وزارت امور اقتصــادی و دارایی ،تداوم
واگذاریها در قالب رد دیون نه به بهرهوری شرکتها
منجر میشــود و نه از آن طرف مشــکل نقدینگی

صندوقهای تأمین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری
یا لشکری را حل میکند .خاندوزی افزود :امیدواریم
سیاستمداران اهداف بهتری در واگذاریها مدنظر
داشته باشــند .انتظار میرود در مسیر اجرای قانون
واگذاریها بهویژه در بخش رد دیون تجدیدنظر شود.
او فاش کرد :ریل گذشته در زمینه خصوصیسازی
و واگذاری در اجرای سیاســتها اصــل 44قانون
اساسی به مقصود نرســیده و تغییر مسیر گذشته
ضروری اســت .وزیر اقتصاد همچنین با اشــاره به
کاهش اعتماد ســرمایهگذاران به دولت اعالم کرد:
اعتماد عمومی به واگذاریها کاهش یافته و اعتماد
سرمایهگذاران به دولت اندک است که این موضوع
باید آسیبشناسیشود.
وعده تحول درخصوصیسازی

حسین قربانزاده ،رئیس سازمان خصوصیساز 
ی
هــم در ایــن همایــش از تحــول در 8مرحلــه
خصوصیسازی خبر داد و گفت :برگزاری این رویداد
یک نمایش نیســت بلکه هدف این است که نحوه
واگذاری ،فرایند واگذاری و دالیل توفیق یا شکست
در واگذاری همه شرکتهایی که در طول ۲۰سال
گذشته خصوصی شدهاند ،بررسیشود.

همشهری ابعاد طرح دوفوریتی مجلس برای ساماندهی بازار اجاره را بررسی میکند

پرونده اجارهنشینان در بهارستان

بعد از مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تعیین سقف افزایش
اجارهبهای مسکن ،حاال نوبت به بررسی طرح دوفوریتی
اجاره
کنترل بازار اجارهبهای مسکن در مجلس رسیده است.
البته مبنای هر دو مصوبه و طرح شبیه مصوبه 2سال اخیر ستاد مقابله با
کروناست؛ اما هر یک مدعی اعمال مشوقها و تنبیهات جدیدی هستند
که میتواند ضمانت اجرای قانون را افزایش دهد.
به گزارش همشهری ،از چندی پیش وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد
که تمهیداتی برای کنترل بازار اجاره اندیشــیده و پیشنهادهایی برای
تصویب به دولت ارسال کرده است .پیرو این اقدام ،اواخر هفته گذشته،
ستاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاســتی وزارت راه و شهرسازی در
حوزه مسکن ،سقف افزایش اجارهبها در تهران ،کالنشهرها و سایر نقاط
شــهری بهترتیب  ۲۰ ،25و ۱۵درصد تعیین کرد .پیش از این مصوبه،
در مجلس نیز برخی نمایندگان «طرح کنترل و ساماندهی اجارهبهای
امالک مسکونی» را ارائه دادند که پس از تصویب دو فوریت آن در هفته
گذشته ،قرار است در جلسه امروز مجلس بررسی شود.
وجه تشابه مصوبات اجارهای

از اســفند 1398که شــیوع کرونا در ایران رسما تأیید شــد و اعمال
محدودیتهای اجتماعی و تعطیلی فعالیتهای اقتصادی در دستور کار
ستاد مقابله با کرونا قرار گرفت ،طرحهایی برای حمایت از معیشت اقشار
کمدرآمد و آسیبپذیر به تصویب رسید که دو مورد از آنها مستقیما با بازار

اجاره و خانوارهای اجارهنشین مرتبط بود .نخستین طرح ،تمدید خودکار
قراردادهای اجاره سررسید شــده در چارچوب سقف قیمتی مشخص
بود که ضمانت اجرای آن به منع شدن سیستم قضایی و شوراهای حل
اختالف برای صدور حکم تخلیه مستأجران اتکا داشت و دومین طرح نیز
پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن به مستأجران واجد شرایط بود
که منابع آن باید از سوی بانک مرکزی تأمین میشد .این دو مصوبه ،در
سالهای 1399و 1400الزماالجرا بودند اما بهتدریج از اثرگذاری آنها
کاسته شد چراکه ســازوکار نظاممندی برای آن تعیین نشده بود و هر
موجر و مستأجر راسا نسبت به سازش در چارچوب مصوبه ستاد کرونا یا
اعالم دعوا علیه این مصوبه اقدام میکردند .اکنون نیز هم در مصوبه ستاد
تنظیم بازار و هم در طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس ،تالش شده سقف
قیمتی مشخصی برای میزان افزایش اجارهبهای مسکن تعیین شود و هر
یک تمهیداتی نیز برای ضمانت اجرای پیشنهادهای خود اندیشیدهاند
که البته هنوز از جزئیات هیچیک از آنها اطالعی در دست نیست.
نقاط کور حمایت از اجارهنشینان

در اقتصاد ایران که نرخ ارز و تورم به دالیل مختلف ازجمله بیانضباطی
مالی دولت با نوسان شدیدی مواجه است ،قیمت کاالهای سرمایهای نیز
بنا به اقتضای وضعیت بهشدت نوسانی خواهد بود و در این میان قیمت
کاال و خدمات وابسته به این کاالهای سرمایهای نیز شرایط مشابه اقتصاد
کالن را تجربه میکنند؛ بهخصوص که در بازارهای سنتی اقتصاد ایران

نظیر بازار اجاره ،دولت تقریبا خلع سالح است و بازار تابع مستقیما از بازار
سرمایهای مسکن خواهد بود .در این بازار ،قاعدهگذاری صرف و بدون
برنامه ،بهواسطه کمینه کردن حقوق مالکان با مقاومت جدی بازار مواجه
میشود و سیاستگذار نیز بهتبع دههها غفلت و بیتوجهی ،عمال قادر به
برخورد با این مقاومت نخواهد بود.
نکته دیگر اینکه تحوالت بازار اجاره بیش از اینکه ناشی از اعمال قدرت
دالل ،بنگاهدار ،محتکر ،گرانفروش و ...باشد ،بازتابی از تحوالت اقتصاد
کالن است و اینکه سیاستگذار ،مانند طرح مجلس ،مبنای قاعدهگذاری
برای بازار اجاره را به برهانهایی نظیر قانونشکنی مشاوران امالک یا
جوالن دالالن گره بزند ،هرگز قادر نیست قوانینی تصویب کند که منجر
به ساماندهی بازار شود .وقتی حدود یکســوم خانوارهای شهرنشین
کشور بهاجبار باید مسکن خود را از بازار اجاره تهیه کنند و قدرت خرید
آنها ساالنه بهاندازه نصف افزایش هزینه مسکن افزایش مییابد ،بهناچار
متحمل فشــار اقتصادی از ســمت بازار خواهند بود .در این وضعیت
سیاستگذار باید با اصالح ساختار اقتصاد ،شیب افزایش دستمزد و درآمد
را با رشد هزینههای زندگی همسانسازی کند یا با توزیع یارانه مستقیم
و غیرمســتقیم ،بازار را به تعادل برساند .راه سوم ،اســتفاده از فرمول
کشورهای توسعهیافته برای قاعدهگذاری بازار اجاره و قطع رابطه آن با
بازارهای سرمایهای است که البته پیشنیاز تحقق این مهم نیز اول ثبات
اقتصاد کالن و دوم شــفافیت بازار امالک و مستغالت است که عجالتا
هیچکدام در کشور ما وجود ندارد.

محمد چراغی؛ رئیس صنف فیلترسازان ایران

چهرهها
رستم قاسمی
وزیر راه و شهرسازی
اکنــون یکمیلیــون و ۳۰۰هــزار واحــد
نهضت ملی مسکن در مراحل ساخت
اعم از خاکبرداری تا اجرای فونداسیون
قــرار دارد و بــهزودی بــا معرفــی شــدن
ســخنگوی وزارت راه و شهرســازی
برای بخش مســکن ،آخرین وضعیت
پیشــرفت پروژههــا را بــه اطــاع مردم
خواهند رساند.

t e l e g r a m

@hamshahrinews

سیدرضا فاطمیامین
وزیر صنعت ،معدن و تجارت
میــزان عــوارض صادراتــی محصوالت
معدنی پلکانی اســت و هرچه شــکاف
قیمتهای خارجی با بهای محصوالت
داخلی بیشتر شــود ،عوارض افزایش
مییابد و هرچه این فاصله کمتر شود،
عوارض نیز کاهش پیدا میکند .فعال
بــا ایــن سیاســت افزایــش قیمتهــا
متوقف شد.

همشهری را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید

i n s t a g r a m

hamshahrinewspaper

غالمحسینشافعی
رئیس اتاق ایران
داشتــــــــن نــگــــــاه بــودجـــــهای بـــــــه
خصوصیســازی یــک اشــتباه فاحش
اســت و بــه واســطه همیــن اشــتباه،
بهجــای اینکــه خصوصیســازی بــه
ســمت اقتصــاد مولــد حرکــت کنــد،
عکس آن اتفاق افتاد؛ در نتیجه امروز
نــه خریــدار و فروشــنده و نه هیــچ فرد
و مســئولی از رونــد خصوصیســازی
راضی نیستند.

t w i t t e r

@hamshahrinews

عباس حسینی
معاون وزیر اقتصاد
طبق آخریــن آمار دریافتــی از بانکها
برخــی از بدهکارانــی کــه اســامی آنها
منتشر شــده ،برای مذاکره با بانکها
وارد عمل شدهاند که مبلغ بدهی آنها
بیــش از ۵۰۰میلیــارد تومــان اســت و
بعد از مذاکره با بانک و تعیین تکلیف
نهایــی مبالــغ تصفیــه شــده اعــام
خواهدشد.

یکشنبه  1خرداد 1401
شماره 8502

اینکه ویروس آنها را هدف قرار دهد و در شرایط کنونی
منجر به افزایش بیماری در این گروه سنی شود وجود
دارد ،اما بهدلیل اینکه نظام توالییابی در کشور وجود
ندارد ،نمیتوان گفت که واریانتهای جدید در کشور
باعث بروز بیماری است.

سالمت

4800بیمار نادر در انتظار بیمه

میانگین هزینه یک هفته بیمار نادر6 ،تا 8میلیون تومان
است

شناسایی 366بیماری نادر در کشور

او میگوید یکی از اهداف بنیاد بیماریهای نادر ،پیگیری
مطالبات بیماران اســت .یکی از موضوعــات هم ماجرای
بیمه نبودن داروهای آنهاســت و همه اینها در شــرایطی
اســت که داروهای این بیماران ،هزینههای سرسامآوری
دارد و وابسته به تامین ارز است؛ چراکه بیشتر آنها وارداتی
است ،اما هیچکدام تحت پوشش بیمه نیستند .این بیماران
هیچوقت بیمه نبودند و اگر هم بیمــاری بیمه بود ،بیمه
پدر خانواده که معموال بیمه پایه است ،او را تحت پوشش
قرار میداد .درحالیکه هزینه داروهای این بیماران آنقدر
باالست که با بیمه پایه ،نمیتوان آنها را تامین کرد و نیاز به
بیمه تکمیلی و کامل دارند.
ادراکی به تصویب ســند ملی بیماریهای نادر ایران در
آخرین روز فعالیت دولت قبل اشــاره میکند و میگوید:
«پس از تصویب این ســند ،پیگیریها برای بیمه کردن
بیماران چند برابر شد .براســاس این سند که با همکاری
بنیاد و بخش پژوهشی دانشگاه علومپزشکی تهران نوشته
شد ،وظایف دستگاهها در برابر این بیماران تعیین شد .یکی
از آنها وزارت رفاه و سازمانهای بیمهگر بودند .یکی دیگر،
وزارت کار است که باید برای اشتغال این افراد اقدام کند.
در کنار آن وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار دارد
که باید تامین داروهای این بیماران از خارج از کشــور را
پیگیری کند .با تصویب این سند ،در این دولت ،ابالغهای
الزم انجام و بودجهای برای اجرایی شدن آن درنظر گرفته
شد و در نهایت با مطرح شــدن ماجرای بیمه همگانی در
سازمان بیمه سالمت ،در نهایت 2ماه پیش ،وعده داده شد
تا این بیماران هم تحت پوشش بیمه قرار گیرند ».او ادامه
میدهد« :تعدادی از ثبتنامها براســاس کمیسیونهای
پزشکی بنیاد بیماریهای نادر تأیید شده است .اطالعات
این افراد هم در سامانه سبنا (ســامانه بیماران نادر ایران)
قرار گرفته اســت .هماکنون بیماران منتظر اجرایی شدن
این وعده هستند».
ادراکی از شناســایی 366نوع بیماری نادر در کشور خبر
میدهد .بهگفته او ،تمام این بیماریها در ایران بهصورت
3کتاب اطلس مصور از ســوی بنیاد تهیه و در دســترس
پزشکان قرار داده شده است ،بیماریهای نادر در پزشکی
مغفول مانده و با این اطالعات ،پزشــکان با این بیماریها
آشناتر میشوند».

مصطفی هادیزاده
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با
موادمخدر استان تهران
بــرای نگهــداری از معتــادان متجاهــر
زیــر ۱۸ســال فضــا مهیاســت .بــرآورد
پلیــس ایــن بــود کــه حــدود ۱۵۰معتاد
متجاهر زیر ۱۸ســال داریــم که تاکنون
حــدود ۲۵معتــاد متجاهر زیر ۱۸ســال
جمعآوری شده و تنها 2نفر داخل مرکز
نگهداری هســتند و مابقی آنها تحویل
خانواده شدهاند/ .ایسنا

تداوم شرایط کنونی به2شرط

محمود مشفق
استاد جمعیتشناسی دانشگاه
عالمه طباطبایی
نرخ رشــد جمعیــت 0.8درصد بــوده و
پیشبینی میشــود؛ ایــن نرخ رشــد تا
 ۱۴۱۵به حدود 0.3درصد کاهش یابد.
یک سوم از جمعیت ایران تا سال۱۴۳۰
در ســنین ســالمندی قــرار میگیــرد.
اکنون بایــد از فرصت پنجــره جمعیتی
استفاده شود/ .ایرنا

دلیل افزایش مراجعات کودکان به مراکز درمانی

تنها 700بیمار کرونایی
در بخش « آیسییو»

6تا 8میلیون تومان؛ میانگین هزینه در یک هفته

بهگفته او بهطور میانگین با توجه بهشدت و نوع بیماری،
هر بیمار در هفته 6تا 8میلیــون تومان برای دارو و درمان
هزینه میکند؛ این در حالی اســت که بسیاری از خانواده
این بیماران ،توانایی مالی برای تامین داروها را ندارند« :هر
آمپول بیماری اسامای ،نزدیک به 65میلیون تومان است».
ادراکی با بیان اینکه نزدیک بــه 90درصد از داروهای این
بیماران ،وارداتی است ،میگوید« :براساس مصوبه مجلس
و استناد به سند ملی بیماریهای نادر ،باید بودجهای برای
بیمه کردن این داروها درنظر گرفته شود و سازمان غذا و
دارو اقدام به واردات داروها کند».
بهگفته او ،تاکنون 4800بیمار نادر در کشــور شناسایی
شدهاند که این تعداد تنها 5درصد از تعداد واقعی بیماران
در کشور است« :یکی از مشکالت ما در ایران ،ازدواجهای
فامیلی است .در کنار آن مســائل اپیدمیولوژیک ،مصرف
دارو و بارداری در سن باال ،منجر به ابتالی جنین به یکی
از این بیماریهای نادر میشود ».بررسیها نشان میدهد
دیســتروفی عضالنی ،نوروفیبروماتــوز ،ایبی ،موکوپلی
ســاکاریدوز ،بیماریهای مغزی و اسامای ،شــایعترین
بیماریهای نادر در کشور هستند و پرهزینهترین آن هم
مربوط به اسامای است.
سال گذشته بود که ماجرای بحران بیماران اماسای برای
تهیه دارویشان ،خبرساز شد؛ داروهای چند هزار دالری که
حتی امکان وارداتشان وجود نداشت .یکی از آنها داروی
ریسدیپالم بود که گفته شد این دارو برای هر بیمار اسامای
ساالنه 340هزار دالر هزینهبر است .داروی دیگر اسپینرازا
بود که بهصورت آمپولهای تزریقی بود که قیمت یک دوره
کامل درمانی آن حدود 750هزار دالر اعالم شد .جنجال بر
سر این دارو آنقدر باال گرفت که در نهایت رئیس دولت وارد
عمل شد و وعده داد بودجهای برای خرید این داروها درنظر
گرفته و مشکلشان حل شود.
حاال اما ادراکی میگوید که از سرنوشــت این پیگیریها
بیاطالع است« :قرار بود هزینه تامین این دارو تامین شود.
بهطور کلی ،داروی این بیماران وابسته به ارز است ،مشکل
ارز هم حل شود ،مســئله خرید دارو مطرح میشود .این
داروها باید بیمه باشند تا بتوان آنها را از طریق شرکتهای
دارویی وارد کشــور کرد .بیمه کردن آنها هم وابســته به
ماجرای تحریم اســت ،در کنــار آن هم ،مســئله انتقال
پول و ارز اســت ،انتقال ارز هم معضل دیگری اســت .اگر
این بیماران بیمه شــوند ،داروهایشــان بهراحتی تامین
میشود.

نقلقول

پیشبینیها از تبدیل شدن کرونا به آنفلوآنزای فصلی
قوت بیشتری گرفته ،چرا که جمعیت قابل توجهی
به ویروس کوویــد 19-مبتال و مقاوم شــدهاند .این
هم نکتهای است که مســعود یونسیان ،دبیر کمیته
اپیدمیولوژی مقابله با کووید ۱۹-به آن اشاره میکند و
به همشهری میگوید« :با توجه به اینکه اکنون شرایط
نسبتا ثابتی حاکم است اگر دو اتفاق رخ ندهد ،میتوان
نسبت به تداوم شرایط امیدوار بود؛ اول اینکه ویروس
جهش جدید یا ساختاری متفاوت نسبت بهسویههای
قبلی نداشته باشد ،یعنی با مقاومت در برابر واکسنها یا
سرایتپذیری و قدرت ماندگاری متفاوت جهش نکند.
دوم ،اینکه سطح ایمنی بدن افراد کاهش پیدا نکند».

عکس :همشهری /امیرپناهپور

مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر ایران از وعده ســازمان
بیمه سالمت برای بیمهکردن بیماران نادر خبر میدهد.
بهگفته او4800 ،بیمار نادر در کشــور شناسایی شدهاند
که از این تعداد مدارک 2700نفرشــان تکمیل شده و در
نوبت بیمه قرار گرفتهاند .براساس اعالم حمیدرضا ادراکی
به فارس ،با تکمیل مدارک سایر بیماران ،تمام 4800نفر
بیمه خواهند شد.
با اینکه ســازمان بیمه ســامت وعده بیمــه کردن این
بیماران را داده ،اما ادراکی در توضیح بیشتر به همشهری
میگوید که هنوز هیچ خبری نشــده و اقدام خاصی برای
بیمه کردن این افراد صورت نگرفته اســت .مدارک آماده
است و اطالعات تمام این افراد در دسترس قرار گرفته ،اما
درمورد اینکه آنها بتوانند از بیمه استفاده کنند یا از سازمان
با آنها تماسی گرفته شده باشد ،هنوز اتفاقی نیفتاده است.
ادراکی از هزینههای باالی تامیــن دارو برای این بیماران
هم میگوید.

متخصصان میگویند تضمینی برای ادامه این شرایط موقت وجود ندارد
گزارش

مریم سرخوش
روزنامهنگار

مبتالیان روزانه کرونا در کشور از1413نفر در نخستین
روز اردیبهشت به 159نفر در آخرین روز این ماه رسید
و هماکنون تنها 700بیمار مبتــا به کرونا در بخش
مراقبتهای ویژه بیمارستانهای کشور بستریاند.
آمارهای تکرقمی مرگهای کرونا طی 10روز اخیر
تداوم داشته و شیب نزولی کرونا در کشور ادامه دارد.
بر این اساس در بسیاری از بیمارستانها ،بخشهای
اختصاصی کووید 19-تعطیل شده و جلسات ستاد
ملی کرونا و کمیته علمی مقابله با کووید به جای هر
هفته ،یک هفته در میان برگزار میشود .بازگشاییها
تکمیل و از مدرسه ،دانشگاه و ســکوهای ورزشی تا
رستوران ،پاساژها و حتی مراکز خصوصی بدون هیچ

محدودیتی فعال شــدهاند .با وجــود آرامش فعلی،
اما بررســی وضعیت برخی مراکز درمانی ،از افزایش
مراجعات کودکان با عالئم تب ،اســهال و اســتفراغ
حکایت دارد و در این میان تعدادی از کشورها هم با
خروج از مرحله ایستایی و افزایش موارد بیماری مواجه
شدهاند .به همین دلیل حمید سوری ،رئیس کارگروه
بهداشت و پیشگیری ستاد ملی مقابله با کرونا معتقد
اســت که اکنون با آتشبس موقت از سوی ویروس
کووید 19-مواجهیم ،چراکه شاخصهای خاموشی
اپیدمی در کشور مشاهده نمیشود و احتمال طغیان
دوباره بیماری مشابه وضعیت40کشور دیگر دنیا وجود
دارد .سوری معتقد است که وضعیت نسبتا آرام کرونا
در کشور منحصربهفرد نیست و در بیشتر کشورهای
دنیا شــدت و ضعف بیماری وجود دارد« :در شرایط
فعلی اگر کشوری مهار اپیدمی را بهحساب موفقیت

افزایش  ۶۵هزار نفری جمعیت دانشآموزان
تهران در سال آینده
مدیــرکل آمــوزش و پرورش
شهرستانهای اســتان تهران با
آموزش
پیشبینی اینکه ۶۰تا۶۵هزار نفر
در ســال آینده به جمعیت دانشآموزی ما اضافه
میشود،گفت:همهشهرستانهایماتقریباکمبود
مدرســه دارند به جز یکی ،دو شهرســتان مثل
فیروزکوه که نسبتا شرایط خوب است ،اما در بقیه
شهرستانها با مشکل کمبود فضا و تراکم شدید
روبهرو هســتیم .مســعود بهرامی درباره کمبود
مدارس در شهرستانهای استان تهران در پی رشد
مسکنسازی در حاشیه شهر گفت :در دو ،سه سال
گذشــته با توجه به اینکه آموزشهــا بهصورت
غیرحضوری انجام میشده است ،خیلی به بحث
فضای آموزشی و تجهیزات توجه نشده است و در
این مدت اخیر که به آموزش حضوری بازگشــت
داشتیم ،برخی از این ضعفها بیشتر نمایان شده
است .او در ادامه با اشاره به مسئله مهاجرت و تأثیر
آن روی کمبود مدارس گفت :مهاجرتها چند نوع
هستند؛ یک نوع مهاجرت معکوس از شهر تهران به
حاشیه آن را داریم که در واقع از آموزش و پرورش
شهر تهران به شهرستانهای استان تهران گسیل
میشوند .دومین نوع مهاجرت ،مهاجرت از بقیه
استانهای کشور به استان تهران است که بخش
اعظم افراد مهاجر ،در شهرستانهای استان تهران
ساکن میشوند .وی با اشــاره به مسکنهای مهر
گفت :ساخت این نوع مسکنها موجب میشود،
جمعیت دانشآموزی ما در این مناطق افزایش یابد.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان
تهران در ادامه گفت :موضوع اتباع خارجی هم با
توجه به اتفاقاتی که در افغانستان رخ داده است،
وجود دارد و جمعیت دانشآموزی ما را در ســال
جدید اضافه خواهــد کرد .ما هماکنون و ســال
تحصیلی جــاری حــدود یکمیلیونو70هزار
دانشآموز داریم و پیشبینی این اســت که  60تا
65هزار نفر در سال آینده به جمعیت دانشآموزی
ما اضافه شود .او در مورد اقداماتی که برای افزایش
فضای آموزشی انجام شده است ،عنوان کرد :اولین،
مهمترین و پربارترین ظرفیت ما ،ظرفیت خیرین
مدرسهساز است که خداراشکر با تدبیری که انجام
شده و همایشی که یک ماه پیش در مالرد با حضور
مقام عالی وزارت برگزار شــد42 ،پروژه را خیرین
متعهد شــدند که کارهایش را انجام بدهند و به
آموزش و پرورش تحویل دهند .این42پروژه تقریبا
در همه مناطق شهرستانهای استان تهران پخش
اســت .بهرامی افزود :اداره کل نوســازی مدارس
بهعنوان دستگاه مجری نیز در بحث مدرسهسازی
کل موازی و هم تراز ما در استان
حضور دارد .اداره ِ
تهران ،اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس است که
آنها تکلیف ،بودجه و اعتبار و ســازوکار توسعه و
تجهیز مدارس و اماکن آموزشی را تعیین میکنند

و ما هم نیازهایمان را به آنها اعالم کردهایم به این
دلیــل که آنهــا دســتگاه مجری هســتند و ما
بهرهبرداریم .او افزود :بــا پیگیریهایی که انجام
دادیم ،قرار اســت تا پایان شــهریور سالجاری
60پروژه نیمه تمام تکمیل و به آموزش و پرورش
تحویل داده شود و در ادامه سال هم روی هم رفته
از ابتدای ســال به اضافه این 60پروژه ،در مجموع
99پروژه در دستور کار سازمان نوسازی قرار دارد که
بخشی از آن ظرفیتهای مشارکتی با خیرین است
وبخشیمربوطبهسازماننوسازیکهمدرسهسازی
و ســاخت دیگر فضاهای آموزشــی و تربیتی را
دربرمیگیرد .او در پاســخ به این سؤال که کدام
شهرستانهای اســتان تهران بیشترین کمبود
مدارس را دارند ،افزود :همه شهرستانهای ما تقریبا
کمبود مدرسه دارند به جز یکی ،دو شهرستان مثل
فیروزکوه که نسبتا شــرایط خوب است.در بقیه
شهرستانها با مشکل کمبود فضا و تراکم شدید
روبهرو هستیم .اسالمشهر ،شهرقدس ،قرچک و...
همه مشکالتی را دارند و تقریبا از 21منطقه ما در
20منطقه کمبود مدارس داریم که باید برای این
مسئله تدابیری داشته باشیم .بهرامی در پاسخ به
این ســؤال که آیا کمبود فضای آموزشی شامل
مهدکودکها و پیش دبستانیهای شهرستانهای
اســتان تهران هم میشــود یا خیر گفــت :اگر
مهدکودکها و پیشدبســتانیهای این مناطق
غیردولتی باشند که سازوکار خودشان را دارند ،اما
در مورد دولتیها ،ما به تناظر اینکه مدرسه ابتدایی
در شهرستانی کم داشته باشیم ،به همان تناظر در
پیشدبستانی و مهدکودکها هم کمبود خواهیم
داشتیم و دچار چالشیم .او در مورد تأثیر ورود اتباع
خارجی در بیشتر شدن مشکل کمبود مدارس در
شهرستانهای اســتان تهران توضیح داد :حدود
13درصد از جمعیت دانشآموزی ما ،دانشآموزان
اتباع هستند .از یک میلیون و70هزار اتباع خارجی،
13درصد دانشآموز هستند یعنی حدود140هزار
نفر .بنابراین در کل اتباع کشــور ،از مجموع اتباع
دانشآموزی که حدود600هزار نفر هستند ،تقریبا
25درصد از این اتباع دانشآموزی در کل کشور ،در
شهرستانهای استان تهران مستقر هستند و این
آمار حــدود 13درصد از جمعیــت دانشآموزی
شهرستانهای استان تهران را تشکیل میدهد.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان
تهران در پایان گفت :این آمار مهمی است و باید
برای آن تدبیر و برنامهریزی داشته باشیم و طبق
فرمــوده مقــام معظم رهبــری ،تفاوتــی بین
دانشآموزان اتباع و دانشآموزان جمهوری اسالمی
ایران وجود ندارد و همه فرزندان ایران هستند و ما
وظیفه داریم درخصوص تربیت و آموزش آنها تالش
کنیم.
منبع:ایلنا

خودش بگذارد ،تصور اشتباهی است .در ایران غیر از
واکسیناسیون هیچ اقدام اساسیاي برای مهار اپیدمی
انجام نشد و تضمینی هم وجود ندارد شرایط موقت
کنونی ادامه داشتهباشد».بهگفته این ایپدمیولوژیست،
افزایش دوباره بیماری مشــابه دیگر کشورهای دنیا
بهعنوان یک سناریوی پیشرو در ایران مطرح است« :با
وجود قرار داشتن کشورهای آسیایی و همسایه ایران
مثل عربستان ،کویت و پاکستان باید همچنان نگران
بیماری بود .البته وضعیتی مشابه پیک دلتا پیشبینی
نمیشود اما نباید اپیدمی را تمامشده تلقی کرد ،چرا
که شاخصهای آن فراهم نیست؛ مثل صفر شدن موارد
ابتالی جدید برای 28روز متوالی».
ســوری به نکته دیگری هم اشــاره کرد .بهگفته او،
ن نزدهاند و میتوانند
کودکان هنوز بهطور کامل واکس 
همچنان میزبان خوبی برای ویروسها باشند .احتمال

درباره افزایــش مراجعه کودکان به مراکــز درمانی با
عوارضی ازجمله تب ،اســهال و اســتفراغ هم عبداهلل
کریمی ،فوقتخصص بیماریهای عفونی کودکان به
همشهری توضیح میدهد .بهگفته او ،هماکنون موارد
بستری ناشی از کرونا در کودکان نسبت به اواخر سال
گذشته که بخشها کامال شلوغ و تعداد موارد چندین
برابر موجهای قبلی بود ،بسیار کمتر شده است .شدت
موارد ،مانند گذشــته نیست و نشــانههای درگیری
چندارگانی در آنها وجود ندارد .تعداد مواردی هم که
نیازمند تجویز داروهای ضدویروس باشند ،کمتر شده
است .در حالحاضر نمیتوان گفت که تمام مراجعات
با عالئم اســهال و اســتفراغ قطعا ابتال به کووید19-
است ،چرا که ویروسهای دیگر ازجمله آدنوویروس،
روتاویروس و حتی ویروسهای رودهای هم باعث اسهال
و استفراغ همراه با عالئم تنفسی میشوند ».بهگفته این
عضو کمیته ملی واکسن کووید ،19-با حضور بیشتر
کودکان در جامعه ،آنها در معرض ویروسهای دیگری
هم قرار گرفتهاند« :تا پیش از این  40تا 50درصد موارد
اینچنینی ناشی از سویه اومیکرون کرونا بود .در فصل
سرما هم آنفلوآنزا را داشــتیم و حاال دیگر ویروسها
میتوانند منجر به بروز بیماری در کودکان شــوند .بر
این اساس اگر خانوادهها با عالئمی ازجمله دلدردهای
شدید و ناگهانی و اســهال و استفراغ غیرقابل کنترل،
تشنج و عالئم تنفسی در کودکان مواجه شدند ،یا تب
در کودکان زیر یکســال 3روز و باالی یکسال 5روز
ادامه داشــت ،بالفاصله به پزشک مراجعه کنند .نباید
درمانهای خودسرانه داشت ،برای کودکان زیر 3ماه
هم با بروز هر عالئمی باید به پزشک مراجعه شود».
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در سال ۱۴۰۰در کشــور انجام شده که
یکهزارو۷۷۷پیوند کلیــه۸۵۴ ،کبد،
۱۰ریه۱۴۱،قلــب و ۴۶لوزالمعــده بوده
است.

11/07

شــاخص اهــدای عضــو در ســال۱۴۰۰
اســت کــه یعنــی  ۹۲۵اهــدای عضــو
داشتهایم .درحالیکه این شاخص در
سال  7.9 ، 99بوده است.

1078

در ســال ۱۳۹۸با شــاخص 14.3انجام
شــده بــود کــه ایــران را در کشــورهای
آسیایی در رتبه اول مینشاند.

۲۵۰۰۰

پیش از کرونا در لیســت انتظــار پیوند
بودنــد که روزانــه  7تا  ۱۰نفــر آنها فوت
میکرد؛ یعنی هر  2تا 3ساعت یکنفر
از این بیماران فوت میکردند.

پیوند

درصد

اهدا

نفر

6

یکشنبه  1خرداد 1401
شماره 8502

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

با مردم

شلوغی باورنکردنی صفهای نانوایی در شهر زابل

چند وقتی اســت که نانواییهای شــهر زابل در سیســتان و
بلوچستان بسیار شلوغ هستند .وقتی علت را از نانواها میپرسیم
میگویند کارگر ندارند و دست تنها هستند و از پس تأمین هزینه
کارگر برنمیآیند و مجبورند تنها کار کنند .هماکنون برای خرید
چند قرص نان گاه تا یکساعتونیم در صف میایستیم .لطفا
مســئوالن فکری بکنند تا از تبعات تشکیل صفهای طوالنی
جلوگیری شود.
ضامن از زابل

تأمین اجتماعی برای پرداخــت حقوقها به مصوبه دولت
نیاز ندارد

مگر تأمین اجتماعی سازمانی زیرنظر ارگان دولت است که برای
پرداخت حقوقها منتظر دولت باشد .تأمین اجتماعی سازمانی
است که با اندوختههای بازنشستگان شکل گرفته و بارها به دولت
کمک کرده است و اکنون نیز دولت به این سازمان بدهی دارد
حاال چگونه است که این سازمان برای پرداخت حقوقها منتظر
مصوبه دولت است و بازنشســتگان را این همه معطل گذاشته
است درحالیکه چند ماه اســت درخصوص افزایش حقوقها
وعده و وعید میدهند؟ چطور بــرای دریافت حق بیمه ذرهای
تعلل نمیکنند اما برای پرداخت حق مسلم این جمعیت عظیم
بازنشستگان را منتظر و مستاصل میگذارند؟

غرقشدگی،گمشدندرجنگلوگروگانگیریحوادثیبودکهبرایساجده،زهراوعلیرخداد

سرنوشت متفاوت 3کودک
سریال ناتمام غرقشدن در هوتگ
مکث1

جاده حارثآباد به روداب مرمت شود

سلطانی از سبزوار
ارسال پيام كوتاه خوانندگان

مشاوران امالک به حمایت از مردم ادامه دهند

راد از تهران

تاکنون همدان نرفتهام اما تخلف خودرویم در آنجا ثبت
شده است

تاکنون به همدان نرفتهام اما پیامکی مبنی بر تخلف تجاوز از
سرعت تا 30کیلومتر دریافت کردهام که میگوید این تخلف
در حال بررسی و ثبت است .امید است روزی پلیس راهور به
تجهیزاتی مجهز شود که این اشتباهات فاحش و آزاردهنده
رقم نخورد.
طاهر بلغار از تهران

آزمونهای استخدامی در ابعاد وسیع برگزار شوند

بهرغم وجود افرادی باسابقههای کافی تحصیلی و شغلی متأسفانه
شــمار زیادی بیکارند و ضروری اســت آزمونهای استخدامی
بهصورت وسیع برگزار شود تا این افراد جذب کار شوند.
منصور از تهران

قیمت پنیر خیلی گران شده است

بازنشســتهای با حقوق 3میلیونو500هــزار تومان چگونه
پنیری که کیلویــی 35هزار تومان بــود و اکنون به 70هزار
تومان رســیده بخرد .آیا پنیر هم بایــد در ردیف کاالهای
حمایتی برود؟
حریری از کاشان

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

قرار بود حق عائله برای همه دو برابر شود نه با ازدواج

قرار بوده حق عائلهمندی بازنشستگان کشوری دوبرابر شود
و حق اوالد  3برابر .بعد از 4ماه که حقوق جدید گرفتیم هیچ
تغییری در این ارقام ایجاد نشده اســت .بعد از پیگیری در
کمال تعجب گفتند منظور ما بازنشستگانی بوده که بچهدار
شوند یا ازدواج کنند.یعنی مسئوالن توقع دارند بازنشستگان
بچهدار شوند در سنی که خودشان به مراقبت نیاز دارند و تنها
در این صورت حق عائلهمندی و اوالد را اضافه کنند .نگویند
چیزی اضافه میشــود یا اصال بگویند پول نداریم که چیزی
اضافه کنیم بهتر اســت تا اینکه بگویند به بازنشستگانی که
ازدواج کنند و بچهدار شوند چنین مزایایی میدهیم!
نانواییهای کمالشهر بسیار شلوغند

دلسوخته از تهران

شهر کمالشــهر که جمعیت آن بهخاطر سیل مهاجران در
حال انفجاراســت با تغییراتی که اخیرا در مقوله آرد و نان
ایجاد شده با کمبود نانوایی مواجه شده و اغلب نانواییهای
آن بسیار شلوغ است .یک مجموعه نانوایی بربری و لواش
در خیابان ولیعصر شــمالی کرج نزدیک بانک ملی وجود
دارد که بسیار شلوغ شده و بیشتر شــبیه صف نانوایی در
سالهایی اســت که جنگ بود و کمالشــهر که آن زمان
کمالآباد بود یک یا دو نانوایی داشت .تبعات این صفهای
طوالنی خوب نیست و مسئوالن باید فکری برای حل این
مشکالت بکنند.
عرب سرخی از کمالشهر کرج

طرحهای تشویقی دوچرخهسواران کارت بلیت مترو باشد

مدیریت شــهری و مدیریت متروی تهران جهت تشــویق
شهروندان به اســتفاده از دوچرخه این وسیله نقلیه پاک و
ارزان ،باید سعی کنند با طرحهای تشــویقی مانند اهدای
کارت رایگان مترو بهصورت مدتدار به دوچرخهســواران،
عمال مردم را به استفاده بیشــتر و بهتر از دوچرخه تشویق
کنند.
دوچرخهسوار همیشگی مترو از تهران

بهگزارش همشهری ،سریال غرق شدن
کودکان اســتان سیستان و بلوچستان
در هوتگها ادامه دارد.حوادثی که حاال
و با رسیدن فصل گرما و تعطیلی مدارس
احتمال وقوع آنها بیشتر از گذشته نیز
شده است .در روزهای اخیر هوتگها در
روستاهایمختلفسیستانوبلوچستان
جان 6نفر را گرفتند کــه آخرین آنها
دختری به نام ساجده بود .اما این اتفاق
چطور رخ داد؟

ظهر جمعه ســاجده بخشــان ،دختر
11ساله اهل روســتای زهرآپ بخش
پیرســهراب چابهار واقع در اســتان
سیستان و بلوچســتان همراه یکی از
همکالسیهایش 3بزی را که داشتند به
یکی از هوتگهای اطراف روستا بردند
تا به آنها آب بدهند .با وجود اینکه این
روســتای کوچک از مدتها قبل از آب
لولهکشی برخوردار شده اما روستاییان
همچنان برای آب شرب احشام و آبیاری
مزارع و درختــان از هوتگ (آبگیرهای
مصنوعی) اســتفاده میکنند .آن روز
هم ساجده و دوستش کنار یکی از این
هوتگها رفته بودند و بزها مشغول چرا
بودند .درســت در همان زمان پرندهای
زیبا کنار هوتگ نشســت و مشــغول
آب خوردن شــد .دو دختربچه با دیدن
پرنده ذوق کردند و بازیگوشــیهای
کودکانهشانگلکرد.ساجدهتالشکردتا

جاده حارثآباد به رودآب در شهرستان سبزوار در اثر کثرت تردد
کامیونها پر از چاله و قسمتهای قلوه کن شده است .این جاده
بهخصوص در مسیر روستاهای پروند و کالته میرعلی تقریبا به
مسیری غیرقابل تردد تبدیل شــده که به خودروهای عبوری
خسارت بســیار میزند و باعث تصادفات مرگبار میشود .لطفا
برای بهسازی و آسفالت این جاده اقدام شود.

در خبرها خواندم که مشــاوران امالک تصمیــم گرفتهاند
رقمهای غیرمتعارف را بــرای اجاره و رهــن ثبت نکنند و
همچنین قراردادی غیرمتعارف را ننویســند که واقعا جای
تشکر دارد و این حمایت از خاطر مردم نخواهد رفت و میتواند
جایگاه مشاوران امالک را بهتر کند .تقاضا این است که همه
مشاوران امالک وارد این مقوله حمایتی شوند و نگذارند مردم
تنها بمانند.

چطور از کودکان در برابر
حوادث مراقبت کنیم

3کودک در سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و سمنان در حوادث عجیبی دچار سرنوشت متفاوتی شدند .ساجده ،دختر
ق شد ،پسری 11ساله به نام علی که در حاجیآباد به گروگان گرفته شده بود
11ساله در یکی از آبگیرهای محلی چابهار غر 
با تالش پلیس آزاد شد و تالشهای نیروهای امدادی برای پیدا کردن زهرا ،دختر 7سالهای که در جنگلهای انبوه دشت
شاد سمنان مفقود شده همچنان ادامه دارد.

مساح از تهران

پیامک

یادداشت

هرطور که شده این پرنده را بگیرد .او آرام
آرام به پرنده که در لب هوتگ نشسته
بود نزدیک شــد اما ناگهان پایش سر
خورد و داخل آب افتــاد .عمق هوتگ
در آنجا بیشــتر از 2متر بود و دختربچه
که شنا کردن هم نمیدانست مشغول
دستوپازدن شد تا جان خود را نجات
دهد .دوست ساجده وقتی وضعیت او را
دید درحالیکه کاری از دستشبرنمیآمد
دوان دوان خودش را به روستا که تا آنجا
حدود 500متر فاصله داشــت رساند و
درخواست کمک کرد .چند دقیقه بعد
مردان روستا با عجله خودشان را به محل
حادثه رساندند اما دیگر کار از کار گذشته
و دختربچه جانش را از دست داده بود.
این حادثه تلخ در شرایطی رقم خورد که

در جستوجوی زهرا کوچولو
مکث2

سومین کودکی که دچار حادثه شد زهرا عرب اسدی نام
دارد .دختری 7ساله اهل روستای کالته اسد میامی واقع
در استان سمنان اســت .او و خانوادهاش روز جمعه برای
تفریح به جنگل دشتشاد واقع در بخش جنوبی جنگل
گلستان رفته بودند .پدر و مادرش بســاط نهار را پهن
کرده بودند که متوجه شدند زهرا آن اطراف نیست .او از
کمی قبلتر مشغول بازی در جنگل شده بود و تا پیش از
آن جلوی چشمان پدر و مادرش بود و آنها صدایش را هم
میشنیدند .اما وقتی بهخودشان آمدند متوجه شدند زهرا

کمک میمون سارق
به 2مظنون جنایی
بهدنبال سرقت کیسه حاوی مدارک یک پرونده جنایی توسط
میمونی در هند ،احتمال تبرئه 2متهــم به قتل و آزادی آنها
افزایش یافته است.
به گزارش همشهری به نقل از رسانههای هند ،چند روز پیش
2مظنون که به اتهام قتل مردی در شهر جیپور هند دستگیر
شده بودند برای رسیدگی به اتهامشان به دادگاه منتقل شدند.
آنها که راهول کاندرا و مهنل کاندرا نام دارند متهم هستند که
در سال 2016مردی به نام شاشــیکانت شارما را با انگیزهای
نامشــخص و با ضربات چاقو به قتل رساندهاند .پس از انتقال
هر دو متهم به دادگاه ،جلسه رسیدگی به پرونده آغاز شد اما
پیش از آن قاضی از مأموران پلیس خواست مدارکی که نشان
میدهد این دو مظنون در جنایت نقش داشتهاند را ارائه دهند.
در این هنگام بود که رازی عجیب فاش شد که جلسه محاکمه
را متوقف کرد .مأموران پلیس نامــهای در اختیار قاضی قرار
دادند که نشــان میداد تمامی مدارک مربوط به این پرونده
توسط یک میمون سرقت شده است .ماموران پلیس توضیح
دادند که پس از دســتگیری هر دو مظنون شواهد و مدارکی
علیه آنها ازجمله چاقویی که جنایت با آن صورت گرفته بود
از متهمان کشف شد .مأمور مربوطه همه این مدارک را داخل
یک کیســه قرار داد و چون در آن زمان محل مناسبی برای
نگهداری این مدارک اداره پلیس وجود نداشت ،مأمور مورد
نظر کیســه را نزدیک یک درخت قرار داده بود که در همان
هنگام میمونی که روی درخت نشسته بود ،پایین آمد و سپس
کیسه را به دندان گرفت و با خود برد .پس از آن نیز مأمور پلیس
هر چه تالش کرد موفق نشد کیســه را از میمون پس بگیرد
و به این ترتیب همه مدارک و شــواهد مربوط به این پرونده
جنایی دزدیده شد .قاضی که از شنیدن توضیحات مأموران
پلیس عصبانی شده بود رو به آنها گفت :اینکه ادعا شده چاقو و
سایر مدارک پرونده توسط میمون سرقت شده عجیب است.
او سپس با ارســال نامهای برای مقامات پلیس هند خواستار
پیگیری این وضیعت و روشن شــدن حقیقت شد و در ادامه
نیز مأمور پلیسی که سهلانگاری کرده بود ،از کار برکنار شد.
سرقت مدارک پرونده اما حاال به کمک 2مظنون پرونده آمده و
بهگفته یکی از وکالی پرونده احتمال تبرئه شدن هر دو مظنون
را بیشتر کرده است .چرا که درصورت فقدان شواهد ،اتهامی
متوجه متهمان نخواهد بود .براساس این گزارش ،پرونده این
جنایت به سال 2016برمیگردد .در آن زمان خانواده مردی به
نام شاشیکانت شارما نزد مأموران پلیس رفتند و خبر از ناپدید
شدن این مرد دادند .از همان زمان تحقیقات برای یافتن ردی
از مرد گمشده آغاز شــد تا اینکه 3روز بعد جسد وی در یک
مرکز بهداشتی در جیپور پیدا شد .خانواده وی مدعی بودند که
مرد گمشده به قتل رسیده است و وقتی دیدند مأموران پلیس
در رسیدگی به این پرونده کوتاهی میکنند بزرگراه دهلی-
جیپور را مسدود کردند و خواســتار رسیدگی به این پرونده
شدند5 .روز پس از این اعتراض ،مأموران پلیس 2مظنون را
دستگیر و چاقویی که در این جنایت از آن استفاده شده بود
را از آنها کشف کردند .چاقویی که همراه 14مدرک دیگر که
نشان میداد جنایت توسط این دو مرد صورت گرفته است در
داخل یک کیسه بودند و همه آنها توسط میمون سرقت شدند.

در هفته گذشته در حوادث جداگانهای
که در سیستانو بلوچســتان رخ داد،
دســتکم 5نفر که 4نفرشان کودک و
یکی از آنها یک خانم معلم بود جانشان
را از دست دادند .حاال ساجده ششمین
قربانی در 7روز گذشته است .عبدالصمد
پناد ،بخشدار مرکزی بخش پیرسهراب
چابهار در اینباره به همشهری میگوید:
در روستای کوچکی که این حادثه اتفاق
افتاد 2هوتگ وجــود دارد .یکی داخل
روستا که اطرافش فنسکشی شده است
و دومی در بیرون روســتا قرار دارد که
بهدلیل اینکه از آنجــا برای آب دادن به
احشاماستفادهمیشودفنسکشینشده
است که متأسفانه این حادثه در همین
هوتگ خارج از روستا اتفاق افتاد .او در
ادامه میگوید :ساجده تنها دختر خانواده
بود و در کارهای مربوط به خانه و نگهداری
احشام کمک حال پدر و مادرش بود اما
این حادثه او را از خانوادهاش گرفت و آنها
را عزادار کرد .متأسفانه در روستاها فضای
بازی مناسب برای کودکان وجود ندارد.
از سویی برای فنسکشی و ایمنساز 
ی
هوتگها متأســفانه ردیــف بودجه
پیشبینی نشده و نیاز است از ردیف ملی
برای ساماندهی و ایمنسازی هوتگها
بودجهپیشبینیشود.حدود۱۲۰۰هوتگ
در جنوب سیستانو بلوچستان وجود
ی به
دارد که برای ساماندهی و ایمنساز 
ی و آموزش جامعه
ورود خیرین و آگاهساز 
محلی نیاز است.

کوچولو مفقود شده است .پدر زهرا که دلشوره عجیبی به
جانش افتاده بود با عجله آن حوالی را جستوجو کرد اما
نتوانســت دخترش را پیدا کند .در این شرایط بود که از
هاللاحمر درخواست کمک کرد .بهدلیل برگزاری جشن
شقایق 2تیم از هاللاحمر در آن حوالی مستقر بودند که
اعضای هر دو تیم جستوجو برای یافتن زهرا کوچولو را
آغاز کردنداما جستوجوها فایدهای نداشت تا تیمهای
دیگری هم از شاهرود ،میامی و استان گلستان برای یافتن
زهرا راهی منطقه شــوند .مظفر محمدخانی ،مدیرعامل
هاللاحمر استان سمنان در اینباره به همشهری میگوید:
بهدلیل اهمیت ماموریت 2تیم آنست و سگهای زندهیاب

گروگان 3میلیاردی

مکث3

کودک دیگری که دچار حادثه شد ،پسر7سالهای به نام علی است که
ظهر روز جمعه در نزدیکی خانهشان در شهرستان حاجیآباد استان
هرمزگان مشغول بازی بود که ناگهان خودرویی کنارش ایستاد و
زن و مردی جوان از آن پیاده شدند و پسربچه را به زور سوار خودرو
کردند و با خود بردند .هنگامی که این حادثه اتفاق افتاد هیچکس در
کوچه نبود و زن و مرد ناشناس به راحتی توانستند پسربچه را با خود
ببرند .کمی بعد وقتی پدر و مادر پسربچه متوجه مفقود شدن او شدند
همهجا را برای پیدا کردنش زیر پا گذاشتند اما نتوانستند او را پیدا
کنند .در این بین تماسی مشکوک با پدر این کودک ،تکلیف را برای
او مشخص کرد .مردی ناشناس که آن سوی خط بود گفت پسربچه را
ربوده و برای آزادیاش 3میلیارد تومان میخواهد .او تهدید کرد که
نباید در اینباره حرفی به پلیس زده شود و ممکن است با این کار جان
پسربچه به خطر بیفتد .با وجود تهدیدهای آدمربا اما پدر این کودک
بهترین تصمیم را گرفت و از پلیس کمک خواست و از همان زمان
تالشها برای شناسایی آدمربایان و نجات کودک ربوده شده آغاز
شد .مأموران پلیس آگاهی در همان بررسیهای اولیه توانستند به
سرنخهایی از آدمربایان دست پیدا کنند و صبح روز گذشته (شنبه)
با گذشت حدود 24ساعت از این آدمربایی آنها توانستند مخفیگاه
آدمربایان را شناسایی کرده و ضمن دســتگیری آنها که 2مرد و
یک زن بودند ،پسر 7ساله را نجات دهند .بهگفته سردار غالمرضا
جعفری ،فرمانده انتظامی استان هرمزگان پسربچه ربوده شده در
سالمت کامل به خانه بازگشت و متهمان با قرار قانونی در بازداشت
بهسر میبرند و تحقیقات در اینباره ادامه دارد.

نیز ساعتی پس از اعالم خبر گم شدن دختربچه به محل
اعزام شــدند اما بارندگی ،مه غلیظ و دید کم عملیات را
دشوار میکرد .با وجود این همکارانم توانستند منطقهای
به شعاع 5کیلومتر را جستوجو کنند اما هیچ نشانی از
دختر گمشده پیدا نشد .او ادامه میدهد :براساس توان
دختربچه فرضیه اولیه این است که او در همان حوالی دچار
حادثه شده باشد و چند تیم دیگر ازجمله تیم پهپاد امدادی
و نیروهایی از هاللاحمر استان خراسان شمالی نیز به تیم
جستوجو پیوستهاند و تالشهای همهجانبه برای یافتن
دختر بچه ادامه دارد و امیدواریم در کوتاهترین زمان ممکن
بتوانیم دختر گمشده را در سالمت کامل پیدا کنیم.

آرزویپسرافغانبرایازدواجبادخترموردعالقهاشپایانشومیداشت

پسر افغان که برای پیداکردن کار و فراهمکردن هزینه ازدواج با دختر
مورد عالقهاش ،راه سختی را طی کرده و خودش را به تهران رسانده
بود ،در جریان یک درگیری ،مرتکب قتل اشتباهی شد.
بهگزارش همشــهری ،ســاعت 23:45جمعه به قاضی محمدرضا
صاحبجمعی ،بازپرس جنایی تهران خبر رسید که مردی جوان در
جریان یک درگیری به قتل رسیده اســت .محل حادثه خیابانی در
جنوب پایتخت بود و درگیری مقابل یک کارگاه خیاطی اتفاق افتاده و
مردی جوان با اصابت ضربه پیچگوشتی به قلبش جان باخته بود .تیم
جنایی در بررسی تصاویر دوربین مداربستهای که مقابل کارگاه خیاطی
بود عامل جنایت را که جوانی افغان بود شناسایی کرد و طولی نکشید
که او دستگیر شد .متهم در بازجوییها چارهای جز اقرار به قتل ندید
و مدعی شدکه مرتکب قتل اشتباهی شده و بهشدت پشیمان است.
او که جوانی 22ساله است در گفتوگو با همشهری میگوید که برای
برآورده کردن شــرط ازدواج با دختر موردعالقهاش در افغانستان،
قاچاقی به ایران آمده و حاال ناخواســته قاتل شده است .گفتوگو با
او را بخوانید.
گفتی ماجرای یک شرط در میان بود ،چه شرطی؟

من در افغانســتان زندگی میکردم و مدتی قبل مادرم اصرار کرد ازدواج
کنم تا اینکه دلباخته دختر یکی از آشــنایانمان شدم ،اما پدرش شرطی
تعیین کرد که اجرای آن برای من خیلی سخت بود .پدر او میگفت باید به
ایران بروی،کار کنی ،بارت را ببندی و بعد برگردی و با دخترم ازدواج کنی.
میگفت همه اطرافیانش 2سال تمام در ایران کار کرده و بار خود را بستهاند.
من در ابتدا شرط را نپذیرفتم اما بعد با اصرار مادرم راضی شدم.
چرا نمیخواستی شرط را قبول کنی؟

من اصال آدم خوششانسی نیســتم .از بچگی با ترس خاصی بزرگ شدم
که همین ترس باعث میشد همیشه بدشانسی بیاورم .دلیل اینکه حاضر
نبودم برای کار بــه ایران بیایم این بود که روایتهــای زیادی از اطرافیان
میشنیدم درباره اینکه راه سفر قاچاقی به ایران بهشدت دشوار است و خطر
مرگ دارد .همین یک سال قبل چند نفر از بستگانم قاچاقی و از طریق مرز
راهی ایران شدند و در بین راه ماشینشان واژگون شد و چند نفر جانشان
را از دســت دادند .وقتی در محفل دوستان و آشــنایان جمع میشدیم،
روایتهای مختلفی میشنیدم .بهعنوان مثال چند نفر دیگر هنگام عبور
از کوهستان به پایین سقوط کرده و جانشان را از دست داده بودند .همه
اینها باعث میشد که بیخیال رفتن بشوم چون هراسی در دلم بود؛ اینکه
آدم بدشانسی هستم.
پس چه شد که راهی شدی؟

مادرم خیلی اصرار کرد و من بهخاطر ازدواج با دختر مورد عالقهام تصمیم
گرفتم خطر را به جان بخرم و راهی تهران شــوم ،امــا در بین راه اتفاقات
وحشتناکی افتاد و حاال روی این صندلی با دستبند و پابند قرار گرفتهام و
بارها خودم را سرزنش میکنم که ای کاش هرگز نمیآمدم.
مگر چه اتفاقاتی افتاد؟

آرزو دهقانی؛ دکترای سالمت در بالیا و فوریتها

از طریق مرز پاکستان قاچاقی وارد ایران شــدم .طی یک شبانهروز باید از
کوهستان عبور میکردم ،جاهایی که صعبالعبور بود و از بخت بدم یکی از
همراهانمان پایش لیز خورد ،تعادلش را از دست داد و از کوه پرتاب شد جلوی
پای من و فوت شــد .نمیدانید چقدر حالم بد شد و جلوتر هم که رفتم یک
جسد دیگر هم دیدم که بهنظر میرسید او هم سقوط کرده و فوت شده است.
باالخره با هزار سختی به تهران رســیدم؛ سختی که میگویم به همان کوه

ختم نشد .بعد از آن حدود 20نفر سوار بر پژویی شدیم و هر لحظه احساس
میکردم ممکن است بر اثر خفگی یا تصادف جانم را از دست بدهم .داخل
ماشین تا یک قدمی مرگ رفتم و تا مدتها نمیتوانستم شبها بخوابم.
چند وقت است که قاچاقی به ایران آمدهای؟

حدود  6یا 7ماهی میشود.

از روز جنایت بگو .چه شد که جان مرد بیگناهی که اصال
در درگیری نقشی نداشت و فقط برای میانجیگری مداخله کرده بود
را گرفتی؟

این اتفاق هم یکی از همان بدشانسیهاســت که میگویم .البته یکی از
بزرگترین بدشانســیهای زندگیام .من 6ماهی میشد در یک کارگاه
دیگر کار میکردم و پنجشنبه به کارگاه جدید همان جایی که درگیری
مرگبار مقابل آن رخ داده بود رفته بودم .جمعهشب یعنی 24ساعت پس از
رفتن من 2جوان ایرانی وارد کارگاه شدند .من به همراه چند کارگر دیگر
مشغول خوردن شام بودیم که 2جوان عصبانی سراغ فردی به نام میالد
را گرفتند .هرچه به آنها میگفتیم میالد در کارگاه نداریم آن دو نفر توجه
نمیکردند و با مشت و لگد ما را کتک میزدند .آنطور که از حرفهایشان
متوجه شــدیم از میالد یکمیلیون تومان پول میخواستند و کارگران
دیگر میگفتند اشتباهی به آنجا رفتهاند و میالد در میان کارگران نداریم.
در همین هنگام یکی از آنها با مشــت و لگد ضربه محکمی به فک یکی
از کارگران زد که سرش به دیوار برخورد کرد و از هوش رفت .دیگری با
عصبانیت گفت او را کشتی و سپس هردو از ترس اینکه مبادا کارگر جوان
جانش را از دســت بدهد و گیر بیفتند تصمیم به فرار گرفتند ،اما قبل از
رفتن تمام وســایل ما مانند کیف و موبایلمان را سرقت کردند و گفتند
گرو نگه میدارند تا میالد را تحویلشــان بدهیم .وقتی کارگاه را ترک
کردند من و کارگران دیگر بهدنبالشان رفتیم تا وسایلمان را پس بگیریم
و من نادان قبل از رفتن یک پیچگوشتی هم از کارگاه برداشتم تا چنانچه
خطری تهدیدم کرد از خودم دفاع کنم ،اما فکرش را نمیکردم که با آن
مرتکب قتل شوم .وقتی به خیابان رفتیم ناگهان مقتول وارد جمع شد و
من گمان کردم او از سمت آن دو مهاجم است به همین دلیل به اشتباه
پیچگوشتی را به قلب او زدم.
متهم در حالی که گریه میکند ادامه میدهد :خیلی پشیمانم و میدانم با
اقدام اشتباه من ،یک خانواده ،داغدار شدهاند.

براســاس آمارهــای جهانــی گروههای
آســیبپذیر مختلفــی وجــود دارند که
بهخاطر شــرایط فیزیولوژی و آناتومی و
همینطور روحی و جسمیشــان نیازمند
مراقبت هستند؛ مثل سالمندان ،زنان باردار ،افرادی که بیماری
زمینهای دارند و معلوالن .کودکان هم بهخاطر اینکه سیستم
ایمنیشان کامل نشده و سن کم و ویژگیهایی که دارند ازجمله
گروههای پرخطر و آسیبپذیر محســوب میشوند؛ به همین
دلیل مشــاهده میکنیم که در حوادث و بالیای مختلف آمار
تلفات کودکان باالست.
ســوانح و حوادث در کودکان یکی از علل اصلی مرگومیر در
آنهاست .کودکان ایرانی که 23.4درصد کل جمعیت کشور را
تشکیل میدهند به دالیل متعددی در معرض حوادث گوناگون
هستند و حوادث ،مهمترین دلیل مراجعه آنها به بخش اورژانس
است .در ایران در کودکان یک تا  ۱4سال ،حوادث عامل حدود
 ۱۶/۶درصد از مرگهاســت و 3علت اصلی مرگ ،سوختگی،
غرقشدگی و سوانح ترافیکی است.
مطالعات نشان میدهد بیشترین فصل شیوع حوادث و سوانح
در کودکان ،تابســتان و بیشــترین فراوانی از نظر علت حادثه
مربوط به ضربه و بیشــترین مکان وقوع حادثه مربوط به منزل
اســت؛ بنابراین باید آموزشهای متناســب با هر گروه سنی و
حوادثی را که بیشتر درگیر آن هستند ،انتخاب کرد که باید در
برنامهریزیهای کنترل و پیشگیری مورد توجه بیشتری قرار
گیرند .همچنین برنامهریزی برای ارتقای فرهنگ والدین در این
زمینه میتواند مؤثر باشد.
کودکان با توجه به شــرایطی که دارند و بهخاطر آســیبپذیر
بودنشان به مراقبتهای مناسب و همهجانبه از سوی والدینشان
نیاز دارند .نخستین گام برای پیشگیری از حوادث در کودکان،
ارتقای توانمندی والدین برای نگهداری و محافظت از آنهاست.
البته این اصل وجود دارد که براساس کارهای مختلفی که انجام
شده ،میشود برای بچههای 3ســال به باال دورههای آموزشی
برگزار کرد که چطور از خودشــان مراقبت و از حوادث و بالیا
پیشگیری کنند.
از آنجا کــه کودکان تکامل جســمی کافی نداشــته و توانایی
خودمراقبتی نیز ندارند و از سوی دیگر برای تامین نیازهای اولیه
به والدین یا افراد بزرگسال وابسته هستند؛ بنابراین نیاز به دریافت
خدمات بهداشــتی و درمانی در آنها بیشــتر است و درصورت
به تعویق انداختن یا عدمارائه خدمــات بهموقع و مورد نیاز این
گروه سنی ،مشکالت ثانویه سالمتی برای آنها ایجاد خواهد شد.
کودکانی که در معرض بالیای طبیعی قرار دارند در معرض خطر
افسردگی ،اضطراب ،اختالالت رفتاری ،اختالل استرس پس از
سانحه ( )PTSDو مشکالت رشدی /یادگیری هستند.

خبر

پایان کالهبرداریهای تاجر قالبی
در فضای مجازی
مجرم اینترنتی که با وعده تجارت در شبکههای مجازی در مدت
کوتاهی توانسته بود دست به کالهبرداری 700میلیون تومانی
بزند دستگیر شد.
به گزارش همشهری ،رسیدگی به این پرونده از چند روز قبل و با
شکایت شخصی در پلیس فتاي تهران شروع شد .شاکی میگفت
در فضای مجازی با تاجری آشنا شــده و پس از آن فریب او را
خورده و سرمایهاش را از دست داده است .وی در توضیح ماجرا
گفت :حدود یک ماه قبل در یکی از شبکههای اجتماعی در حال
جس 
توجو بودم که با فردی آشنا شدم .او بسیار خوش صحبت
بود و خودش را از اشخاص با نفوذ معرفی میکرد .او پس از آنکه
متوجه شد من قصد سرمایهگذاری در یک کار مطمئن را دارم با
چرب زبانی موفق شد اعتمادم را جلب کند و مدعی شد که با یک
سرمایهگذاری مطمئن میتوانم سرمایهام را در مدت کوتاهی
چندبرابر کنم .شاکی در ادامه گفت:پس از مدتی که از آشنایی
من و مرد تاجر گذشــت وی به من پیشنهاد سرمایهگذاری در
پروژه تجارت مجازی را داد .آنقدر در این مدت خوب نقش بازی
کرده بودكه من بدون اینکه به دوست مجازی خود مشکوک شوم
مبلغ صد میلیون تومان بهحساب وی واریز کردم اما پس از واریز
پول تلفن همراهش را خاموش کرد و دیگری از او خبری نداشتم.
آنجا بود که متوجه شدم در دام یک کالهبردار گرفتار شده بودم و
سرمایهام را از دست دادم .با این شکایت ،تیمی از مأموران پلیس
فتای پایتخت اقدام به ردیابی در فضای مجازی کرده و همچنان
که تحقیقات آنها در اینباره ادامه داشت چند شکایت مشابه دیگر
پیش روی تیم تحقیق قرار گرفت که نشان میداد تاجر قالبی
بهصورت ســریالی در فضای مجازی ،طعمههای خود را به دام
انداخته و سرکیسه میکند .تالش و رصد تیم تحقیق سرانجام
نتیجه داد و به شناســایی مجرم در فضای مجازی منجر شد .با
شناسایی مجرم تحت تعقیب ،مأموران موفق شدند با دریافت
دســتور قضایی قدم در مخفیگاه وی که یکی از مناطق جنوب
تهران بود بگذارند و وی را دستگیر کنند .اگرچه او سعی داشت بار
دیگر برای پلیس نقش بازی کند و خودش را بیگناه نشان بدهد
اما وقتی با ادله پلیس و مدارکی که مجرم بودن او را تأیید میکرد
مواجه شــد به جرم خود اقرار کرد .وی گفت که با هویتهای
توجو در فضای مجازی سوژههای خود را انتخاب
جعلی و جس 
کرده و پس از صمیمی شدن با آنها و اغفالشان ،طعمه هایش را
به سرمایهگذاری در زمینههای مختلف ترغیب میکرده است.
او گفت که پس از کالهبرداری،موبایلش را خاموش میکرده تا
شاکی او را شناســایی نکند غافل از اینکه مأموران پلیس فتا با
اقدامات ویژه وی را شناسایی کردند و او گیر افتاد.
ســرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتاي پایتخت
با اعالم این خبر گفت:تاکنون بیش از 5شکایت در این پرونده
مطرح شده و ارزش کالهبرداری به حدود 700میلیون تومان
رسیده اســت .رئیس پلیس فتاي تهران به شهروندان توصیه
کرد :به افراد ناشناس در فضای مجازی به راحتی اعتماد نکنید
و قبل از سرمایهگذاری از طریق فضای مجازی شناخت کافی از
طرف مورد معامله داشته باشید و تا زمانی که از اطالعات شغلی و
هویتی طرف مقابل اطمینان حاصل نکردید از هرگونه واریز وجه
خودداری کنید تا نقشه کالهبرداران فرصتطلب ناکام بماند.
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جهاننما

نقلقول

نتانیاهو در مسیر بازگشت به قدرت

مخالفان دولت چه کسانی هستند؟

شــرایط دولت کنونی در سرزمینهای اشــغالی از لحاظ
تاریخی نیز کمسابقه اســت .دولت حاکم در اصل ائتالفی
متشــکل از 8حزب با ایدئولوژیهای بسیار متفاوت و بعضا
ت از نتانیاهو،
متضاد است .این احزاب تنها با هدف سلب قدر 
با یکدگیــر مصالحهکــرده بودند .در مقابل ،اپوزیســیون
به رهبــری نتانیاهو اگر بــه آرزوی خود یعنی ســرنگونی
دولت حاضر و تشــکیل دولت جدید برســد ،یــک کابینه
کامال همگون و یکدســت تشــکیل خواهد داد .مخالفان،
درصورت تشکیل دولت ،یکی از دستراستیترین دولتهای
تاریخ رژیم صهیونیســتی را تشــکیل خواهند داد .کابینه
دولت احتمالی متشکل از راســتهای افراطی اسرائیلی و
حریدیها خواهد بود .حریدیها گروه بنیادگرا در شاخهای
از یهودیت ارتدوکس هســتند .نتانیاهو از تابســتان سال
گذشته درحالیکه با اتهامات فساد مالی در دادگاههای رژیم
اسرائیلی دست و پنجه نرم میکرد ،بعد از گذشت 12سال
از قدرت کنار گذاشته شد .با رأی دادگاه او احتماال سالها از
فعالیت سیاسی در خط مقدم چون انتخاباتهای سراسری
محروم خواهد شــد .اما وکالی او بهتازگی موفق شدهاند با
استناد به تناقضات شهادت یکی از شــاهدان ،دادستان را
نسبت به تغییر عنوان کیفرخواست نتانیاهو قانع کنند.
اختالفات در میان دستراستیها

نتانیاهو مکــررا همراهان ســابق دستراســتی خود در
دولتهای قبلی ازجمله نفتالی بنت ،نخستوزیر کنونی را
به تقلب در انتخابات متهم کرده است .نتانیاهو چندی است
مواضع خود درخصوص تقلب انتخاباتی را کنار گذاشته ،اما
با اشاره به ائتالف نفتالی بنت با دست چپیها و اعراب ،او را
متهم به فریب دادن رایدهندگان کرده است.
از وجوه دیگر اختالف میان دستراســتیهای اسرائیل که
یک سوی آن نفتالی بنت و در سوی دیگر نتانیاهوست ،بحث
قانون جنجالی ازدواج شــهروندان فلسطینی با شهروندان
عرب-اسرائیلی است .حزب لیکود که رهبری آن در دست
نتانیاهو است ،خواهان عدمانتقال حق سکونت به شهروندان
فلسطینی از طریق ازدواج با اعراب اسرائیلی است .اسرائیل
کمی بیش از 9میلیون نفر جمعیت دارد و تقریباً یکپنجم
این افراد  -یعنی تقریباً  ۱.۹میلیون نفر  -عربهای اسرائیلی
هستند .آنها فلسطینیانی هســتند که پس از تاسیس رژیم
اشغالگر در ســال  ،۱۹۴۸خانههای خود در سرزمینهای
اشغالی را ترک نکردند و در محل سکونت خود باقی ماندند.
الهامگیری از ترامپ

اما آنچه ناظران بیان میکنند شــباهت رفتارهای نتانیاهو
و ترامپ اســت .هردوی آنها برای کســب قــدرت از رفتار
علیه منافع حزبــی ،ابایی ندارند و حتی راســتگرایی آنها
ژستی بیش نیســت .زیر پوست شــعارهای افراطی آنها و
رادیکال کردن هرچه بیشــتر فضا صرفا کسب قدرت است.
بهعنوان نمونه ،منصــور عباس ،یک سیاســتمدار عرب-
اسرائیلی و نماینده فهرست متحد عربی در کنست ،اذعان
کرده نتانیاهو بارها به شــکل خصوصی با او برای حمایت و
همراهی آرای اعراب اســرائیلی البی کرده بود .طرفداران
نتانیاهو هم به اعمال خشونتآمیز متهم هستند؛ بهعنوان
مثال ،یکــی از حامیان نتانیاهو برای خانــواده نفتالی بنت
2گلوله فرستاده بود .طرفداران حزب لیکود مرتبا
در مقابل خانههای مقامات و سیاســتمداران
حزب دستراســتی مرتبط بــه نفتالی بنت
اعتراض و راهپیمایی میکنند .روزنامه
نیویورکتایمز به نقل از میکی زوهار،
یکی از افراد ارشــد حزب لیکود،
نوشته که این حز ب با خشونت
مخالف است و با منصور عباس،
فقط برای جلب حمایت اعراب
در انتخابات و نه تقسیم قدرت
گفتوگو شده است .زوهار در
ادامه خاطرنشان میکند که
اســتراتژی آنها ساده است؛
آنها هرگونه تالشی میکنند
تا مردم از ائتالف حاکم دست
کشیده و به آنها اکثریت الزم را برای
تشــکیل یک حکومت یهودی بدهند .با
این همه ،نظرســنجیها نشان میدهند
که درصــورت برگــزاری انتخاباتی دیگر،
احتماال بار دیگر هیــچ حزبی اکثریت الزم
برای تشکیل دولت را بهدست نخواهد آورد؛
همانطور که از ســال  2019تا 2021هیچ
حزبی به اکثریت فراگیر برای تشکیل دولت
نرسید.

بازگشت آمریکا به آسیا با آلزایمر

سفر جو بایدن به شرق آسیا نشان میدهد آمریکا در تالش است همزمان با پیش بردن جنگ اوکراین ،برنامههای خود را برای
مهار چین در شرق آسیا از سر بگیرد
جو بایدن در نخســتین بخش از
تور آسیایی خود ،روز جمعه وارد
گزارش
کرهجنوبی شد و امروز هم در ژاپن
با نخســتوزیر این کشور دیدار
میکند؛ توری که با هدف تقویت روابط واشنگتن
با منطقه آسیای شرقی در بحبوحه جنگ اوکراین
آغاز شده است .طی حدود 3ماهی که از آغاز جنگ
اوکراین میگذرد ،کاخ سفید تمامی انرژی خود را
برای مهار روسیه در بحران اوکراین صرف کرده،
اما سفر اخیر رئیسجمهور آمریکا نشان میدهد
این کشور هرگز محور اصلی سیاست خارجیاش
را فراموش نکرده اســت .جو بایدن به شرق آسیا
رفته تا کشــورهای منطقه را علیه چین با خود
متحد سازد.
بایدن دیروز نخستینبار در یک دیدار دوجانبه با
یون سوک یول ،رئیسجمهور جدید کرهجنوبی
مالقات کرد .در ژاپن نیز او برای نخســتینبار با
فومیو کیشیدا ،نخستوزیر جدید ژاپن ،نشست
خواهد داشت .کیشیدا طی مدت کوتاهی که پست
ریاستجمهوری را بهدست گرفته ،مواضع تندی
علیه چین داشته و هشــدار داده که شرق آسیا
میتواند اوکراین بعدی باشــد .اشاره او به برنامه
احتمالی چین برای حمله به تایوان است.
بایدن قرار اســت در بخشی از ســفر خود ،روز
دوشــنبه در توکیو در اجالس ســران گروه ،4
شامل آمریکا ،ژاپن ،هند و استرالیا از طرح «سند
اقتصادی آسیای شــرقی» رونمایی کند .با این
همه عدهای بر این باورند سفر اخیر رئیسجمهور
آمریکا به آسیا با این هدف انجام میگیرد که نشان
دهد آمریکا میتواند بهراحتی در  2زمین روسیه
و چین بازی کند و عالوه بر کمک به اوکراین ،از
متحدان آسیایی خود در برابر سیاستهای چین
در حــوزه اقتصادی و نظامی پشــتیبانی کرده و
کشورهای منطقه را علیه چین با یکدیگر متحد
سازد .کاخ سفید اعالم کرده است این سفر با هدف
فرستادن «پیامی محکم» به پکن و جهان است تا
«کشورهای دمکراتیک» نشان دهند که چگونه با
اتحاد با یکدیگر میتوانند «قواعد بازی» را تعیین
کنند .وبســایت الجزیره هم بــه نقل از جیک
سالیوان ،مشاور امنیت ملی آمریکا نوشته که سفر
بایدن به آسیا اساسا با هدف ایجاد روابط شخصی
با همتایان ژاپنی و کرهای و ایجاد اعتماد متقابل
انجام شده است؛ ســفری که چین اعالم کرده از
نزدیک آن را زیرنظر دارد .پکن همچنین نسبت
به هرگونه لفاظیهای ضدچینی و سخنان مخرب
در زمینه تایوان هشدار داده است.

اســت؛ کانونهایی که آمریکا در هریک از آنها یا
خود در برابر چین و روسیه قرار گرفته یا با ایجاد
اتحادهای منطقهای درصدد مهار این دو کشــور
برآمده است.
تایوان :چین هرگز از ادعای مالکیت خود
 1بــر تایــوان ،جزیــرهای کــه در فاصله
177کیلومتری از این کشــور واقع شــده دست
برنداشته است؛ ادعایی که گاه به تهدید به حمله
نظامی هم منجر شده اســت .این ادعا همواره با
مخالفت آمریــکا و کشــورهای قدرتمند حوزه
اقیانوس آرام بهویژه ژاپن مواجه شــده اســت.
وابستگی ژاپن به تایوان باعث شده تا این کشور
نسبت به سرنوشــت جزیره واکنش نشان دهد.
بهگفته مقامات ژاپنی90 ،درصد از نیاز انرژی ژاپن
از مسیر آبهای اطراف تایوان وارد ژاپن میشود؛
از اینرو ثبات اقتصادی ژاپن را وابسته به استقالل
تایوان میدانند .آمریکا هم همواره از مسئله تایوان
بهعنوان ابزار فشــاری علیه چین استفاده کرده
است .آمریکا با تایوان قراردادهای متعدد نظامی
امضا کرده و تسلیحات زیادی در اختیار آن قرار
داده اســت .با این حال ،همــه میدانند که قرار
نیست آمریکا برای دفاع از این جزیره نیروهایش را
به تایوان اعزام کند .تجربه جنگ اوکراین ،هم برای
آمریکا و هم برای چین معنادار بوده است .آمریکا
بهمنظور جلوگیری از آغاز جنگ جهانی سوم از
اعزام نیرو به اوکراین اجتناب کرده است؛ بنابراین
به سختی میتوان تصور کرد که درصورت حمله
چین به تایوان برای پایان دادن به بحرانی تاریخی
در منطقه ،آمریکا نیروهایــش را برای کمک به
تایوانیها اعزام کند .از سوی دیگر اما پشتیبانی
ناتو و متحدان آمریکا از اوکراین و اتحاد آنها برای
تحریم روسیه ،میتواند برای چین نگرانکننده
باشد .این احتمالی بســیار قوی است که جنگ
اوکراین کشورهای استرالیا ،کرهجنوبی ،فیلیپین،
ژاپن و دیگر کشورهای منطقه را به فکر تغییر دادن
استراتژیهای امنیت ملی خود انداخته باشد تا
درصورت آغاز جنگ از سوی چین ،آمادگی کافی
داشته باشــند .این یکی از اهداف سفر بایدن به

منطقه است؛ متحد ساختن منطقه بر سر موضوع
تایوان علیه هر نوع اقدام جنگطلبانه از ســوی
چین.
کرهشمالی :تعداد آزمایشهای موشکی
 2کرهشمالی در سالجاری بیسابقه بوده
است؛ درحالیکه احتمال داده میشود دولت این
کشور بهزودی و پس از 5سال ،یکی از سالحهای
هســتهای خود را آزمایش کند .از سرگیری این
آزمایشهــای موشــکی در پی متوقف شــدن
مذاکرات میان کرهشــمالی و آمریــکا در دوران
ریاستجمهوری دونالد ترامپ بوده است؛ از اینرو
بعضــی از کارشناســان احتمــال میدهنــد
پیونگیانگ آزمایشها را با هــدف جلب توجه
آمریکا برای ازسرگیری مذاکرات انجام میدهد.
بایدن در تالش است با افزایش حضور آمریکا در
منطقــه اقیانــوس آرام ،از شــدت تهدیدهای
کرهشــمالی بکاهد .راهکار دولت بایدن در این
رابطــه ،افزایــش مانورهای مشــترک نظامی و
ســاماندهی همکاریهای امنیتی ســهجانبه با
کرهجنوبی و ژاپن است .در همین راستا ،بایدن در
نخستین تعامل دیپلماتیک خود با رئیسجمهور
کرهجنوبی در روز شــنبه به بررســی گسترش
رزمایشهای مشترک نظامی 2کشور پرداخت و
بر ضرورت افزایش بازدارندگی در برابر تهدیدهای
کرهشــمالی تأکید کرد؛ اقدامی کــه احتماال با
واکنش پیونگیانگ روبهرو خواهد شد.
جزایر کوریل :جزایر کوریل ،منطقهای
 3که روسیه آن را کوریل جنوبی و ژاپن آن
را قلمروی شمالی مینامد ،در سال 1945و در پی
تسلیم شــدن نیروهای ژاپنی بهدست نیروهای
شوروی افتاد .اختالفنظر بر سر حق مالکیت این
جزایر ،روابط میان ژاپن و شوروی را مکدر ساخت.
اکنون حمله روسیه به اوکراین به تنشهای میان
مسکو و توکیو هم دامن زده و آن را به اوج رسانده
است .موضعگیری آشــکار ژاپن علیه روسیه در
جنگ اوکراین ،محکوم کردن هجوم روســیه و
دنبال کردن خط غرب علیه روســیه برای اخراج
دیپلماتهای روس،اعمال تحریم علیه مسکو و

سند اقتصادي آسياي شرقي؛ ائتالفي عليه چين

مکث

کانونهای بحران در شرق آسیا

همزمان با سفر جو بایدن به آسیای شرقی ،نگاهها
به مهمتریــن کانونهای بحــران در این منطقه

هدف این توافقنامه که قرار است روز دوشنبه با حضور کشورهای آمریکا ،ژاپن،هند و استرالیا
رونمایی شود ،هماهنگی سیاستهای کشــورهای منطقه آسیای شرقی در 4زمینه زنجیره
تامین ،اقتصاد دیجیتال ،تحول به انرژی پاک و سرمایهگذاری روی زیرساختهاست .با این
همه قرار نیست به کشورهای موافق بااین چارچوب مزایایی مانند کاهش در تعرفههای تجاری
یا دسترسی به بازار داده شود؛ ویژگیای که میتواند از تمایل کشورهای منطقه برای همکاری
با این چارچوب بکاهد .جیک سالیوان ،مشاور امنیت ملی دولت بایدن ،از این سند بهعنوان
«قراردادی بزرگ» و «دستاوردی بسیار مهم» یاد کرده اســت .بهگفته سالیوان قرار است
کشــورهای زیادی به این قرارداد بپیوندند .پیوستن ژاپن و کرهجنوبی به این قرارداد قطعی
است و سنگاپور ،فیلیپین ،کرهجنوبی و تایلند نسبت به پیوستن به آن عالقهمند هستند .هند
و اندونزی هم نسبت به پیوستن به این قرارداد تمایل نشان دادهاند .بسیاری از کشورهای منطقه
که مشتاقند جریانی به رهبری آمریکا در برابر سیاستهای چین در منطقه ایجاد شود ،احتماال
با این چارچوب موافقت خواهند کرد.

اهدای تجهیزات به ارتش اوکراین توســط ژاپن
یکی از مهمترین عوامل شــدت گرفتن تنشها
میان 2کشور بوده است .طی ماههای اخیر ،روسیه
هم حضور نظامی بیشتری در منطقه اقیانوس آرام
داشــته اســت .اجرای آزمایشهای موشکی در
آبهای میان ژاپن و روسیه و پیوستن به نیروی
دریایی چین برای اجرای مانوری نظامی در اطراف
ژاپن ازجمله این اقدامات بوده اســت .در چنین
وضعیتی که ژاپن عالوه بر روسیه از سوی چین و
کرهشمالی هم احســاس خطر و تهدید میکند،
امضای معاهده دوجانبه دفاعی میان آمریکا و ژاپن
میتواند نگرانیهای زیادی را برای آمریکا ایجاد
کند؛ زیرا آمریکا متعهد به دفاع از همه خاک ژاپن
است و کوچکترین سهلانگاری در انجام تعهد از
ســوی آمریکا در قبال ژاپــن میتواند اطمینان
جهان را نســبت به پایبندی آمریکا به تعهداتش
خدشهدار کند.
دریای چین جنوبی :ادعای مالکیت
 4چین بر بخشهایی از دریای چین جنوبی
در سالهای اخیر به عامل اصلی تنشهای مداوم
میان واشنگتن و پکن تبدیل شده است .اما آغاز
جنگ اوکراین ،شدت گرفتن تنشها بر سر تایوان،
کرهشــمالی و جزایر کوریل کمی از شــدت این
درگیریها کاسته است .اینطور بهنظر میآید که
آمریکا رویکرد نظامی خود به منطقه دریای چین
جنوبی را تغییر داده و رویکردی ژئواکونومیک در
پیش گرفته اســت .با این حــال ،تجربه جنگ
اوکراین و ناتوانی ارتش روســیه در کسب برتری
هوایی در این جنگ ،چین را نگران کرده که شاید
نتواند در طوالنیمــدت از جزایر نظامی خود در
منطقه دریای چین جنوبی محافظت کند.
مرز هند با چین :پیچیدهترین معضل
 5نظامی که بایدن در سفر خود به آسیا با
آن مواجه است ،مناقشه خط مرزی میان هند و
چین در هیمالیا خواهد بود .درگیری خونین میان
نیروهای چینی و هندی در سال 2020در این مرز
باعث شد هند که روســیه را به چشم اصلیترین
تامینکننده تســلیحاتی خود میدید به آمریکا
نزدیکتــر شــود .هنــد در همیــن راســتا به
گروه 4پیوسته اســت؛ گروهی غیررسمی برای
مقابله با نفوذ چین در منطقه آســیای شرقی .اما
روابط تاریخی میان هند و روســیه و نیاز هند به
واردات نفت و گاز و ملزومات تسلیحاتی از روسیه،
هند را بر آن داشــته تا از تحریمهای غرب علیه
روســیه حمایت نکنــد ،اما همین وابســتگی
تسلیحاتی به روســیه و تمرکز مطلق روسیه بر
جنگ اوکراین ،هند را نســبت به تامین نیازهای
تسلیحاتیاش در آینده نگران ساخته و تمرکز این
کشور را برای تامین فناوری و تسلیحات متوجه
آمریکا کرده است.

روسیه شیرگاز فنالند را بست

فنالند تاكنون  94درصد از گاز مصرفی خود را از روسيه وارد ميكرده است
قبل از آنکــه اروپاییها طــرح خود برای
توقف واردات گاز از روسیه را اجرایی کنند،
اروپا
روسها شــیرهای گاز را بســتند تا فعال
فنالندیها را بدون گاز بگذارند.
شــرکت گازپروم ،دیروز اعالم کرد که تحول گاز از طریق
خطلوله به فنالند را بهدلیــل پرداخت نکردن بهای گاز با
«روبل» متوقف کرده اســت .تصمیم روسیه برای توقف
صادرات گاز به فنالند تنها چند روز پس از آن اعالم شده
که فنالند همراه با سوئد بهصورت رسمی درخواست خود را
برای عضویت در پیمان آتالنتیک شمالی(ناتو) ثبت کردند.
شرکت دولتی گازپروم روســیه در پی اعمال تحریمهای
غربی علیه مسکو که با سقوط ناگهانی ارزش پول این کشور
همراه بود از 2ماه قبل اعالم کرد که پول گاز صادراتی خود

را بعد از این فقط به روبل دریافت میکند .در سوی دیگر،
اتحادیه اروپا اعالم کرده که شرکتهایی که وارد معامالت
تجاری با روسیه با استفاده از روبل شوند خالف تحریمها

عمل کرده و به همین دلیل جریمه سنگین خواهند شد.
اقدام اروپا برای تحریم روســیه در حالی انجام شــده که
اروپاییها 40درصد گاز مورد نیاز خود را از روسیه تامین
میکنند .از همان ابتدا ،بســیاری منتظــر مقابله به مثل
روسیه و قطع گاز اروپا از سوی این کشور بودند.
روسیه خط و نشانکشیدن برای اروپا در زمینه صادرات
گاز را با فنالند آغاز کرده که حدود 1300کیلومتر با آن مرز
مشترک دارد .تمایل فنالند به عضویت در ناتو با اعتراض
شدید مسکو روبهرو شده است .اساســا بهانه روسیه برای
حمله به اوکراین هم موضوع تمایل این کشور برای عضویت
در ناتو بود .فنالند 94درصد از گاز مصرفی خود را از روسیه
وارد میکند و قطع گاز آن ،پــس از پایان ذخایرش ،بدون
شک این کشور را وارد یک دوره بحران جدی خواهد کرد.

ولودیمیر زلنسکی
رئیسجمهور اوکراین
از دوســتان خــود دعــوت میکنیــم تــا
در چارچــوب یــک توافــق چندجانبــه،
مکانیســمی ایجــاد کنیــم تــا همــه
آنهایی که از اقدامات روســیه متحمل
خســارت شــدهاند ،غرامــت دریافــت
کنند .منصفانــه خواهد بود و روســیه
ســنگینی تمامی موشــکها ،بمبها
و خمپارههایــی که به ما شــلیک کرده
را احســاس خواهد کــرد .روســیه باید
غرامت جنگ اوکراین را پرداخت کند.
(گاردین)

سخنراني بايدن در كنار رئيسجمهور كره جنوبي در شركت سامسونگ   .عكس :نيويورك تايمز

شرایط متزلزل دولت ائتالفی حاکم در سرزمینهای
اشغالی ،دورنمایی امیدبخش برای بازگشت بنیامین
نتانیاهو به قدرت پدید آورده است

بنیامین نتانیاهو که عنوان پرسابقهترین نخستوزیر رژیم
صهیونیســتی را یدک میکشد ،تابستان ســال گذشته با
شکســت در انتخابات ،قدرت را به نفتالی بنت واگذار کرد.
بنت با گرد هم آمدن یک ائتالف شکننده از احزاب سیاسی به
قدرت رسید و حاال با گذشت کمتر از یک سال ،شکاف ایجاد
شده در این ائتالف بار دیگر نتانیاهو را به قدرت نزدیک کرده
است .سیســتم حکومتی در رژیم اسرائیل پارلمانی است و
یک حزب باید اکثریت الزم را برای تشکیل دولت در کنست
(مجلس) داشته باشد؛ در غیراین صورت ،ائتالفی از احزاب،
دولت تشــکیل میدهد یا آنکه در نهایت بنبست سیاسی
چارهای جز برگــزاری انتخاباتی دیگر باقــی نمیگذارد .با
استعفای یک نماینده دیگر در کنست بهعنوان دومین مورد
در ماه گذشته ،ائتالف حاکم اکثریت شکننده خود را از دست
داده و یک اکثریت جدید اما محدود یعنی تنها با 2کرســی
بیشــتر برای مخالفان دولت بهوجود آورده است .اکثریت
جدید مخالفان ،شرایط تشکیل دولت جدید را ندارد .اما در
یک فرایند رایگیری میتواند موجب انحالل مجلس شده تا
در سرزمینهای اشغالی شاهد برگزاری پنجمین انتخابات
سراسری در طول 3سال گذشــته باشیم .در رأس مخالفان
دولت ،بنیامین نتانیاهو قرار گرفته است.

7

نجیب میقاتی
نخستوزیر لبنان
بهرغم دشوار بودن شــرایط کشور ما
به وعدهمان عمــل کردیم و انتخابات
پارلمانی را با شفافیت مطلق به پایان
رســاندیم .چالشهــای پیــش روی
کشــور مســتلزم وجــود مدیریت قوی
و همکاری همه طرفهاســت .ســوق
دادن کشــور بــه ســمت خودکشــی
پذیرفتنی نیســت .دولــت جدید باید
در اسرع وقت تشکیل شود( .القدس
العربی)

خبر

سرپیچی زنان شبکههای
تلویزیونی از دستور طالبان
زنان مجری شــبکههای تلویزیونی افغانســتان
با ســرپیچی از فرمان طالبان مبنی بر ضرورت
پوشــاندن چهرههایشــان با صورت باز در برابر
دوربین ظاهر شــدند .مقامهای طالبان از زمان
بهدست گرفتن قدرت در افغانســتان بهتدریج
مقــررات ســختگیرانهای را در زمینــه حقوق
شــهروندان بهویژه حقوق زنان وضــع کردهاند.
هبتاهلل آخوندزاده ،رهبــر طالبان 2هفته پیش
فرمانی مبنی بر لزوم اســتفاده زنان افغانستان
از برقــع در اماکن عمومی صادر کــرد .مجریان
زن شــبکههای یک ،طلوعنیوز ،شمشاد ازجمله
مجریانی بودند که روز شــنبه بدون پوشــاندن
چهرههایشان در برابر دوربین حضور پیدا کردند.
رئیس بخش خبر شبکه شمشــاد به خبرگزاری
فرانسه گفته است که زنان مجری نگران هستند
که دستور پوشاندن چهرههایشان مقدمهای برای
صدور دستور ممنوعیت کار آنها باشد.

کیوسک

روزنامه دیلیتلگراف [انگلیس]

انگلیس به مولداوی سالح ارسال میکند

وزیر خارجه انگلیس از برنامه لندن برای ارســال سالح
به مولداوی با هدف جلوگیری از احتمال گســترش دامنه
جنگ اوکراین به این کشور خبر داد .لیز تراس در گفتوگو
با دیلیتلگراف ادعا کرد که والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور
روسیه با وجود شکســت در کییف ،مصمم به ایجاد یک
روسیه بزرگتر است.

 یکشنبه  1خرداد  1401سال ســیام شماره 8502

روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
بلندترین و استوارترین قلعههای دین ،تقوا و
پرهیزکاری است.

توليد؛ دانش بنيان ،اشتغال آفرين

سحرم د ِ
ولت بیدار به بالین آمد
گ
فت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
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اذان مغــرب 20:28 :نیمهشــب شــرعی00:10 :
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صاحب امتياز :مؤسسه همشهري
مدیرمسئول :عبدا ...گنجی
سردبیر :دانیال معمار

حافظ

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

سائوپائولو :ایالن ماسک ،مدیرعامل «تسال» و «اسپیس ایکس»
با ژائیر بولسونارو ،رئیسجمهور برزیل مالقات و با وی درخصوص
همکاریهــای دوجانبه در زمینــه ارائه خدمــات اینترنتی و
پروژههای مشــترک در منطقه جنگلی آمازون گفتوگو کرد.
به گزارش ایندیپندنت ،این نشســت که در استراحتگاه مجلل
بولســونارو در ایالت سائوپائولو برگزار شــد از سوی فابیو فاریا،
وزیر ارتباطات برزیل سازماندهی شــده بود .بهگفته فابیو فاریا
که خود اواخر ســال گذشــته میالدی در ایالت تگزاس آمریکا
باایالنماســک دیدار و گفتوگــو کرده بود ،برزیــل بهدنبال
مشارکت با ثروتمندترین مرد جهان برای بهرهبردن از اینترنت
ماهوارهای استارلینک است تا از این طریق زمینه دسترسی به
شــبکه اینترنت در مدارس و مراکز بهداشــتی واقع در مناطق
روستایی را فراهم کند .ارائه خدمات ماهوارهای برای رصد مناطق
جنگلی آمازونی و اجرای طرحهای مشترک در زمینه مقابله با
پدیده جنگلزدایی در این منطقه از دیگر اهداف همکاری دولت
برزیل با ایالن ماسک اعالم شده است.

تلفن48075000 :

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

تفکیک بیتردید

گرينويچ

مقابله ماسک با جنگلزدایی

چاپ :همشهري

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

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

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

نگاه

قابل انجام اســت .یکی از مهمترین و راحتترین
کارهایی که میتوانیم انجام بدهیم تفکیک زباله
خشک و تر از مبدا اســت .با توجه به حجم باالی
پالستیک و بستهبندی که در خریدهای روزمره
ما تولید میشود ،تفکیک همینها میتواند حجم
زباله ما را کاهش بدهد.
زبالههای خشــک تفکیکشــده را میتوانید به
مراکز مخصوص تحویل بدهید یا اینکه آنها را در
کیسهای جداگانه و شفاف که محتویات داخل آن
مشخص باشد در کنار سطلهای شهرداری قرار
بدهید .ماشــینهای مخصوص جمع پسماند که
روزانه تردد میکنند به ســرعت زباله خشــک را
جمع میکنند.
کار دومی کــه میتوانیم انجــام بدهیم مدیریت
خرید و غذاهای تهیه شــده در خانه اســت .اگر
به اندازه بخریم و بــه اندازه مصــرف کنیم مواد
غذایی دور ریخته نمیشود و از حجم زباله کاسته

شیدا اعتماد
روزنامهنگار

این روزها که بحث انباشــت زبالهها در حاشــیه
شــهرها و جنگلها داغ اســت ،تصاویــر یکی از
محلهای دپوی زباله را دیدم .تصاویر وحشتناک
بود؛ کوهی مرتفــع از زباله که حتی از توی عکس
هم میشد بوی تعفنش را احساس کرد .رودی را
دیدم که نوشته بودند رود نیســت و شیرابه این
زبالههاست و میرود که دریا و رودخانه و آبهای
زیرزمینی را آلوده کند .تصویر کوه زباله توی ذهنم
ماند و فکر کردم بهعنوان یک انسان شهرنشین چه
کاری میتوانم برای این زبالهها انجام بدهم.
خب بهتریــن راهحل بــرای حل معضــل زباله،
تولیدنکردن یا کمکردن حجم زباله تولیدی است؛
چیزی که با چند تکنیک ساده بهراحتی در خانه

اول آخر

آلودگی؛ عامل یکششم مرگها

نیویورک :براســاس گزارش جدیدی که در مجله «لنســت
پلنتری هلت» منتشر شــد ،آلودگی عامل ۹میلیون مرگ در
سال  ۲۰۱۹میالدی بوده اســت .چیزی معادل یک مورد از هر
 6مرگ در سراسر جهان .این گزارش نشان داد که شمار تمامی
مرگومیرها از آخرین تحلیل در سال  ،۲۰۱۵تقریبا بدون تغییر
اســت ،اما تعداد مرگومیرهای منتســب به آلودگی صنعتی
افزایش یافته است .اکثر قریببهاتفاق۹۲ -درصد از مرگهای
مرتبط به آلودگی -در کشورهای کمدرآمد یا با درآمد متوسط
بوده است .به گزارش یورونیوز ،ریچارد فولر ،نویسنده ارشد این
گزارش ،گفت« :برخالف تأثیر سوء آلودگی بر سالمتی ،اجتماع
و اقتصاد ،پیشــگیری از آلودگی در برنامه توسعه بینالمللی تا
حد زیادی نادیده گرفته است .براســاس این گزارش ،از میان
۹میلیون مرگ ناشی از آلودگی در سال  ،۲۰۱۹آلودگی هوا در
۶.۶۷میلیون مورد ،آلودگی آب در ۱.۳۶میلیون مورد ،آلودگی
ســرب در ۹۰۰هزار مورد و خطرات مشــاغل سمی ۸۷۰هزار
مورد عامل مرگومیر بوده اســت .نویســندگان دریافتند که
تعداد مرگومیرهای مربوط به فقر مطلق -ناشی از بهاصطالح
«آلودگی سنتی» ،مانند آلودگی هوای فضاهای بسته و آلودگی
آب ،از سال  ۲۰۰۰کاهش یافته است .آنها گفتند که این واقعه
بهویژه در آفریقا مشهود است.

پهلوان تار
ِ

میشود.
اگر بخواهیم یک قدم فراتــر برویم و باز هم حجم
زباله مصرفی را کاهش بدهیم و شــیرابه زباله را
به حداقل برســانیم میتوانیم با قراردادن پوست
میوهها و باقیمانده ســبزیجات روی آبکشی که
یک روزنامه کف آن انداختهایم و نگهداشــتنش
برای چند ســاعت این کار را انجام بدهیم .تهیه
کمپوست برای کسانی که در شهرهای کوچکتر
زندگی میکنند و حیاط یا باغ دارند راهحلی دیگر
است که متأسفانه در آپارتمانهای کوچک قابل
انجام نیست.
یک قدم کوچــک هم بههرحال یک قدم اســت.
بهعنوان یک شهروند کمترین کار ما در این شرایط
میتواند تولید کمتر زباله باشد .هرقدر زباله کمتر
تولید شود ارتفاع کوه زباله دیرتر بلند میشود .به
امید روزی که راهحلی برای نابودکردن کوه سمی
و رود مسمومش پیدا شود.

پهلوان تار ایران اگــر لقبش دهیم بیهوده
نگفتهایــم و بیراهه نرفتهایــم .پدرش،
شــعبانخان و عمویش ،غالمرضا سارنگ
در موسیقی صاحبنظر بودند و مگر میشود
در چنین محیطــی پرورشیافتن و به قله
نرسیدن .او که نهفقط در تار ،که در سهتار
و ســنتور و کمانچه اســتاد بود و اگر بود،
امروز یکصدویک ســالگیاش را جشن
میگرفتیم.
زاده اول خردادمــاه ســال  1300و اهل
اصفهان بود ،شــهری که لبریــز و لبالب
است از موســیقی و دیگر رشتههای هنر.
از همان زادگاهش هم بود که رسم ًا نوازنده
شد و با رادیو اصفهان آغاز کرد و آوازهاش
ایرانگســتر شد ،وقتی ٢٧ســال بیشتر
نداشت .در آنجا از همنوازی شروع کرد و در
تهران با برنامه «گلها» ،به تکنوازی رسید.
او در کوتاهزمان به چنان مرتبتی رســید
که برای نامش سرودســت میشکستند
چنانکه شــنوندگان منتظر بودند تا نوبت
پخش اجرایش شود.
«جلیل شهناز» در میان استادان متأخر شاید
نامدارترین و نامآورترین تارنواز روزگار خود
بود که بسیارکسان از موسیقیدانان معاصر
و همعصرش ،از خواننده تا نوازنده ،آرزوی
در کنار او بودن را داشتند و چه خوشوقتی و
خوشبختی باالتر از در ب ِر شهناز بودن.

گردهمایی خودروهای کالسیک فولکس واگن سیتی سنتر اصفهان عكس :محمدرضا شریف

زندگی پدیا

فرهنگ و زندگی

جهان روشن دوستی

نماد کتابفروشی محلی

یکوقتهایــی بــد
مریم ساحلی
نیســت کالهمــان را
قاضی کنیم و بنشینیم بهحساب و کتاب و
کردن حد و حدود ارتباطهایی
سبک سنگین ِ
که به نام دوستی ،با دیگران داریم .دوست و
دوستی از آن کلمات قشنگی هستند که حتی
بر زبان جاری ساختنشــان شیرین است.
همین حاال یکبار شمرده و آرام اگر بگوییم،
«دوســت» صدایی که از میــان لبهامان
عبور میکند ،انگار نسیمیست که میرود
سمت سبزترین کوچهباغی که در رؤیاهامان
نفس میکشد .به گمانم کسی نباشد که به
شوق یافتن دوســت ،اول مهرهای کودکی
و نوجوانی در کالس درس چشم نچرخانده
باشــد .کودکان همســایه کــه همبازی
بچگیهامان شدند یا آنها که زنگهای تفریح
همقدم بودند با ما و بعدتر آنها که همراهشان
در کوچههای تفتیده تابستان و خیابانهای
سرد زمســتان دویدهایم ،عنوان دوست بر
خویش داشتند .در میان همانها اما دوستانی
بودهاند که دوســتتر بودند ،کســانی که
پچپچهای تمام نشدنی ،چون گنجشکهای
خســتگیناپذیر بینمان پرواز میکردند.
کسانی که تا چشممان به چشمشان میافتاد،

لبخند میدوید روی صورتمان و روشنای
اطرافمان بیشتر میشد .بعضی دوستیها
حکایت غریبی دارند ،ســاده و بیتکلف در
نقطهای از سرنوشت آغاز و جاری میشوند
و جان و جهانمان را روشن میسازند .خطی
نادیدنی از ما به آنها میرسد ،اتصالی که باید
کوشــید تا در همهمه تاریکروشن روزگار،
غبار بر آن ننشیند .میدانم و میدانید که در
سالهای اخیر فعالیتهای گوناگون در سطح
جامعه و شبکههای اجتماعی سبب شده است
تا افراد بسیاری را دوست بنامیم اما واقعیت
این است که پرشماری این افراد نباید سبب
شود تا همراهان راستین زندگی خویش را
از یاد ببریم .همانها که در بحبوحه سرازیر
شدن رنجها ،میتوانیم کنارشان بنشینیم و
حرف بزنیم یا از دلخوشیهای کوچکمان
برایشــان تعریف کنیم و نهراسیم که نکند
چنین و چنان فکر کنند یا یکدل و یکرنگ
نباشــند .و اما این روزها در باال و پایینهای
روزگار بیش از هر زمان دیگری قدر و قیمت
رفیقان شفیق بر ما هویدا شده است؛ رفقایی
که بودنشــان درخت ســبز نعمت است و
شــکرانه این نعمت ،ابر ســپید مهر بودن و
باریدن است.

باشگاه
نویسندگان
از نمایش ترومن
تا نمایش الجزیره

عدد/خبر
زادروز
تقويم

شهر پلنگها و آدمها

راجستان :مردمان شهری در هند به زندگی
مســالمتآمیز با پلنگها عادت کردهاند و در
این منطقه هیــچ گزارشــی از حمله پلنگها
به انســانها به پلیس نمیرســد .به گزارش
آدیتیسنترال ،شــهر برا  Beraواقع در ایالت
راجســتان هند به گواهی کارشناســان تنها
نقطهای از زمین است که حدود یک قرن است
انســانها و پلنگهای منطقه هیچ مشــکلی
با هــم ندارند .در اطراف این شــهر 100قالده
پلنگ زندگی میکنند که انسانها را بهعنوان
موجوداتی میشناسند که به آنها غذا میدهند
و به همین دلیل نباید بــه آنها حمله کرد .این
منطقه که به جاذبه گردشگری هم تبدیل شده
برای گردشــگرها مکان عجیبی است چرا که
آنجا شاهد همزیستی مســالمتآمیز انسان و
این حیوان درنده هستند.

یکشنبه

«یکی از غصههای پدرم این بود که چرا کار
حمیدرضا محمدی
کتابفروشی را انتخاب کرده است .گاهی من
هم از خودم این سؤال را میپرسم ،اما از طرفی فکر اینکه کاری فرهنگی انجام
میدهم ،مرا راضی نگه میدارد».
مهدی نودهیراد ،مدیر کتابفروشی فردوسی
بعضی جاها بهسبب قدمت و کسوت ،به مرور دهور ،محمل و معبر خاطرهسازی
و خاطرهبازی شدهاند و تعطیل و یا تخریبشان مهر پایانی میزند بر نوستالژی
چند نسل.
کتابفروشی فردوســی تجریش از آن جاها بود که در ســالهای نیمه دهه،50
نمادی از کتاب و کتابخوانی در شــمیران شــده بود .جایی که درست ۵۶سال
کتاب فروخت و در ترویج و ترغیب فرهنــگ مطالعه نقش بیبدیلی ایفا کرد اما
جمعهشب ،مدیر آن ،مهدی نودهیراد با انتشار یادداشتی در صفحهاش ،خبر از
به محاق رفتنش داد.
فردوســی را محمدعلی نودهیراد در سال ١٣۵۵تأســیس کرد .او اهل تهران
نبود و وقتی در سال ١٣٣٨در ٢۴ســالگیاش به پایتخت آمد ،مدتی در یکی از
کتابفروشیهای مؤسسه انتشارات امیرکبیر مشغول شد تا آنکه در ابتدای دهه
 40با یک شــریک ،در ابتدای خیابان دربند و در مجاورت بیمارستان تجریش،
کتابفروشی ۶متری کوچکی راهانداخت و 5سالی طول کشید تا کاروبارش رونق
گرفت و کار بلد شــد .اما وقتی گسترش بیمارســتان و درنتیجه تملک اراضی
پیرامون آن ،در دســتور کار قرار گرفت ،نودهی ناچار شد دکانی تازه برای خود
دستوپا کند تا آنکه همین مغازه کنونی در ضلع شمال غربی میدان تجریش،
در ابتدای خیابان سعدآباد را مناسب یافت و آن را ٣۵٠هزار تومان قسطی ابتیاع
و در اینجا هم سنت چهارشنبههای خود را حفظ کرد که به انقالب و جمهوری
میرفت تا کتب مطلوب برای کتابفروشی را خریداری کند.
نودهی بزرگ اما در سال ١٣٧٧درگذشت و آن را برای فرزندش ،مهدی میراث
گذاشت و او هم در آغاز دهه  80نونوارش کرد و ٢۴سال ،ادارهاش را ادامه داد و
مدیر و مالکش بود تا همین چند روز پیش .پدر و پسر بیش از نیمقرن کتابفروشی
کردند و کتاب فروختند و نشان و نشانهای شدند از کتابفروشی محلی  -و در کنار
کتابفروشی زمینه در همین محله تجریش (خیابان مقصودبیک) که متعلق به
کریم و گلی امامی بود و طی سالهای  ١٣۶٢تا  ١٣٧٩فعالیت کرد  -معتبرترین
کتابفروشی شمیران بود.
فردوســی حق بزرگی بر گردن خیلیهــا دارد .و برای همین هم هســت که
خیلیهایمان با آن خاطره ساختهایم ،و البته جایش تا همیشه خالی خواهد ماند.

سیدجواد رسولی

کارشناس رسانه

در فیلــم نمایــش ترومــن ما
داستان فردی را میبینیم که ظاهرا در یک شهر زندگی
میکند ،خانوادهای دارد ،در یک شرکت بیمه کار میکند
و دوســت نزدیکی هم دارد که از بچگی بــا هم بزرگ
شدهاند .همهچیز درست و طبیعی و نرمال است تا اینکه
ترومن کمکم به نشانههایی بر میخورد که غیرعادیاند.
سقوط ناگهانی یک نورافکن از آســمان یا تکرار مسیر
ماشــینها در یک دور مداوم در خیابان .از اینجا به بعد
است که راز این جهان کم کم بر او آشکار میشود .اینکه
او و همه زندگی او توسط یک گروه بزرگ فیلمسازی از
ابتدای تولد تا امروز کارگردانی شده است .او ستاره یک
نمایش تلویزیونی با نام خودش است و البته که خود او
تنها کسی اســت که از این راز بیخبر بوده است .بیایید
این داستان را قدری نمادین بفهمیم .در تحلیل نمادین
این داستان میشود اینگونه دید که ترومن بهعنوان یک
فرد از ابتدای تولدش تا همین امروز فریب یک نمایش
رســانهای را خورده اســت .در جهانی زندگی کرده که
اســتودیوی بزرگی بیش نبوده .مکانی که یک شرکت
رســانهای با کارگردانی کاربلد و انبوهی از عوامل آماده
کردهاند .به این ترتیب انگار ترومن همه ما را نمایندگی
میکند که از ابتدای تولد تا کنون با رسانه رشد کردهایم و
بزرگ شدهایم و آنچه «حقیقت» یا «واقعیت» میانگاریم
چیزی جز روایت اســتادانه رســانهها از جهان نیست.
روایتی که با انبوهی از عوامل و کارگردانهای کاربلد و
صاحبان ثروتمند رسانهها کارگردانی شده است.
بازی رسانه چیزی جز این نیست .یک بازی بزرگ برای
آنکه داســتانی را ،روایتی از جهــان را ،از زاویه دیدی
خاص (و قطعا نه بیطرف) به مخاطبان خود ارائه دهد.
در این بازی هیچکس بیطرف نیست و در تنشی مدام
میان تفســیرهای مختلف از آنچه واقعیت مینامیمش
یک روایت ،قدرت بیشــتری مییابد و فراگیر میشود.
اغلب روایتــی که قدرت و پول بیشــتری از آن حمایت
میکند .آنچه امروز با عنوان «جریان اصلی رســانهای»
شــناخته میشــود ،همین گروه دارای قدرت و امکان
هستند .شبکههای بزرگی که واقعیت جهان را با توجه
به آنچه برای اداره کنندگانش ضرورت دارد تفســیر و
روایت میکنند .روایتی دستچین شــده و با سوگیری
خاص .روایت نبرد فلسطین و اسرائیل در تمام سالهای
اشغال تا امروز و بهخصوص در سالهای اخیر که اشغال
سرزمینها شدت و حدت بیشتری یافته و صهیونیستها
از حمله همه جانبه به ســرزمینهای فلســطینی هیچ
ابایی ندارند ،از همین جنس هستند .روایتی یکجانبه که
در آن ،طرف خیر و شر داستان خیلی روشن و مشخص
تصویر میشود .اشــغالگران افراد «نرمالی» هستند که
بهدنبال زندگی عادی و خوشــبختی معمولی هستند و
قربانی «تروریستهایی» میشوند که معلوم نیست برای
چه نمیخواهند اجازه زندگی عادی به این افراد نرمال
بدهند .روایتی جابهجا شده و ناراست.
برای نخستین بار در دهههای اخیر این روایت قدرتمند
با پوشش رسانهای حیرتانگیز شبکه الجزیره از مراسم
تشییع و خاکسپاری شــیرین ابوعاقله در هم شکست.
خبرنگاران این شبکه که همگی در گزارشهای زنده از
نقاط مختلف سرزمین اشغالی در حال پوشش مستقیم
این رخداد بودند از همه آن تکنیکها و تردســتیهای
رسانهای استفاده کردند تا داستان آن روز را با جزئیات
کامل بدون تعارف و مالحظه و بدون آنکه ادای بیطرفی
را در بیاورند روایت کنند .داســتانی که ناگهان چیزی
خالف روایت غالب گذشته بود :اسرائیل اصال آن موجود
قربانی طفلکی که میشناختید نیست .یک موجودیت
بیرحــم و وقیح و پلید اســت و اگر باورتان نمیشــود
خودتان تماشــا کنید که چطور خبرنگاری را کشتند و
مراسم تشییع او را به خون کشیدند و از هیچ خشونتی
دریغ نکردند .بیاییــد و در این  4ســاعتی که ما داریم
«واقعیت» را نشانتان میدهیم آن سمت دیگر این پدیده
را نیز تماشا کنید.
پوشش رسانهای موفق شــبکه الجزیره از وقایع مربوط
به روز تشــییع شــیرین ابوعاقله انگار فرصتی بود برای
هر اهل رسانهای که ببیند جور دیگری هم ممکن است.
میشود مثل ترومن لزوما تســلیم کارگردانی صاحبان
قدرت نشــد و لحظهای هرقــدر کوتاه از زیــر هژمونی
قدرت جریان اصلی بیرون آمد و کاری کرد که هیچکس
(واقعــا هیچکس به جــز آن احمقهــای متوهمی که
همیشه گوشه و کنار پیدایشــان میشود) جرأت نکرد
در کنار اسرائیل بایستد .عزیزدردانه رسانههای جهانی
ناگهان در مقابل یک پوشش رسانهای حرفهای و کامال
جانبدارانه الجزیره تنها ماند .تجربه تماشای این پوشش
رسانهای الجزیره از جنس همان تالش و عصیان ترومن
برای بیرون آمدن از اســتودیوی بزرگ بود؛ شجاعانه و
امیدبخش.

آخر مصور

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

بدون شرح /اثر آکین آندر

بحران معنا؛ سرآغاز
فرسایش جریان اصالحات

در میان اصالحطلبان تعریف واحدی از اصالحطلبی
و اهداف آن هیچگاه وجود نداشته است
10

نشست اضطراری
برای آبله میمونی

نکته ها

رکوردشکنی تهران با کمربند سبز

متخصصان میگویند با درمانها و واکسنهای
موجود ،میتوان این بیماری را مهار کرد
11

برای نخستینبار میزان پیشرفت جنگلکاری و توسعه
فضای سبز حریم تهران ،امسال 1500هکتار خواهد
بود؛ وسعتی که از دهه 50تاکنون این مقدار نبوده است

نگاه
چند ماهی از کرونا گذشته
بود کــه اتفــاق عجیبــی رخ
داد؛ هــر روز بــوی پیــاز
خام تمام ســاختمان را پر
میکــرد و بعــد از آن بــوی
پیــاز سرخشــده خــــــــانـــــه
را برمیداشــت .مــــدتــــی
نگذشــت کــه فهـمـــیدیم
یکــی از همســایهها بــرای
گذران زندگی در روزهایی
که شــوهرش خانهنشــین
شــده ،تصمیــم گرفتــه بــا
کار در منــزل خرجــی خود
و خانــواده را د ربیــاورد.
هر روز کیلــو کیلو پیاز خرد
و ســرخ میکردنــد و بــوی
این پیازها هــر روز درتمام
ساختمان میپیچید.
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آمار نزاع میان همسایهها در زمان شیوع کرونا افزایش یافته .در این گزارش چند روایت از ساکنان ساختمانهای شلوغ را در این دوران میخوانید
گزارش

مرضیه موسوی
روزنامهنگار

«همسایگی» مفهومی است که با شیوع کرونا
شکل و شــمایل تازهای بهخود گرفته .زندگی
جمعی آدمها در کنار هم و مجاورتی که تا پیش
از آن چندان به چشــم نمیآمد ،دردسرهای
زیادی برای آپارتماننشینها به همراه داشت.
وقتی برای تهیه این گزارش ســراغ تعدادی
از آپارتماننشــینها رفتم ،برخالف تصورم
مشکالت مربوط به بهداشت و وسواسهای دوره
کرونا در دعواهای همسایگی چندان دخالتی
نداشت .در عین حال حضور همیشگی اعضای
یک آپارتمان و سروصدا و کوچکشدن حریم
خصوصی ،بیش از هر چیزی آپارتماننشینها
را به رنج و دردســر انداخته بــود .اگر تجربه
آپارتماننشینی در مجتمعی شلوغ را داشته
باشید ،میدانید که بچهها نقش مهمی در این
میان دارند .چند روایت از همسایگی در دوره
کرونا پیش روی شماست.
آرامش از دست رفته

مرضیه عربگری32 ،ساله
خیابان آرامی در حومه شــهر را که هر روز صبح
از آن راهی محل کارم میشــدم و بعد از غروب به
آن برمیگشتم ،دوست داشتم .ساکت و آرام بود.
شبها جز صدای عبور تک و توک اتومبیلها که
از خیابان میگذشــتند ،صدایی نبود .این یعنی
خواب راحتی داشتیم .سوپرمارکت و نانوایی هم
که دم دســت بود و نور علی نور .اما درست بعد از
شــروع دورکاریها در دوره کرونا ورق برگشت.
من و همســرم به جز جمعهها ،چندان تصوری از
زندگی در ســاعات روز در این خیابان نداشتیم؛
خیابانی که یک مکانیکی و یک صافکاری اتومبیل،
آن را به ناآرامترین نقطه زمین در آن روزها تبدیل
کرده بود .درست در رخوت ظهر ،صدای بیوقفه
کوبیدن چکــش روی بدنه خودروهــا مغزمان را
زخمی میکرد .ماجرا وقتی پیچیدهتر شد که یکی
از همســایهها ،برای جبران کمشدن درآمدش در
این دوران ،مغازه کوچکی را که بهعنوان انبار از آن
استفاده میکرد ،به جوانی اجاره داده بود که ضبط
و باند خودروها را نو نوار میکرد.
تــازه آن زمــان بود که بــه حضور «همســایه»
غیرمسکونی و نقشی که در آرامش برهمخوردهمان
داشــت ،پی بردم .برای تولید محتــوا در فضای
مجازی ،باید متن از پیش نوشتهشدهای را در خانه
ضبط میکردم .یادم است که این کار بهظاهر ساده
که در شــرایط عادی 10دقیقه وقتم را میگرفت،
یک روز تمام در گوشــه و کنار خانه ســرگردانم
کرده بود؛ به هر گوشــهای از خانــه که میرفتم،
صدای تیز چکشی که روی بدنه اتومبیل کوبیده
میشــد به گوش میرســید یا عربدههای رپری
عاصی که کیفیت گرومپ گرومپ ضبط و باند تازه
را با آن تنظیم میکردند .چند ماهی بیشــتر دوام
نیاوردیم .قبلش حتی به ضبط صدا در کمد دیواری
و استراحت میانه روز در این چارچوب تنگ و تاریک

هم فکر کرده بودیم؛ کاری که بهنظرمان راحتتر
از گفتوگو با همسایههای پرسروصدا میرسید.
بیفایده بودن این کار ما را با گردن کج و شرمندگی
از درخواستی که میدانستیم رد میشود ،جلوی
در همسایههای پرصدا رساند .اول از جوانی شروع
کردیم که تازه ضبط و باندفروشــی را راه انداخته
بود .قول داد سر ظهر صدای ضبط را بیشتر از ولوم
50نبرد« :به شرطی که مشتری عجله نداشته باشد
و صبوری کند .ما هم باالخره باید نان در بیاوریم».
«احمد خالدار» گفت صدای چکش 10سال است
در محله میپیچد و تابهحال کسی اعتراض نداشته
و« :شما تحملتان را کمی بیشتر کنید ».تهدید بر
زبان نیامدهای در حرکات دست و حالت بدنش بود
که حساب کار را دستمان داد .مکانیکی هم گردنش
را از مو باریکتر میدید و به کل منکر هرگونه نشر
سروصدا در طول روز شد و ما را دست از پا درازتر
راهی خانه کرد.
باورمان نمیشــد اما کشف همســایههای جدید
در دوره کرونــا باعث شــد جدی جــدی به فکر
عوضکردن خانه و خیابان بیفتیم؛ تصمیمی که
حداقل برای 2ســال آینده در برنامه نداشتیم .در
روزهایی که مــردم از ترس کرونــا در خانه مانده
بودند و حتی به مهمانی عزیزانشان هم نمیرفتند،
چنین کاری خیلی سخت بود .آگهیهای اینترنتی
تأکید میکرد« :صرفا اگر قصد اجاره دارید از خانه
بازدید کنید ».و ما بیشتر از اینکه ظاهر خانه را معیار
قرار دهیم ،به این فکر بودیم که در محلهای آرام و
بیصدا خانه پیدا کنیم .دو سه هفتهای درگیر این
تصمیم بودیم تا اینکه در یکی از جستوجوها ،به
محلهای رسیدیم که یکی از همسایهها در دعوا سر
جای پارک ،دماغ یکی دیگر از همسایهها را شکسته
یای که پمپ آب ،کشش
بود .یا آپارتمان 16واحد 
روشنبودن 24ساعته را نداشــت و سوخته بود و
حاال همسایهها که بیخیال توافق عمومی بر سر
خرید پمپ جدید شــده بودند ،در بالکن هر واحد
برای خودشــان پمپ مجزایی نصب میکردند و
هرکدا م ساز خود را میزدند .در آن کمتر از یک ماه
آنقدر اتفاقات عجیب و غریبی از اختالف همسایهها
دیدیم که عطای محله خلوت و ساکت را به لقایش
بخشیدیم.
خانه بوی پیاز میداد

رویا عباسزاده 35ساله
خانهنشینی دوره کرونا و دورکاریها برای من که
عادت داشتم هر روز ســر کار بروم و کمتر زمانی

در خانه بودم ،بسیار ســخت بود .کالفه میشدم
و بهانهگیر .حتما بقیه همســایههای ساختمان
هم همین شرایط را داشــتند .تنشها و دعواهای
همســایگی در ماههای اول خیلی زیاد بود .روزی
نبود که صدای دعوایی از یکی از واحدها به گوش
نرسد .دیوارهای نازک ساختمان هم هیچ مانعی
برای کمکردن این صداها نبود و حتی گاهی صدا در
هواکش میپیچید و بدتر و شدیدتر از دیگر وقتها
به گوش میرسید.
چند ماهی از کرونا گذشــته بود که اتفاق عجیبی
رخ داد؛ هر روز بوی پیاز خام تمام ســاختمان را
پر میکــرد و بعد از آن بوی پیاز سرخشــده خانه
را برمیداشت .مدتی نگذشت که فهمیدیم یکی
از همســایهها برای گذران زندگی در روزهایی که
شوهرش خانهنشین شده ،تصمیم گرفته بود با کار
در منزل خرجی خود و خانواده را دربیاورد .هر روز
کیلو کیلو پیاز خرد و ســرخ میکردند و بوی این
پیازها هر روز درتمام ساختمان میپیچید.
قصه به همینجا ختم نمیشد؛ صدای دعوا و گاهی
فحاشی از بعضی واحدها به گوش میرسید .شنیدن
همه این صداها از توان همسایهها خارج بود .با این
حال ،چیزی که ما را بیش از پیش تحتتأثیر قرار
میداد ،صدای گریه بچه همســایه بود که وسط
درگیری پدر و مادر گرفتار شده بود .بعد از چندین
بار تکرار این دعواها ،دیگر وقت دعوا که میشد در
خانه را میزدیم و بچه بیگناه را به خانه خودمان
میبردیم تا الاقل کمی از فضای پرتنش خانه دور
باشد .این اتفاقها سال بعد هم با تداوم کرونا ادامه
پیدا کرد .این روزها بیآنکه ارتباط چندان زیادی
با همسایهها داشته باشم ،جزئیات زیادی از زندگی
هرکدام میدانــم .از اختالفنظرهایی که در هر
خانواده وجود دارد گرفته تا اسم و رسم افرادی که
برای خانواده ساکن در هر واحد مهم است و حداقل
روزی یکی دو بار از زبانشان میشنویم.
پیست دوچرخهسواری خانگی

علی مهدوستی 45ساله
تعطیلی مدارس ،مهدکودکها و مراکز تفریحی،
بچهها را حســابی کالفه کرده اســت .فکرش را
کنید پسربچه 7ســالهای که درست طبقه باالی
خانه ما زندگی میکرد و تا قبل از کرونا به کالس
ژیمناستیک و دوچرخهسواری و ورجهورجه عادت
داشت ،یکباره به همراه پدر و مادر در خانه حبس
شده بود و نهتنها کسی را نمیدید ،بلکه پایش از هر
باشگاه و پارکی هم بریده شده بود .کمتر از یک ماه از

نزاع افزایش یافت؟
مکث

«وقتی درباره خشــونت و نزاع صحبت میکنیم ،باید بدانیم که درباره
فقدانی صحبت میکنیم که در روابط اجتماعــی وجود دارد .این فقدان
ارتباط مناسبی است که بهصورت خشونت ظاهر میشود ».محمد زینالی،
پژوهشگر اجتماعی این را میگوید و به متکثربودن جامعه ایرانی اشاره
میکند؛ اتفاقی که ارتباطات اجتماعی را تحتتأثیر خود قرار میدهد و
در شرایطی مثل شیوع پاندمی و قرنطینه شهرها ،خودش را با اختالفهای
متعدد نشان میدهد .او میگوید« :شرایط اقتصادی و کرونایی باعث شده
است که جای خالی جشــنها ،میهمانیها و ورزشهای دستهجمعی که
هیجانات را تخلیه و روابط را تعدیل میکند ،محسوس باشد .در این شرایط
است که صبوری خود را نشان میدهد نه اینکه مخصوص شرایط مطلوب
اجتماعی باشد اما داشتن چنین شرایط فردی  ،مانند خویشتنداری و تأمل

آغاز قرنطینه در تهران میگذشت که سروصداهای
وحشــتناکی از طبقه باالی ما به گوش میرسید؛
صدای ضربههای شدیدی که چندبار پیاپی پشت
سر هم تکرار میشــد و معموال در ساعات روز به
گوش میرســید .عصرها هم صدای خش و خش
کشــیدن چیزی ســنگین روی زمین در سرمان
میپیچید که نمیدانستیم چیست.
یک روز طاقتمان تمام شد و سراغ همسایه رفتیم.
تاتمیهایی که کف پذیرایی چیده شده بود خبر
میداد کــه بچه مذکور در خانــه آفتاب باالنس و
مهتاب باالنس تمرین میکند .مــادرش اعتراف
کرد که عصرها پسر یکی دو ســاعتی با اسکوتر یا
دوچرخه در خانه نقلیشــان دور دور میکند .در
همین روزها همسایهای که بدون هماهنگی با مدیر
ساختمان هر روز بچهاش را به پشتبام میبرد تا
آنجا بازی کند هم لو رفت .ساختمان به دو دسته
بچهدارها و بیبچهها تقسیم شده و جنگ داخلی
در حال رخدادن بود؛ جنگی که حداقل یکبار میان
همسایهها به وقوع میپیوســت و با بلندشدن هر
صدایی ،دیگر معترضان هم صفکشی میکردند.
تقریبا در 6ماه نخست شــیوع کرونا هر هفته در
ساختمان دعوایی عمومی برپا میشد .باالخره همه
از این وضع خسته شدند و آپارتمان با اسبابکشی
یکی دو واحد به آرامشی نسبی رســید .بعدها از
همســایههای چند خانه آنطرفتر شــنیدم که
آپارتمان ما را بهعنوان «آپارتمانی که همیشه در
آن دعواست» میشناسند .یکی از همسایههایی
که آپارتمان را ترک کرده بود ادعا میکرد بهدلیل
همین بدنامی ســاختمان در ســروصدا و دعوای
همســایگی ،مجبور شــده خانه را ارزانتر از نرخ
محله بفروشد.
دزدی از آپارتمان

علیاصغر کبادی 68ساله
آپارتمان ما انباری ندارد .با توافق همسایهها وسایلی
توپرتهایی را که بهندرت از
مثل دیگ و دیگر خر 
آن استفاده میکنیم گوشهای از پارکینگ گذاشته
بودیم .تا اینکه متوجه شدیم این وسایل یکییکی
گم میشوند .ساختمان  8واحدی ما سابقه چنین
اتفاقی را نداشت ،اما حدس میزدیم که برادر یکی
از همسایهها ،که چهره موجهی هم نداشت ،حاال که
بهخاطر کرونا بیکار شده بود ،با برداشتن و فروش
این وسایل برای خود پولی دست و پا میکرد .مدیر
ساختمان بودم و مسئولیت نگهداری ساختمان را
بر عهده داشتم .بدون اینکه از این حدس و گمان

در روابط بهندرت در اعضای عادی جامعه ممکن است ».این جامعهشناس
میگوید« :هر نزاع و دعوایی یک رخداد است و خبر از قصههای درهمتنیده
زندگی انســانها میدهد و برای کاســتن از این اتفاقات باید به کمک
روانشناسان و تحلیلگران روابط اجتماعی از این قصهها سر درآورد .در یک
نگاه کلی کثرت این حوادث خبر میدهد که میزان تفاهم و الزامات اجتماعی
در جامعه ما چندان کارساز نبوده و اتفاقات دیگری درون زندگیها وجود
دارد که نشان از حادبودن زمینههای اولیه ،تغییرات و بحرانها یا حادبودن
خود اتفاقات مورد نزاع دارد ».بررسی میزان نزاعهای رخ داده در کشور
در سال 98تا  1400نشان میدهد نزاعهای منجر به جرح که در پزشکی
قانونی ثبت شده در حال افزایش است .هرچند دالیل مختلفی برای این
افزایش نزاعها وجود دارد ،اما نمیتوان از تأثیر کرونا بر این افزایش آمار
غافل بود .طبق اعالم پزشکی قانونی این آمار در سالهای  1399 ،1398و
 1400بهترتیب  585374 ،574961و  586283مورد در کشور بوده است.

چیزی بگویم با جمعآوری پول از هر واحد ،دوربین
مداربسته برای ساختمان نصب کردیم .کمتر از یک
ماه دوباره از پارکینگ وسیلهای غیب شده بود و با
چککردن دوربینها دیدیم که حدسمان درست
بوده .من و یکی از همسایهها فقط از ماجرا باخبر
بودیم .بنابراین سراغ واحد 4رفتیم و ماجرا را برایش
شرح دادیم .زن بیچاره از شــرم گریه میکرد و
میگفت خودش هم حدس میزده که کار برادرش
باشد .میگفت با او صحبت میکند و میخواست
که ماجرا را به دیگر همســایهها منتقل نکنیم ،اما
2هفته دیگر دیدیم که خود دوربین را دزدیده و از
جا کنده و برده است.
زن همسایه که خواهر سارق بود ،باز هم شرمسار بود
و عذرخواهی میکرد .شرایط بدی بود .میدانستیم
که فرد ســارق قبل از کرونا در مغازه ساندویچی
پادویی میکرد و پولی به جیب میزد .اما حاال که
بهدلیل شــیوع کرونا بیکار شده بود ،به هر چیزی
چنــگ میانداخت تا پولی برای خود دســت و پا
کند .تنها کاری که توانستیم انجام دهیم این بود
که وسایل را به داخل هر واحد و به بالکنها منتقل
کنیم .حتی کفشها را هم جلوی در نمیگذاشتیم.
به قول معروف مالمان را سفت چسبیده بودیم تا
همسایه را دزد نکنیم .همسایهها از اینکه وسایلشان
و بعد از آن دوربینشان دزدیده شده ،حس میکردند
نقرهداغ شدهاند .اما در همه این مدت سعی کردیم
که کســی از اصل ماجــرا خبردار نشــود .با این
حال ،تعدادی از آنها من را مســئول این اتفاقها
میدانستند که مدیر ســاختمان بودم و با وجود
نصب دوربین هم نتوانسته بودم دزد را پیدا کنم.
همسایههای دور از هم

رعنا علیمرادی 43ساله
پسر من بیماری دیابت دارد و گاهی با افت ناگهانی
قند روبهرو میشود .سال گذشته یکبار نیمه شب
دچار افت قند شد .من و پدرش هول شده بودیم و
نمیدانستیم باید چه کنیم .من نیمه شب در خانه
را باز کردم و فریاد میزدم و کمک میخواستم .با
اینکه مطمئنم همه صدای ما را در ساختمان شنیده
بودند ،هیچیک از واحدها حتی سرشان را از خانه
بیرون نکردند تا ببینند مشکل چیست؟ تا اینکه
اورژانس از راه رسید و پسرم را به بیمارستان منتقل
کردند .این اتفاق درست در روزهایی افتاد که کرونا
قربانیان زیادی میگرفت .بــه جز رفتوآمدهای
ضروری هیــچ رفتوآمدی در ســاختمان نبود.
مزاحمت همســایهها برای همدیگر چندین برابر
قبل شــده بود؛ از ســروصدا گرفته تا بلندشدن
بوی شدید شــویندهها از هر واحد که نفس را بند
میآورد .تمام این مدت ســعی میکردیم دیگری
را درک کنیم و مزاحمتی برای همســایهها ایجاد
نکنیم .اما وقتی آن اتفاق رخ داد ،خیلی احساس
تنهایی کردیــم .گرچه نمیدانم کــه اگر من هم
جای دیگر همســایهها بودم واقعا چه میکردم؟
شــاید فکر کرده بودند ما به کرونا مبتال شدهایم و
به همین دلیل نیاز به کمک داریم .البته بعدها این
گالیه را به گوش همسایه دیوار
به دیوارمان رســاندم .هرچند
چیزی نگفت و تنها سکوت کرد.

عکس :همشهری /احمد سیدپور

کرونا آرامش آپارتمان را کشت

بــه جــز رفتوآمدهــای
ضروری هیچ رفتوآمدی
در ســــاخـــتـــــــمان نبــود.
مزاحـــــــمت همســایهها
بــرای هــــمدیگر چندیــن
برابــر قـــــبل شــــده بــود؛
از سروصــــدا گرفتــه تــا
بلندشــدن بـــــوی شــدید
شویندهها از هر واحد که
نفــس را بنــد میآورد،اما
سعی میکردیم مزاحمتی
برای هــم درســت نکنیم.
وقتی پسرم دچار افت قند
شــد و کســی بــه کمکمان
نیامــد ،خیلــی احســاس
تنهایی کردم.

تاتمـــــیهـــــایی کــه زن
همســایه کــف پذیرایی
چیــده بــود خبر مــیداد
کــه بــــچه مــذکــــور در
خــــانه آفتا بباالنــس
و مــهــــتـــــا ببــــاالنس
تمرین میکند .مادرش
اعتراف کــرد که عصرها
پســر یکــی دو ســاعتی
با اســکوتر یــا دوچرخه
در خانه نقلیشــان دور
دور میکنــد .در همیــن
روزهــا همســایهای کــه
بـــــدون هماهنگــی بــا
مدیر ساختمان هر روز
بچهاش را به پشت بام
میبرد تا آنجا بازی کند
هم لو رفت.

فرد ســارق قبــل از کرونا
در مغــازه ســاندویچی
پادویــی میکــرد و پولــی
به جیب میزد ،اما حاال
کــه بهدلیل شــیوع کرونا
بیــکار شــده بــود ،بــه هر
چیزی چنگ میانداخت
تا پولی برای خود دست
و پــا کنــد .تنهــا کاری که
توانســتیم انجــام دهیم
ایــن بــود کــه وســایل را
به داخــل هــر واحــد و به
بالکنهــا منتقــل کنیــم.
حتــی کفشهــا را هــم
جلوی در نمیگذاشتیم.
به قول معروف مالمان را
سفت چسبیده بودیم تا
همسایه را دزد نکنیم.

بررســی میــزان نزاعهــای
رخ داده در کـــشــــور در
ســال 98تــا  1400نشــان
میدهــد نزاعهــای منجــر
بــه جــرح کــه در پزشــکی
قانونی ثبت شده در حال
افزایــش اســت .هرچنــد
دالیل مختلفی بــرای این
افزایــش نزا عهــا وجــود
دارد ،امــا نمیتــوان از
تأثیر کرونا بر این افزایش
آمــار غافــل بــود .طبــق
اعالم پزشکی قانونی این
آمار در سالهای ،1398
 1399و  1400بهترتیــب
 585374 ،574961و
586283مورد در کشور
بوده است.

دشواری تصمیم

فرحناز و داوود20 ،سال پیش ،از نخستین
اولیای دمی بودند که به اهدای عضو
فرزندشان رضایت دادند
20سال پیش کمتر خانوادهای با فرایند و اهمیت
اهدای عضو در ایران آشنا بود .فرحناز عباسزاده
و داوود بخشی از نخســتین افرادی هستند که
در ایران برای اهدای عضو فرزندشــان داوطلب
شدند تا قبل از به خاک سپردن پیکر دخترشان،
جانهای عزیز دیگری را نجات دهند20 .ســال
از آن روزها میگــذرد و این پــدر و مادر هنوز
دشــواری تصمیمی را که گرفته بودند از خاطر
نبردهاند .مهمتر از آن ،یادشــان مانده که هرگز
از این تصمیم پشــیمان نشــدهاند .از آن سال
تاکنون داوطلبانه سراغ خانوادههایی میروند که
فرزندانشان دچار مرگ مغزی شده و درصورت
رضایت گرفتن از آنها ،میتوانند اعضای پیکر این
فرد را به بیماران نیازمند اهدا کنند.
«تصمیم سختی بود .نمیخواستیم اعضای سالم
و زنده بدن دخترمان زیر خاک دفن شود .وقت
چندانی هم نداشتیم .درنهایت اعالم کردیم که
میخواهیم اعضای زنده بدن دخترمان ،در تن
بیمارانی که به این عضو نیاز دارند به حیات خود
ادامه دهند ».داوود بخشی ،پدر 3فرزند است و
یکی از دخترانش را 20سال پیش بر اثر تصادف
از دســت داده اســت .او حاال خودش را پدر هر
8نفری که اعضای بدن دختــرش را به آنها اهدا
کرده ،میداند .او میگوید« :از 20ســال پیش
تاکنون اهدای عضو از افراد مرگ مغزی شده آمار
باالیی نداشته اســت.همین نکته نشان میدهد
که گرفتن چنین تصمیمی بــرای خانوادهها و
بهخصوص پدر و مادر چقدر سخت است .با این
حال ما این تصمیم را 20سال پیش ،در شرایطی
گرفتیم که در شــهر محل سکونتمان در استان
گلستان ،هیچ اهدای عضوی صورت نگرفته بود».
داوود و فرحناز از آن ســال تاکنون برای راضی
کردن خانوادههای افرادی کــه به مرگ مغزی
دچار شدهاند ،تالش میکنند .بخشی میگوید:
«در 4سال گذشته هر مرگ مغزیای در استان
گلســتان اتفاق میافتد بعد ،ازدانشــگاه علوم
پزشکی ما مطلع میشــویم تا پیش خانوادهها
برویم و برایشان از تجرب ه خودمان بگوییم .گرچه
کار بسیار سختی اســت ،اما آن را با جان و دل
انجام میدهیم تا شاید بتوانیم جانهای دیگری
را از این طریق نجات دهیم ».آنها هر ســاعت از
روز خبر دیدار با خانواده فرد دچار مرگ مغزی
شده را میشنوند و خودشــان را به بیمارستان
یا خانه این فرد میرســانند .بــا آنها همدردی
میکننــد و از تجربــه شخصیشــان در پیوند
اعضای دخترشان به 8فرد بیمار دیگر میگویند:
«ما دردی را که این افراد میکشــند با پوست و
اســتخوان لمس میکنیم .میدانیم دلشان از
چه چیزهایی میلرزد .با آنهــا حرف میزنیم و
همدردی میکنیم .اینکه فردی داغ دیده و دل
سوخته از شــما چنین انتخابی را بخواهد کجا و
اینکه غریبهای که فرد داغدار فکر میکند هیچ
درکی از شرایطش ندارد کجا؟!»
با این حال آنها دردســرهای زیادی را تا به االن
برای این جلب رضایتها به جان خریدهاند.
در بیمارستان کتک خوردیم

فرحناز عباسزاده سختترین لحظات زندگیاش
را ساعاتی میداند که برای اهدای عضو دخترش
تصمیم میگرفت .او میگوید« :آن سالها خیلی
از افراد چیز زیادی درباره اهدای عضو نشــنیده
بودند و فرهنگســازی چندانی انجام نشده بود.
مســائل زیادی این تصمیم را با سختی مواجه
میکرد .ازجمله اینکه همــه میگفتند ممکن
است دخترتان دوباره زنده شود و هوشیاریاش
را بهدســت بیاورد .گرچه پزشکان چیز دیگری
میگفتند ،اما شــنیدن این حرفها ته دلمان را
خالی میکرد .فشار زیادی از اطرافیان و جامعه
روی ما بود که ما را از این تصمیم منصرف کند .از
این سو و آن سو میشنیدم که ما را به بیرحمی
متهم کردهاند .کســی خبر نداشت که در دل ما
چه غوغایی بود .همه اینها در کنار عواطف پدری
و مادری ،ما را در تنگنای بزرگی قرار داده بود».
زنده ماندن اعضایی از بدن دخترشان در وجود
دیگران ،فکری بود که به آنها دلگرمی میداد.
فرحناز همین دریچه کوچک را که نور امید از
آن به زندگیاش میتابید به دیگر والدینی که
در معرض این تصمیم بودند هم نشان میداد.
او میگوید« :بارها در راهروی بیمارستانها از
والدین افراد مرگ مغزی کتک خوردیم و حتی
فحش شنیدیم ،اما هیچکدام از این رفتارها را به
دل نگرفتیم .میدانستیم که آنها هم چه حسی
را تجربه میکنند و در چه برزخی هستند .در
بدترین ســاعات زندگیشــان باید سراغشان
میرفتیم و از آنها میخواستیم تصمیمی مهم
را در زمان کوتاهی بگیرند .همواره تعداد کمی
از خانوادهها راضی به اهدای عضو میشــدند.
فکر میکنم فرهنگسازی در جامعه و همچنین
قضاوتهای اطرافیان ،یکی از چالشهای مهم
پیشروی این تصمیم است».
«پشــیمانی» آشناترین حســی است که این
خانواده در 20سال گذشته از میان صحبتهای
والدینی کــه راضی به اهدای عضو نشــدهاند،
بهخاطر دارند؛ حســی که از ســاعات بعد از
خاکســپاری ســراغ این افراد میآید و بارها
درباره آن با فرحنــاز و داوود صحبت کردهاند.
فرحناز میگوید« :بارها این تجربه را داشتم که
وقتی در مراسم هفتم یا ختم این افراد شرکت
کردهام ،اولیایدم گفتهاند بعد از تدفین از این
تصمیم پشــیمان شــدهاند ،اما دیگر فرصتی
بــرای برگرداندن این اعضای زنــده به حیات
وجود ندارد».
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ترازوی ناموزون اصالحطلبان

محمد صالح جوکار
رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس
ایــن کمیســیون براســاس وظیفــه
ذاتــی خــود در حــال بررســی طرحــی
اســت که بــه اصــاح قانــون انتخابات
مجلــس شــورای اســامی و انتخابــات
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا
مربــوط اســت .پیشبینی میشــود تا
انتخابات پیشرو این طرح به سرانجام
برســد و انتخابــات بــا قانــون جدیــد
برگزار شود / .ایسنا

بیرواند آبراهامیان ،نظریهپرداز سیاسی در
بررسی علل سقوط پهلوی مسئله توسعه
ناموزون را مطرح میکند .به این معنا که
توازنی بین توســعه اقتصادی و توسعه
سیاســی در آن زمان وجود نداشت و همین عدمتوازن باعث
اعتراض و در نهایت انقالب شد .با تکیه بر این نظریه میتوان
دیدگاه مکملی را نیز مطرح کرد که هرگاه توازنی بین عملکردها
و شعارهای سیاســی وجود نداشته باشد ،انحراف ،شکست و
افول و فروپاشی دور از انتظار نیست .این نکته در گفتوگوی
همشهری با حمیدرضا ترقی ،فعال سیاسی اصولگرا بیشتر مورد
بررسی قرار گرفت.

خبر

هیأتهایدانشجوییدرجامعه  
امیدآفرینی کنند
مدیرکل فرهنگی نهاد رهبری در دانشــگاهها گفت :در
بیانیــه گام دوم3 ،مرحله ،خودســازی ،جامعهپردازی
و تمدنســازی مورد توجه قرار گرفته اســت که تحقق
آن ماموریتی خطیر برای نســل جوان کشــور اســت.
حجتاالسالم ســعید کرمی ،افزود :شرط نخست برای
رسیدن به تمدن اسالمی ،این است که از خودمان شروع
کرده و خودسازی کنیم؛ زیرا اگر به تهذیب نفس و رشد
خود رســیدگی نکنیم ،نمیتوانیم برنامه درستی برای
دیگری داشته و مؤثر باشیم؛ همانگونه که حاج قاسم ابتدا
به تهذیب نفس خود رسید و بعد بر گستره جهان اثرگذار
شد .وی با اشاره به سخن رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه
دشمن میخواهد امید را از مردم بگیرد ،افزود :برای تحقق
این مطالبه ،دانشجویان باید به همافزایی و دانش مجهز
باشند و در این مســیر با علم و معلومات امیددهی کنند.
تحقق این مهم نیازمند کار تشــکیالتی قوی است که در
این راستا هیأتهای دانشجویی ،ســنگر و کارآمدترین
عرصهای هستند که میتوان با استفاده از آنها در جامعه
امیدآفرینی کرد/.فارس

سپاه

فروپاشی زودهنگام برای
صهیونیستها تصور میشود
مســئول روابطعمومی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی
گفت :صهیونیستها اعالم کردند ارتش رژیم صهیونیستی
شکستناپذیر است اما امروز شــاهدیم که امنیت آنها در
سرزمینهای اشغالی زیر ســؤال رفته و مهاجرت معکوس
در حال رخدادن اســت و فروپاشــی زودهنگام برای آنان
تصور میشود.
رمضان شریف در واکنش به ماجراجویی صهیونیستها در
منطقه گفت :صهیونیســتها عم ً
ال اعالم کردند که حضور
ایران در منطقــه را برنمیتابند و به مواضــع ایران حمله
خواهند کرد که ما نیز در پاسخ به صراحت اعالم میکنیم
هر کجا که منافع ملی کشور به خطر بیفتد با توجه به اشراف
اطالعاتی که داریم وارد عمل میشویم و در گام اول ضمن
اعالم به کشــوری که این اقدامات در خــاک آنان صورت
میگیرد همانند آنچه در اربیــل رخ داده برخورد خواهیم
کرد / .مهر

عکس :خبرگزاری تسنیم  /همایش اصالح طلبان

حبیبهللا سیاری
معاون هماهنگکننده ارتش
از ســال  ۱۳۸۷تاکنــون نزدیــک بــه
5هــزار کشــتی تجــاری و نفتکــش بــا
حضــور فیزیکی نیــروی دریایــی ارتش
در منطقــه اســکورت و محافظــت
شده است.
نیروی دریایی در مقابل دزدان دریایی
ایستادگی کرده اســت تا کشتیها به
سالمت از منطقه عبور کنند/.مهر

بحران معنا؛ سرآغاز فرسایش جریان اصالحات
در میان اصالحطلبان تعریف واحدی از اصالحطلبی و اهداف آن هیچگاه وجود نداشته است
گزارش

صفیه رضایی
روزنامهنگار

محمدرضاتاجیک ،مشاور دولت اصالحات می گوید:
هرکسی که وارد رادیکالیســم میشود ،هرچه باشد،
اصالحطلب محســوب نمیشــود ،فقط نامی را دارد
و فقط در این کالبد حرکت خــود را انجام میدهد و
کسی که معتقد است از درون نمیتوان تغییری ایجاد
و با همیــن ارزشها و در ایــن چارچوبها نمیتوان
فضا ایجاد کــرد و بایــد بیرونی و کامال اکســترنال
ایســتاد ،نمیتواند اصالحطلب باشد .او معتقد است
اصالحطلبان مجرای ارتباط با توده مردم را به حاشیه
برده و از دست دادهاند و به همین دلیل دچار اشکال در
برقراری ارتباط با مردم شده اند.
در تاریخ معاصر ایران گروهها و جریانهای مختلفی
طی شــرایط و زمینههای مختلف بهوجــود آمدند،
نقشآفرینی کردند ،به صعود رسیدند یا افول کردند.
جریــان اصالحات در نظام سیاســی ما نیــز یکی از
آنهاست که در تاریخ بیستوچندســاله خود نهتنها
قابل نقد اســت که تحلیل روند و کنشورزی آن در
عرصه سیاسی همواره با پرسش روبهرو بوده است؛ از
پرسشهای مهم این است چرا این جریان به انحراف
کشیده شــد یا روند اصالحی را آنطور که باید و شاید
نتوانست به ســرانجام برســاند؛ هرچه به تاریخ دوم
خرداد نزدیکتر میشویم این ســؤال نیز پررنگتر
میشــود؛ تاریخ 2خرداد 1376حماســهای بود که
رگههای افول و افتــان و خیــزان آن دقیقا از همان
زمانها آغاز شــد و اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ
دهیم که چرا جبهه اصالحات مسیر انحراف را در تاریخ
خود پیشرفت یا شکست خورد ،باید اینگونه پاسخگو
باشیم که این جریان تعاریف متعددی را از اصالحات
مطرح کرده است .در واقع از ابتدا دارای نوعی تشتت
معانی و محتوا بوده که دست آخر به تشتت عملکرد
رسیده است .احزاب و گروههای مختلفی که خود را
منتســب به دوم خرداد میدانستند و بعدها در قالب
جبهه اصالحات تعریف شدند گروههایی بودند که از
اصالحات برداشت متناسب با اهداف خود را داشتند.
شاهد اصلی این نگاه این بود که بعد از شکست قطعی
این جریان در چنــد انتخابات پی در پــی ،برخی از

چهرههای اصلی آن اعــام کردند یکی از دالیل مهم
شکست جبهه اصالحات ،عدمارائه یک تعریف روشن
از اصالحات بود .در واقع تعریف روشنی وجود نداشته
که تمامی گروهها آن را قبول داشته باشند .تا جایی که
حتی مهدی کروبی ،دبیرکل حزب اعتماد ملی در اوایل
دهه 80اعالم کرده بود «جبهه اصالحاتی وجود ندارد.
چراکه ما همه ورشکسته هستیم».

بحران مفهوم و معانی از ابتدا به چند پارگی و انحراف
عملکرد نیز نفوذ کرد تا جایی که یک چهره جنجالی
اصالحطلبان همچون اکبر گنجی روند اصالحات را
مساوی با فراموشــی نام امامخمینی(ره) و گفتمان
انقالب برآورد میکند .درواقع اصالحات مورد نظر آنها
تجدد تنفرآمیزی بوده که تنها با دست به دامان غرب
شدن معنا میشده است.

جریان موجسوار
عدهای معتقدند که جریان اصالحــات از همان ابتدا
دچار چالش و تشــتت آرا بود و این چالش تا به امروز
هم کامال قابل مشاهده است و دلیل آن را شکلگیری
این جریان در مســیر گذار میدانند .به این معنی که
جامعه ایران از مسیر تقاضاها در حال عبور بود و چون
نیاز خود را در بستر توسعه سیاسی میدید بنابراین
بیمحابا به مشی تازه از راه رســیده اصالحات پاسخ
مثبت داد .در واقع این گفتمان تنها توانست در سایه
موجسواری بر نیازهای واقعی یک جامعه خودی نشان
دهد درحالیکه چارچوب شکیل و قابل دفاعی از همان
ابتدا نداشت .این جریان پس از چند دوره شکست و
تشــتت آرا میان خود بهدلیل اینکــه دارای تعاریف
منســجمی از اصالحات نبود هیچگاه نتوانست خود
را بازسازی کند .واقعیت این است که از بطن جریانی
که گروههای برانداز و معانــدی همچون اکبر گنجی
بیرون بیاید نمیتوان توقع اصالحات داشت! در واقع
چون از ابتدا نتوانستند مانیفست یگانهای ارائه دهند
دچار انحراف شدند .ابراهیم نکو ،نماینده ادوار مجلس
در این زمینه معتقد است که «مشکل اصالحطلبان
این است که خودشان را میبازند و احساس میکنند
که مثل لشکر شکست خورده دچار خسارات زیادی
شدهاند و دنبال بازســازی خود هم نیستند .البته تا
زمانی که اصالحطلبان احســاس سرخوردگی کرده
و دنبال اصالح ســاختاری و روشهای خود نباشند
به مرور دچار فروپاشی میشوند و اقبال عمومی را از
دست میدهند».
بدیهی اســت که این حس فرســایش بهدلیل نبود
تعریفی به جا از روند اصالحات است .واقعیت این است
که آنها نمیدانند تعریف از اصالحات توســعه جامعه
مدنی ،توسعه سیاســی ،تجدد یا غربگرایی است.

دالیلی برای یک انحراف تاریخی
ابوالقاسم رئوفیان ،از فعاالن سیاسی اصولگرا در این
زمینه به همشــهری گفت«:اصالحطلبــان از همان
ابتدا شکســت خورده بودند .اما در ادامه مسیر خود
دچار انحراف نیز شدند که بســتر شکست آنها را به
وضوح نشــان میداد .برای این شکســت و انحراف
میتوان دالیل ســهگانهای را مثــال زد؛ یکی از این
دالیل اختالفات داخلی و درونی است .در واقع وقتی
بین عناصر همپوشانی و هم افزایی وجود نداشته باشد
وحدت رویه نیز ایجاد نمیشود .طبیعی است که این
شرایط محکوم به شکست است .چالش زمانی بیشتر
میشود که این اختالفات به درون جامعه کشیده شود.
آن زمان است که هر شــاکلهای محکوم به شکست
میشــود .عامل دیگر مربوط به دگراندیشی و دوری
از ارزشهای اصیل نظام اســت .اصالحطلبان در این
فضای دگراندیشانه گاه روبهروی ارزشهای نظام قرار
گرفتند .همین امر باعث شد که بسیاری از هواداران از
آنها رویگردان شوند .برخی نیز دست به دامان خارج
نشینها شدند و بهاصطالح از آن دریچه میخواهند
جامعه را هدایت کنند .عامل دیگر شکاف ساختاری
است که بین اصالحطلبان بهوجود آمده است .بهعنوان
نمونه زمانی کــه دبیرکل جبهــه مردمی اصالحات
با حمایت از کاندیدای اصولگــرا عمال مقابل جریان
اصالحات میایســتد باید دانســت که شکاف بسیار
عمیق و ساختاری است».
با توجه به آنچه گفته شــد میتوان اینگونه نتیجه
گرفت که شکست هر ملتی ،دولت یا جریان و جناحی
و حزبی از ابتدا مربوط به ســازوکارها و ساختارهای
درون سیســتمی اســت؛ در گزارشهای پیشین
تحت عناوین «بحــران مشــروعیت کارگزاران» و
«راهبردهای اصالحطلبان برای رهایی از سردرگمی»

به تفصیــل از روند اختالفات و تشــتت آرا در میان
اصالحطلبان ســخن گفتیم؛ در این گزارشها این
نکته مورد تأکید قرار گرفــت که پویایی رقابتهای
سیاسی در پیشبینی برد یا باخت و پرهیز از هرگونه
تنش و سردرگمی است .با این حال اگر احزاب دچار
خواب سیاسی ،سردرگمی و پریشانی ادواری شوند
آنچه نصیب آنها خواهد شــد شکســت پیدرپی و
حتی حذف اســت .بهویژه که در این صورت اقبال
عمومی نیز به آنها اندک میشود و این خود میتواند
سرآغاز افولهای بعدی باشد .همچنین باید گفت در
میان اصالحطلبان تعریف واحدی از اصالحطلبی و
اهداف آن وجود ندارد .چرا که گروهی اصالحطلبی
را دمکراسیخواهی میدانند ،گروهی توسعهگرایی
تعریف میکنند ،گروهی آن را بال چپ نظام سیاسی
میدانند و ...تا این تعاریــف مختلف از اصالحطلبی
وجود دارد ،هویت اصالحطلبی مغشــوش اســت و
چشماندازی برای رسیدن به انســجام وجود ندارد.
در گزارشی تحت عنوان «آغازگران پروژه امامزدایی
و تحریف چه کسانی بودند؟» نیز به تفصیل این نکته
مورد بررســی قرار گرفت که اصالحطلبان از ابتدا با
گفتمان انقالب مخالف بودنــد و همین انحراف در
مفهــوم و مقابله با ارزشهای انقــاب چطور مردم
را نســبت به آنها بدبین کرد؛ عملکرد آنها در عرصه
اقتصادی و بداقبالیهای آنها در مقابل غرب نیز مثال
زدنی است .به کرات میتوان نمونه آورد که آنها هر
جا که دست به دامان غرب شدند یا شکست خوردند
یا در نهایت توانستند فرار کنند و پناهندگی بگیرند.
اکنون نیز که بسیاری از همان اصالحطلبان پیشرو در
دهه  ،70مخالف خارج نشین هستند و عمال با گفتمان
انقالب مبارزه میکنند ،واقعا مشخص نیست که این
چه اصالحطلبی است؟ مگر نه این است که اصالح باید
مقابله با نابسامانی و ایجاد سامان در هر امر بیسامان
باشد پس چرا تمامی گروههای منتسب به اصالحطلبی
خود این همه بیسامان شــدهاند تا جایی که چندان
امیدی بــرای انتخابات آینده نیز ندارند؛ پاســخ این
پرســش را در این گزارش بررسی کردیم و آن بحران
معنا در میان آنها بود .آنها در جریان یکگذار تاریخی
شکل گرفته بودند بیآنکه بتوانند انسجام مفهومی و
ماهیتی داشته باشند.

این تحلیلگر سیاسی معتقد است که اصالحطلبان از ابتدا تنها بر
توسعه سیاسی تأکید میکردند و همین امر باعث شد که در حوزه
اقتصادی و حتی سیاســت خارجی نتواننــد بهخوبی عمل کنند.
همین عدمتوازن و عدمفهم از این ناموزونی باعث شــد که از ابتدا
دچار انحراف و در نهایت افول شوند؛ تا جایی که جریان اصالحات
نتوانست در عرصه سیاسی موفق شــود و در نهایت مجبور شدند
که دروغ بگویند و اختالف ســازمانی خود را بیش از پیش آشکار
ســازند .وی گفت« :اصالحطلبان در دوم خرداد 76از غفلت رأی
اولیها اســتفاده کردند و با دروغگویی و سوءاستفاده از قشر جوان
رأی اولی و طرح شــعارهایی چون دمکراســی ،توسعه سیاسی و
آزادی ،آنها را تطمیع کردند و در نهایت گامی برای آنها برنداشتند.
درواقع از جوانان بهعنوان ابزار سیاسی استفاده کردند .در نهایت نیز
برای جبران عقبماندگیها و ناکارآمدیهای خود ،شعار تقلب در
انتخابات سال 1388را ساختند .بعدها شعار برجام و مذاکره با غرب
را ساختند که تنها راه نجات مردم ایران است؛ درحالیکه عملکرد
آنها عمال کشــور را چندین سال عقب نگه داشــت؛ چراکه فساد،
غربگرایی و بیقانونی آنها باعث بیتوجهی به ظرفیتهای داخلی
شد ».وی افزود« :بهنظر نمیرســد مردم ضربه شدید به بورس را
فراموش کنند .درواقع آنها به اصالحات اقتصادی توجهی نداشتند.
همین رویه بود که چالشهای سال 1398را بهوجود آورد .همچنین
تولید ملی ضربه دید ،تمام مسائل به برجام گره خورد و غربگرایی
مورد ترویج قرار گرفت .درواقع آنها به امید دشمنان تنها به شعارهای
سیاسی اکتفا میکردند؛ درحالیکه رویه آنها مخالف گفتمان انقالب
بود .همین امر نیز باعث شد که از اساس شاکله مخالف و اپوزیسیون
بهخود بگیرند .آنها به جای اینکه به داشتههای داخلی و ظرفیتهای
مردمی توجه کنند تنها دست به دامان غرب بودند .عدهای از آنها
نیز برای همیشه فرار کردند و از ایران رفتند؛ ضمن اینکه آنهایی که
ماندند نیز رویه تجدد و دگراندیشــی را جایگزین مشی اصالحات
کردند .همین امر باعث دوری مردم از آنها شد و درواقع آنها مطرود
شــدند .نتیجه این طرد شدن اســت که در قامت اپوزیسیون تنها
میخواهند نقد کنند و طلبکار باشند .درحالیکه رویه آنها سودی
ندارد».گفتههای این فعال سیاسی یادآور همان مسئله عدمتوازن
در عملکردهاست .واقعیت این اســت که گفتمان انقالب اسالمی
براساس توازن در باورها و ارزشهاست؛ جایی که صورت و سیرت
انقالب در همگامی با هم میتوانند رویهای از مردمساالری دینی را
متجلی کنند؛ جایی که همگامی اصل تکیه بر استقالل و خودکفایی
اقتصادی باعث افقبخشی به توسعه سیاسی و عزت داخلی و خارجی
میشود؛ جایی که نیاز به هیچ قدرت خارجی احساس نمیشود .اما
رویهای که اصالحطلبان از ابتدا آغاز کردند مخالف گفتمان انقالبی
بود .سیاست تنشزدایی و ارتباط با غرب را آنچنان پیش رفتند که
در عمل ارزشهای واقعی انقالب را زیر ســؤال بردند؛ ضمن اینکه
در داخل بر الگوهای ایرانی و اسالمی در حوزه فرهنگ نیز بیتوجه
بودند .زمانی که بعد از 8ســال از رئیس دولت اصالحات پرسیدند
پس چه شــد آن عزت و آزادی که شعار میدادید ،گفت همین که
اعتراض میکنید ارمغان دوران اصالحات است؟ درواقع آنها ثمره
دوران خود را خستگی ،عصبانیت و اعتراض میدانستند ،به خیال
خود که دمکراسی این اســت .نکته دیگری که در این زمینه باید
مطرح کرد اینکه رویه اصالحات در ایران همواره با نوعی گرایش به
تجدد همراه بوده است .دلیل آن نیز فراهم نکردن بسترهای داخلی
برای بهرهبردن از شاکله اصالحات اســت .منظور از اصالحات نیز
حوزه سیاســی بوده تا اقتصادی؛ اینگونه بوده که تنها کپیبرداری
از تصویرهای دمکراتیک غربی راهحل توســعه سیاسی بوده است.
درواقع دگراندیشی ،روشــنفکری و تجدد تنها نتیجه گرایشهای
اصالحطلبی بوده است .بدیهی است که عصر تجدد به نوعی به سر
آمده است یا حداقل جذابیتی ندارد .اینگونه است که در دنیای امروز
دولتی کارآمد است که بتواند اصالحات اقتصادی را بهموقع انجام
دهد و در نهایت بتواند به نوعی بلوغ برسد.
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وعدههای امام(ره) در حال تحقق است
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همشهری را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید
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t w i t t e r

وزیر کشور گفت :امروز همه معارف انســانی در حرکت بزرگ
گرامیداشت امام راحل نهفته اســت و تالشهای دشمن برای
خاموش کردن آن و اندیشــههای امام خمینــی(ره) به جایی
نرسیده است.
احمد وحیدی درنشســت با اعضای ســتاد بزرگداشت ارتحال
امام خمینی (ره) گفت :وظیفه تک تک ماســت تا اندیشههای
امام را بســط دهیم و این بحث پایانناپذیری است؛ چون همه
مدیون امام راحل هستیم .وزیرکشور افزود :آنچه بهعنوان مکتب
امام(ره) تعریف میشود توسط مقام معظم رهبری به خوبی در
دنیا تبیین شده و احیاگری دوران ما مربوط به همان روشنگری
امام(ره) است .وحیدی گفت :وعدههای امام مانند فروپاشی غرب
و دینداری مردم ،یکی پس از دیگری در حال تحقق است.
وزیر کشور بیان کرد :امروز همه معارف انسانی در این حرکت
بزرگ نهفته است و تالشهای دشمن برای خاموش کردن آن
به جایی نرسیده است .بزرگداشت حضرت امام باید باشکوهتر
از سال قبل برگزار شــود .وحیدی بیان کرد :همانطور که امروز
اربعین تبدیل به نقطــه اوج ایمانی و روز قــدس و  ۲۲بهمن
روزهای مهمی شده اند ،نباید این روزها را نیز از دست بدهیم.
دستگاههای علمی ،فرهنگی و در ســازمانهای مختلف باید
نقش خود را در این زمینه ایفا کننــد .وی جمالت امام(ره) را
راه ،حکمت و دلنشین توصیف و تصریح کرد :سازمان تبلیغات
اسالمی و دستگاهها و همه نهادهای فرهنگی در فضای مجازی
و عینی باید به این امور توجه کنند و در هر دو فضا ،کتابهای
جدیدی از امام خمینی(ره) رونمایی شود؛ چون انتشار ایدههای
حضرت امام(ره) بسیار اهمیت دارد /.ایرنا
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نشست فوری برای آبله میمونی

عمادالدین قاسمیپناه؛ روزنامهنگار

مصنوعی

جرقه هوش
برای جهش صنعت
با برگزاری «رویداد تجربهمحور هــوش مصنوعی در صنعت»
بهنظر میرسد شاهد گامنهادن در مسیر گذر از پژوهش صرف
به سمت کاربردیشــدن تکنولوژی هوش مصنوعی خواهیم
بود .در سالی که با عنوان «تولید؛ دانش بنیان ،اشتغالآفرین»
نامگذاری شده ،هوش مصنوعی میتواند نقش بارزی برای تولید
محصوالت دانش بنیان شرکتهای تولیدی و خدمات رسان ایفا
کند .اکنون دانشمندان ایرانی حوزه هوش مصنوعی در کشور
و سراسر دنیا در رتبههای باالی علمی قرار دارند .رویداد اخیر
هم با حضور فیزیکی و آنالین تعدادی از دانشمندان ایرانی فعال
در شرکتهای بزرگ فناوری دنیا و کشور ،فعاالن حوزه صنعت،
دانشــجویان و اســتادان این تکنولوژی برگزار شد .تعدادی از
حاضران طی سخنرانیهایی در این رویداد ،تجربههای خود را
در به کارگیری هوش مصنوعی در حوزههای مختلف به اشتراک
گذاشــتند .با این حال ،از آنجا که هــوش مصنوعی مبتنی بر
گردآوری دادههاست ،این تکنولوژی به مرور زمان و همچنین
مدیریت و بهروزرسانی دادهها توسعه خواهد یافت.
کاربرد علوم داده در صنعت

محمد شکوهی یکتا ،دانشمند ارشــد کاربردی داده که اکنون
در مایکروســافت فعالیت میکند ،از کلیدیترین کاربردهای
علوم داده و بهخصوص یادگیری عمیــق در صنعت ،بهصورت
آنالین صحبت کرده است .شــکوهی یکتا به چالشهای حوزه
یادگیری عمیق در حوزههای صنعت و پزشکی اشاره کرد و از
ایجاد90درصد دادههای موجود در بانکهای داده جهانی طی
۲سال گذشته خبر داد .او با طرح این ســؤال که آیا یادگیری
ماشین بیشتر از دکترها جان انسانها را نجات میدهد یا خیر .او
معتقد است که در آیندهای نه چندان دور ،ممکن است یادگیری
ماشین مؤثرتر از پزشکان بتواند جان انسانها را نجات دهد.
مدرس دانشگاه استنفورد در اینباره توضیح داد که تصور کنید
چند ثانیه قبل از تصادف ،سانحه پیشبینی شود .به این ترتیب
ماشین ترمز میکند ،کمربند سرنشینان محکم یا ایربگ خودرو
باز میشــود و این گونه یادگیری ماشین جان میلیونها نفر را
نجات میدهد.
چالشهای هوش مصنوعی

مرضیه طاهایی ،پژوهشگر حوزه یادگیری عمیق در آزمایشگاه
تحقیقاتی  Noah's Arkشرکت هواوی هم از افزایش چشمگیر
اندازه مدلهای یادگیری عمیق طی ســالهای اخیر خبر داد.
بهگفته طاهایی« ،برخی از مدلهای اخیر در پردازش زبان بیش
از 350میلیارد پارامتر دارند».
او که بهصورت آنالین سخنرانی میکرد با اشاره به چالشهای
این مدلهای بــزرگ در یادگیــری و بهــرهوری ،از عملکرد
خیرهکننده آنها در حوزههای مختلف سخن گفت.
با این حــال ،طاهایی به ردپای باالی کربــن تکنولوژی هوش
مصنوعی اشــاره کرد و گفت« :فعالیتهــای مرتبط با هوش
مصنوعی به نفع محیطزیست نیســت و همچنان هزینههای
استفاده از آن بسیار باالســت ».این پژوهشگر همچنین بر این
نکته تأکید کرد که فقط شــرکتهای بزرگ فنــاوری ،امکان
استفاده از این تکنولوژی را دارند.
هوش مصنوعی در خدمت مشتریان

علی زارع زاده ،مدیر واحد هوش مصنوعی یکی از کارگزاریها با
مرور کلی محصوالت مبتنی بر هوش مصنوعی این کارگزاری از
فرایند توسعه تبدیل گفتار به متن روی دادههای تلفنی سخن گفت.
او با اشاره به اینکه برای هوشمند کردن بررسی کیفیت جوابگویی
مرکز تماس مشــتریان ،باید صداها را به متن تبدیل میکردیم،
از میزان خطای 80درصدی دســتیار گوگل خبر داد .زارعزاده به
همینخاطر عنــوان کرد که با این وضعیت ،دســتیار گوگل ابزار
مطمئنی محسوب نمیشد و خودمان دست بهکار شدیم.
هوش مصنوعی در سفر

علی الهی ،مدیر واحــد هوش مصنوعی یکی از تاکســیهای
اینترنتی از کاربردهای هوش مصنوعی در سفر با تاکسیهای
اینترنتی سخن گفت .او با اشاره به شرایط قیمتگذاری سفر و
استفاده از ابزاری به نام «سرچ پرایسینگ» برای متعادل کردن
قیمتها گفت« :ما ســعی کردیم با استفاده از هوش مصنوعی
چالش نقطه تعادل را حل کنیــم ».الهی همچنین از مدلهای
هوشــمند طراحی شــده با کمک دادههای جمعآوری شده و
ی سرویس و
تحلیل رفتار کاربران ،نقش حیاتی در بهینهســاز 
تجربه کاربری و در نهایت دوام این بازار صحبت کرد.

متخصصان میگویند با درمانها و واکسنهای موجود ،میتوان این بیماری را مهار کرد

دانش

زهرا خلجی
روزنامهنگار

شیوع آبله میمونی در چند کشور آفریقایی و اروپایی
باعث شد ســازمان بهداشــت جهانی یک نشست
اضطراری در این خصوص برگزار کند .تاکنون بیش
از 100مورد ابتال به این بیماری عفونی ویروســی
در مرکز و غرب آفریقا ثبت شــده اســت ،اما آنچه
همهگیری کووید19-بر ســر مردم سراسر جهان
آورده است ،باعث ایجاد موج نگرانی درباره بیماری
همهگیر دیگری شده است .به گزارش بیبیسی ،با
توجه به اینکه ویروس این بیماری به آسانی ویروس
 SARS-COV-2عامل بیماری فعلی کووید،19-
گسترش نمییابد ،دانشمندان انتظار ندارند که این،
شیوع یک بیماری همهگیر دیگری باشد.
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فضا

ایجاد تغییر در مغز فضانوردان
تازهکار
مغز فضانوردانی که اولین مأموریت بلندمدت فضایی خود را
به پایان رساندهاند ،با مغز فضانوردان باتجربهتر یا افرادی که
اصال به فضا نرفتهاند تفاوتهایی دارد .این تغییرات بهویژه
در رشد فضاهایی از مغز که ماد ه مغزی نخاعی در آن جریان
دارد ،مشاهده شده است.
به گزارش ساینتیفیک ریپورت ،دانشمندان مغز ۱۵فضانورد
را امآرآی کردند که ۹نفر از آنها تازهکار هستند .تازهکار به این
معنی که اولین ســفر فضایی خود را تمام کردهاند و تجربه
دیگری از سفر فضایی ندارند .همچنین ۱۶نفر از کارمندان
مرکز فضایی جانسون ناسا در هیوستون هم به عنوان گروه
کنترل و به منظور مقایسه در این مطالعه شرکت داشتهاند.
به این ترتیب محققان متوجه شدند که حجم کلی فضاهای
دور عروقی فضانوردان تــازهکار پس از سفرشــان به فضا
افزایش یافته است .با وجود اینکه دانشمندان میدانستند
که ســفرهای فضایی روی مغز تاثیراتی دارد و گاهی حتی
ممکن است این تاثیرات منفی باشد ،این اولینبار است که
یک مطالع ه دربار ه سالمت مغز در فضا اتفاق افتاده است.

اپیدمی کمخطر

آبلــه میمونی معمــوال یــک بیماری ویروســی
خفیف اســت که با عالئمی مانند تــب و همچنین
بثورات ناهموار جلدی مشــخص میشود .مقامات
بهداشتی آلمان اعالم کردهاند که این بزرگترین و
گستردهترین شیوع آبله میمونی است که تاکنون در
اروپا دیده شده است .جلسه کمیته سازمان جهانی
بهداشت برای بحث در مورد این موضوع ،شامل گروه
مشاوره راهبردی و فنی در مورد خطرات عفونی با
پتانسیل همهگیر و اپیدمی ( )STAG-IHاست که
در مورد خطرات ایــن عفونت که میتواند تهدیدی
برای سالمت جهانی باشد ،مشاوره میدهد.فابیان
لندرتز ،از مؤسسه رابرت کخ ،شــیوع این بیماری
را یک اپیدمی توصیــف کرد :بعید اســت که این
اپیدمی ،طوالنیمدت باشد .مبتالیان به این بیماری
را میتوان از طریق ردیابــی تماس به راحتی جدا و
قرنطینه کرد .از طرفی داروها و واکسنهای مؤثری
وجود دارند که درصورت لزوم میتوان از آنها استفاده
کرد .با این حال ،رئیس ســازمان جهانی بهداشت
در اروپا گفت که نگران اســت با تجمع مردم برای
مهمانیها و جشــنوارهها در ماههای تابستان ،ابتال
به آبله میمونی در منطقه تســریع شــود .واکسن
خاصی برای آبله میمونی وجود نــدارد ،اما دادهها
نشان میدهند که واکسنهایی که برای ریشهکن
کردن آبله استفاده میشوند تا 85درصد در برابر آبله

عدد خبر
میمونی مؤثر هستند.
زمان نگرانی فرا رسیده است؟

نگرانی طبیعی مردم از درگیر شدن با یک بیماری
همهگیر دیگر ،با پاسخ مناسبی از سوی دانشمندان
همراه اســت :آبله میمونی ،مثل کووید نیســت .با
این حال ،نمیتوان منکر این شــد که با یک شیوع
غیرمعمول و بیسابقه آبله میمونی مواجهیم .مکان
اصلی این ویروس ،حیوانات وحشی هستند که در
واقع تصور میشــود جوندگان هستند تا میمونها.
شــخصی در جنگلهای بارانی غرب و مرکز آفریقا

آمادهباش دانشمندان

مکث

چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟

ما میدانیم این شــیوع متفاوت است اما نمیدانیم
چرا 2 .گزینه وسیع وجود دارد :ویروس تغییر کرده

شیوع ویروس در نقاطی که طبیعی نیست برای دانشمندان یک هشدار است و آنها برای پاسخ
به آن در حال تالش هستند .باوجود اینکه هر نوع رفتار جدید ویروسی نگرانکننده است،
اما دانشمندان وحشت زده هم نیستند .بهگفته دانشمندان برخالف  SARS-CoV-2که از
طریق قطرات ریز معلق در هوا پخش میشود ،تصور میشود که آبله میمونی از تماس نزدیک با
مایعات بدن مانند بزاق در اثر سرفه منتشر میشود .این یعنی فرد مبتال به آبله میمونی احتماال
در تماسهای نزدیک افراد کمتری را نسبت به فرد مبتال به  SARS-CoV-2آلوده میکند .هر
دوی این ویروسها میتوانند عالئمی شبیه آنفلوآنزا ایجاد کنند ،اما آبله میمونی باعث بزرگ
شدن غدد لنفاوی و در نهایت ضایعات مشخص پر از مایع درصورت ،دستها و پاها میشود.
اکثر مردم در عرض چند هفته بدون درمان از آبله میمونی بهبود مییابند.

ورود نظامی به متاورس
با روند روبه رشــد متاورس در
حوزههای تجاری و مالی ،بعضی
اینترنت
از اخبــار حاکــی از ورود ارتش
آمریکا به این حوزه است .درواقع آمریکا از چند
سال پیش توسعه یک نسخه خاص از متاورس را
برای خود آغاز کرده است.
به گزارش وایرو ،آنچه ارتش این کشــور در حال
ساخت است ،با متاورســی که مارک زاکربرگ
درنظر دارد بسیار متفاوت خواهد بود .از مدتها
پیش واقعیت افزوده ،واقعیت مجازی ،هدستها
و شبیهسازیهای سهبعدی در ارتش آمریکا مورد
استفاده قرار میگرفته است ،اما با پژوهشهایی
که درباره ساخت دنیاهای مجازی صورت گرفته
بهنظر میرسد فناوریهای پیشین در قالبی شبیه
متاورس به همدیگر متصل شوند.
بعضی از مدیران حوزه دفاعی معتقدند
از آنجا که متــاورس هزینه تمرینهای
نظامــی را بــه شــکل قا بــل
توجهــی کاهــش
میدهد ،از ظرفیتهای
باالیــی در حــوزه
نظامی برخوردار
است.
و ا قعیــت
افــزوده و
و ا قعیــت
مجازی طی
ســا لهای اخیر بــه بخش
الینفــک تمرینهای ارتش
آمریکا تبدیل شــده است.
بهعنــوان مثــال ،پروژه

با یک موجود آلــوده در تماس بــوده و ویروس به
این طریق به انســان منتقل شده اســت .پروفسور
پیتر هوربی ،مدیر مؤسســه علوم همهگیر دانشگاه
آکســفورد ،میگوید :ما در موقعیت بسیار جدیدی
قرار داریم که نگرانکننده است .درحالیکه با چیزی
مثل کووید روبهرو نیستیم ،اما ما باید اقدام کنیم تا
از نفوذ ویروس جلوگیری کنیم.

بلوشارک امکان کنترل کشتیها را در یک محیط
مجازی فراهم میکند .همچنین خلبانان نیروی
دریایی از پروژه اونجر استفاده میکنند .ترکیبی
از واقعیت افزوده ،هــوش مصنوعی و بازیهای
ویدئویی بــه خلبانان جنگندهها اجــازه داده تا
نبرد با دشمنان را در فضای مجازی تمرین کنند.
ارتش در مقایســه با شبیهســازهای معمولی،
با این فناوریها به شــکل جامعتــری میتواند
توانایی خلبانان را ارزیابی کند .فناوری واقعیت
افزوده  Red 6نســبت به هدستهای معمولی
واقعیت افزوده و واقعیت مجازی با تأخیر بسیار
کمتری کار میکند .فنــاوری دیگری که اخیرا
ارتش آمریــکا در حوزه متاورس بــهکار گرفته،
کاله جت جنگنده  F-35اســت که با استفاده از
واقعیت افزوده ،دادههایی مثل فاصله و اطالعات
سوژه را به نمایش در میآورد .با وجود این،
تالشها برای یکپارچهسازی جهانهای
مجازی و حقیقی تاکنون با چالشهای
زیادی روبهرو بوده اســت .یکی از اسناد
افشا شده از مایکروسافت نشان میدهد
که مهندسان سیســتم  IVASیا نسخه
ارتشــی هولولنز ،انتظــار ندارند
مصر فکننــدگان واکنش
خوبی نســبت بــه این
دستگاه داشته باشند .با
این حال ،ارتش آمریکا
در گذشته نشان داده
که توجــه ویــژهای به
فناوریهای مجــازی دارد و
پروژههای زیــادی را در این
حوزه پیش برده است.

یا همان ویروس قدیمی خود را در مکان مناسب در
زمان مناسب برای رشد پیدا کرده است .آبله میمونی
یک ویروس  DNAاست؛ بنابراین به سرعت کووید یا
آنفلوآنزا جهش نمییابد .تجزیه و تحلیل ژنتیک اولیه
نشان میدهد که موارد فعلی ارتباط بسیار نزدیکی
با اشکال ویروسی که در ســالهای  2018و 2019
مشاهده شــدهاند ،دارند .هنوز خیلی زود است که
مطمئن شویم ،اما هماکنون هیچ مدرکی وجود ندارد
که نشان دهد این یک نوع جهش یافته جدید باشد.

۴۰

درصد

آمادگی برای مواجهه

اما آبله میمونی یک ویروس شناخته شده است نه
یک ویروس جدید و متخصصان هماکنون تاحدودی
واکسن و درمان مناسب برای آن را در اختیار دارند.
بهگفته ویرولوژیستها ،آبله میمونی اغلب خفیف
اســت ،اگرچه میتواند در کودکان خردسال ،زنان
باردار و افرادی با سیستم ایمنی ضعیف خطرناکتر
باشد ،اما آهستهتر از کووید پخش میشود و بثورات
متمایز و دردناک آن ،باعث میشــود تا راحتتر از
سرفههایی که فصل مشترک کووید و آنفلوآنزاست
تشخیص داده شود.

۲

سال

کوالــکام بهتازگــی از یــک محصــول
مرجــع جدیــد بــرای عینکهــای
هوشــمند واقعیــت افــزوده رونمایــی
کرده کــه  Smart Viewerنــام دارد و
قــرار اســت در ســاخت دســتگاههای
مشابه به تولیدکنندگان سختافزار
کمــک کنــد .ایــن دســتگاه میتوانــد
بهصــورت بیســیم بــه کامپیوترهــای
شخصی یا موبایل وصل شود و حدود
40درصــد باریکتــر از نمونــه قبلــی
است.
گذشــته 2ماهــواره نظامــی بــه مــدار
فرســتاده شــدند و حــاال تأییــد شــده
کــه ایــن  2ماهــواره توانســتهاند بــا
موفقیت بهصورت آزمایشی از طریق
لیزر بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کنند.
شــرکت  ،CACI Internationalدر
حــال کار روی فنــاوری جدیدی اســت
که توانســته بــا موفقیــت ایــن ارتباط
لیزری نمونــه عملکرد آن را بهنمایش
بگذارد.
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نقلقولخبر
هادی سهامی
رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران
به مناسبت ســوم خرداد و گرامیداشت
ســالروز آزادســازی خرمشــهر ،جشــن
بزرگــی با عنــوان «خرمشــهرها در پیش
اســت »...به همــراه برنامههــای متنوع
و شــاد با حضور شــهروندان و بسیجیان
شــهرداری تهــران بهصــورت خانوادگــی
فــردا ســاعت  20:30در اســتادیوم
شهیدشیرودی برگزار میشود.

عدد خبر

21

ایستگاه

385
متر

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای
تهران اعالم کرد21« :ایستگاه سنجش
آلودگــی هــوا در تهــران وجــود دارد کــه
18ایســتگاه ذرات آالینده معلق کمتر از
2.5میکــرون را اندازهگیری میکنند».
بهگفته سیدمحمدمهدی میرزاییقمی،
اطالعات این ایستگاهها از طریق سایت
شرکت به آدرس  air.tehran.irو سامانه
برخــط  airnow.tehran.irدر دســترس
عموم قرار دارد.
بــه مناســبت ســالروز آزادســازی
خرمشهر ،مسیرهای دسترسی بزرگراه
آیــتهللا هاشمیرفســنجانی بــه بلــوار
شــهیدفرحزادی افتتاح میشود .مهدی
صالحی ،شــهردار منطقه 2بــا اعالم این
خبــر گفــت« :در طــرح جدیــد از مســیر
غرب به شرق بزرگراه هاشمیرفسنجانی
نرســیده بــه پــل بلــوار شــهیدفرحزادی،
رمپ جدیدی به طول ۳۸۵متر با عرض
۷متر ایجاد شد ،تا تردد به سمت جنوب
بلوار آسان و مشکل شــهروندان پس از
سالها رفع شود».

بهشت مادران
میزبان جشنواره مادر و کودک

برای نخستینبار میزان پیشرفت جنگلکاری و توسعه فضای سبز حریم تهران ،امسال1500هکتار خواهد بود؛ وسعتی که از دهه 50تاکنون این مقدار نبوده است
در سال 1401برای نخستینبار به
میزان 1500هکتار از کمربند سبز
گزارش
پیرامون شهر تهران توسعه خواهد
یافت .پیش از این ،یعنی از اواخر دهه ،50توســعه
کمربند سبز حریم تهران در یک سال به این میزان
نرسیده است .با این حســاب جنگلکاری و توسعه
فضای سبز پیرامونی پایتخت با یک رکوردشکنی ،به
میزان قابل توجهی پیشرفت خواهد کرد تا رینگ سبز
تهران بیش از پیش به مرحله تکمیل نزدیک شود.
به گزارش همشهری ،مدیرعامل سازمان بوستانها
و فضای سبز شــهر تهران هم از برنامهریزی برای
توســعه 1500هکتار جنگلکاری طی امسال خبر
میدهد .علیمحمد مختاری معتقد است که روند
افزایش جنگلکاری پیرامون شهر بهگونهای پیش
رفته تا امسال بیشترین توسعه نسبت به دهههای
قبل اتفاق بیفتــد« :از 1500هکتار زمینی که قرار
است برای جنگلکاری ســال 1401در نظر گرفته
شــود ،نزدیک به 600هکتار آماده شده است .البته
این زمینها مانند احداث بوستانهای شهری تملک
یا خریداری نمیشود .زمینهای توسعه کمربند سبز
پیرامون شهر تهران از ارگانهای مختلف و در واقع
از اراضی ملی و دولتی است .مانند سازمان جنگلها
که حریم تهران زمینهایی را در اختیار تهران قرار
میدهد تا توسعه جنگلکاری انجام شود .یعنی این
اراضی باید بالمعارض باشد».
در 6ماه نخســت سال ،سازمان بوســتانها اراضی
مورد نظــر را انتخاب میکند و بعد از نهاییشــدن
اراضی ،بهگفته مختاری در مهرماه و آبانماه عملیات
درختکاری صورت میگیرد .مدیرعامل ســازمان
بوستانها و فضای سبز شــهر تهران به همشهری
میگوید که در فصل پاییز و زمســتان بیشــتر از
هزار نفر درگیر این پــروژه خواهند بــود« :در هر
پروژه توسعه کمربند سبز حدود 150نفر عملیات
درختکاری را انجام میدهند و بهطور کلی بیشــتر
از هزار نفر درگیر این پروژه هستند .در هر پارسه نیز
یک گونه درخت کاشــته میشود و برای دسترسی
کارگران جادهسازی صورت میگیرد .موضوع آبیاری
درختان باید رسیدگی شــود تا بعد از جنگلکاری،
بهطور مداوم آبیاری صورت بگیرد».
مختاری دربــاره اینکه اراضی در نظر گرفتهشــده
برای ســال 1401کدام مناطق را درنظر میگیرد،
یادآور میشــود« :هماکنون نمیتوانم در اینباره
صحبت کنم و باید تمام اراضی 1500هکتار مشخص

عکس :همشهری /حسین تهرانی

محمد مؤیدی
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای
فرهنگی شهرداری تهران
عمــارت زیبــای وثوقالدولــه بــا بیــش از
100ســال قدمــت در بــاغ ســلیمانیه
قــرار دارد کــه ســالها ایــن بنــا در اختیار
بنیــاد مســتضعفان بــوده و ســال 98بــه
شهرداری تهران تحویل داده شده است.
با توج ه به ارزشمند بودن عمارت ،ابتدا
مطالعات اولیه درخصوص نحوه مرمت
انجــام و از روز گذشــته عملیــات احیــا
آغازشد.

رکوردشکنی تهران با کمربند سبز

جشنواره

شده و بعد اعالم نهایی شــود ».او درباره اینکه چه
تعداد نهال و درخــت برای توســعه 1500هکتار
الزم است ،میگوید« :بستگی به عرصهای دارد که
برای درختکاری در نظر گرفته میشود .مثال میزان
اســتفاده از درخت در عرصه جنوبی البرز با عرصه

جنوب شهر تهران متفاوت اســت .در واقع شرایط
زمینهایی که برای درختکاری کمربند سبز شهر
تهران درنظر میگیریم ،به ما نشان میدهد که چه
تعداد نهال و درخت در آنجا میتوان کاشت .زمینی
ممکن است مســطح یا اینکه صخره و کوه باشد و

نقطه آغاز از سال 1366
در سال 1359برای نخستینبار موضوع کمربند سبز جنوب تهران به مساحت 5هزار
هکتار مصوب شــد ،ولی بهدلیــل وقوع جنگ تحمیلی تا ســال 1365اقــدام چندانی صورت
نگرفت.

ابتدای سال 1366سازمان بوستانها و فضای سبز برای ایجاد کمربند سبز پیرامون شهر
تهران فعالیت خود را از اراضی هاشمآباد و دولتآباد در جنوب تهران آغاز کرد.
1366طرح توجیهی فاز دوم برای افزایش مساحت کمربند سبز به میزان 50هزار هکتار
به هیات دولت ارائه شد که در کمیسیون امور زیربنایی و صنعت محیطزیست دولت مطرح
شد و کلیات آن به تصویب رسید و جهت اجرا به شهرداری تهران ابالغ شد.
در پایان سال 1399مساحت کمربند سبز به 43هزار و 852هکتار رسید.

در سال1250 ،1400هکتار در دستور کار قرار گرفت که عملیات اجرایی آن در نیمه دوم
سال 1400در 7پروژه آغاز شد و در 15اسفندماه با حضور رئیسجمهور به بهرهبرداری رسید.
تا پایان سال 1401تنها حدود 5000هکتار از فاز دوم طرح کمربند سبز باقی خواهد ماند
که با تأکید شهردار تهران مقرر شد مساحت باقیمانده طی یک دوره 3ساله به اتمام برسد.

این ویژگیها نقش بسیار مهمی در میزان درختان
استفادهشــده در یک محدوده را مشخص میکند.
معموال در یک هکتار درختکاری روی صخرهها کمتر
است ،ولی در زمینهای مسطح مانند آرادکوه تعداد
بیشتری درخت کاشته میشود».
برای سال 1400سازمان بوستانها
و فضای سبز شهر تهران 1250هکتار
از جنگلکاری کمربند سبز حریم
3نکته
شهر را توســعه داد؛ موضوعی که
اخیرا در فضای مجازی عنوان میشود چنین توسعهای
رخ نداده است .در توضیح این مطالب آمده است که
چگونه در شهر تهران 6هزار هکتار فضای سبز وجود
دارد و طــی 200روز 1250هکتار به آن اضافه شــده
است .این در حالی اســت که 6هزار هکتار متعلق به
بوستانهای شهر تهران است و توسعه جنگلکاری
در پیرامون شهر موضوع دیگری است و فرایند احداث
بوستان با توسعه کمربند سبز پیرامون شهری ارتباطی
با هم ندارند.
بهطور متوســط ســاالنه  1000تــا 1350هکتار
جنگلکاری در قالب طرح کمربند سبز انجام میپذیرد.
گونههای گیاهی مورد استفاده در طرح کمربند سبز
تمام ًا از گونههای گیاهی مقاوم و سازگار با شرایط آب
و هوایی شهر تهران و محل کاشت است و اغلب آنها
از گونههای گیاهی پهنبرگ هستند .تعدادی از این
گونهها عبارتند از :بنه ،زالزالک ،داغداغان ،ارس ،بادام
کوهی ،سنجد تلخ ،سنجد ،دغدغک ،توت ،ارغوان،
اقاقیا بذری ،کاج و سرو.

جشنواره مادر و کودک در بوســتانهای بانوان تهران در حال
برگزاری است که از میان آنها جشنواره بوستان بهشت مادران
با استقبال فراوانی روبهرو شده است .جشنواره بهشت مادران به
همت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه 3و
با همکاری مجموعه فرهنگی و گردشگری عباسآباد با هدف
غنیســازی اوقات فراغت تا چهارم خرداد در بهشــت مادران
برگزار میشود.
به گزارش همشــهری ،حدود 2سال اســت که در سایه شیوع
کرونا برنامههای فرهنگی تعطیل شده اما امسال با نزولی شدن
اپیدمی کرونا و تکرقمی شــدن آمار متوفیان و کاهش تعداد
مبتالیان ،مدیریت شهری در راستای غنیسازی اوقات فراغت
شهروندان اقدام به برنامهریزی فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی و
ورزشی در روزهای پساکرونا کرده است که در این میان میتوان
به برگزاری جشنواره مادر و کودک در بوستانهای بانوان شهر
بهویژه بهشت مادران بهعنوان یکی از بزرگترین بوستانهای
مخصوص بانوان اشاره کرد .بهگفته معاون اجتماعی و فرهنگی
شهردار منطقه 3در این جشنواره برنامههای متنوعی بهصورت
استیجی ،مسابقه ،جشن ،نمایش ،موسیقی ،کارگاههای آموزشی
و برنامههای ویژه کودکان پیشبینیشده است که تا چهارشنبه
از ســاعت  10تا  12اجرا میشــوند .محمود افراخته در پاسخ
به اینکه حضور برای تمام مادران و کودکان آزاد اســت ،عنوان
کرد« :حضور مادران همراه با کودکان دختر در جشــنواره آزاد
است اما اجازه ورود به کودکان پسر داده نمیشود ».او در ادامه
به پیوند نسلها هم اشاره کرد و گفت« :قصد داریم با برگزاری
این جشنواره پیوند بیننسلی(مادران و دختران) را تقویت کنیم
تا شکاف میان نسلها به حداقل برسد ».توجه به جمعیت هم
موضوع دیگری است که در این جشنواره مورد توجه قرار گرفته
و در این رابطه افراخته گفت« :یکی از موضوعات کالنشهرهای
دنیا پیری جمعیت بهحساب میآید و کشور ما هم از این مقوله
مستثنی نیست .ازاینرو ترویج سیاستها و حمایتهای دولت
و حاکمیت برای عبور از این بحران بخشی از برنامههای فرهنگی
و آموزشی است که در قالب شــعار «جمعیت ایران من جوان
بمان» اجرا میشود».

یکشنبه  1خرداد 1401
شماره 8502

دست دومهای دوستداشتنی

تندرست

از زینک چه میدانید؟
بدن شما نیاز به انواع مواد مغذی دارد تا عملکردهای اساسی آن
درست و سالم پیش بروند .یکی از این مواد مغذی ،زینک(روی)
است؛ مادهای معدنی که نقش مهمی در بسیاری از واکنشهای
بدن دارد؛ مث ً
ال شما برای بوییدن و چشیدن غذاهایی که میخورید
به زینک نیاز دارید .ضمناً زینک (روی) در ترمیم زخم ،سالمت
سیستم ایمنی و باروری نقش دارد.
خانمها روزانه به ۸میلیگرم زینک نیاز دارند ،درحالیکه آقایان
به ۱۱میلیگرم زینــک در روز نیازمندند .هرچند کمبود زینک
شایع نیست اما افرادی که گیاهخوارند بیشتر در معرض کمبود
زینک هستند ،چون زینک بیشتر از هر چیزی در غذاهای حیوانی
وجود دارد.
عالئم کمبود زینک شامل ریزش مو ،اسهال ،عفونتهای مکرر،
کاهش وزن ،کندی در ترمیم زخم ،ضایعات پوســتی و کاهش
حس چشــایی و بویایی میشــود .افرادی که آسم دارند ممکن
است درصورتیکه سطح زینک بدنشان خیلی افت کند ،عالئم
آسمشان شدید شود.
زینک یک ماده معدنی چندکاره است و در باروری نیز نقش دارد.
دریافت زینک کافی موجب بهینه شدن سطح هورمونها شده و به
تولید تخمکهای سالم برای باروری کمک میکند.
زینک از جهت سالمت پوست نیز اهمیت دارد .مطالعات نشان
میدهد کمبود زینک میتواند عوارض پوستی مانند اگزما و آکنه
را بدتر کند .دریافت زینک کافی از طریق تغذیه میتواند به خانمها
کمک کند کمتر دچار آکنه شوند .شواهد علمی نشان میدهند
دریافت زینک کافی میتواند با پشتیبانی از تولید کالژن ،فرایند
پیری پوست را به تأخیر بیندازد؛ بنابراین زینک در ظاهرتان هم
تأثیرگذار است.
تحقیقات نشان میدهد زینک موجب تولید سلولهای استخوانی
به نام اوستئوبالســت میشــود و جلوی استئوکالستها را که
تخریبکننده استخواناند میگیرد .طبق آمار و مطالعات ،افرادی
که پوکی استخوان دارند معموالً زینک بدنشان نسبت به افرادی
که این عارضه را ندارند کمتر است.
انسولین هورمونی است که مسئولیت ثابت نگهداشتن سطح قند
خون را بهعهده دارد ،بنابراین برای ســامت بدن بینهایت مهم
است .زینک در تولید ،ذخیره و ترشح انسولین در لوزالمعده نقش
دارد؛ بنابراین کمبود زینک میتواند اثر منفی بر سطح انسولین
بگذارد و منجر به تغییرات منفی در اشتها و سطح قند خون شود.
زینک میتواند برخی از عوارض منفی مرتبط با قاعدگی در زنان،
مث ً
ال سندروم پیش از قاعدگی را تخفیف دهد.
زینک در گوشت قرمز و ماهی بهوفور وجود دارد .هرچند غذاهای
حیوانی سرشار از زینک هستند اما برخی از منابع گیاهی نیز مقدار
قابلتوجهی زینک دارند که شامل غالت کامل ،بنشن ،مغزها و
بعضی از غذاهای بستهبندی شده غنی شده با زینک میشوند .بهتر
است زینک موردنیاز بدن خود را از منابع غذایی دریافت کنید مگر
اینکه پزشک تشخیص دهد کمبود زینک دارید .اگر گیاهخوارید با
پزشکتان در مورد مصرف مکمل زینک مشورت کنید.

خرید کاالی کارکرده سالم ،مزایای اقتصادی فردی و جمعی و همچنین تأثیرات مثبت زیستمحیطی بهدنبال دارد
گاهی اوقات شرایط اقتصادیمان برای خرید کاالی مورد نیاز یا کاالیی که به آن
عالقه داریم مهیا نیســت .در این صورت یا پولمان را پسانداز میکنیم یا وام
گزارش
میگیریم ،اگر پولی پسانداز کرده باشیم به سراغ آن میرویم تا بتوانیم کاالی
مورد نظر را تهیه کنیم .گاهی وقتها هیچکدام از این راهحلها پاسخ نمیدهد یا اصال وجود ندارد و
ما مجبوریم به سرعت کاالی مورد نظر را تهیه کنیم .بعضی افراد مبلغ مورد نیاز را قرض میگیرند و
بعضیدیگرکهنمیخواهندپولشانرابهاصطالحپیشخورکنندیاآنکاالرابستهبهنوعش،امانت
میگیرند یا بهصورت دست دوم و با قیمت بسیار پایینتر تهیه میکنند تا برای همیشه صاحب آن
کاال باشند .در میان اصول سواد مالی،تهیه کاالی دست دوم با ویژگی کاربردی بود استفاده در مدت
زمان کوتاه انتخاب درستی محسوب میشود .وقتی قیمت کاالهای مصرفی افزایش یابد،تمایل به
خرید کاالهای دست دوم و همچنین تعمیر آنها افزایش خواهد یافت .خرید کاالی مصرفی دست
دوم در سالهای اخیر نیز به همین دلیل در کشور ما بیش از گذشته باب شده و حتی چند سایت
اینترنتی هم خصوص فعالیت میکنند .خرید کاالی دست دوم که معموال با قید لوازم کارکردی و
یا وسایل مدتدار همراه میشود تأثیرات مثبت زیستمحیطی دارد .برای تولید هر کاالیی میزان
زیادی از انواع انرژیها و سوخت و آب نیاز اســت اما با خرید کاالی دست دوم در استفاده از این
انرژیها صرفهجویی شده و میتوان آنها رابرای تولید کاالهای دیگر بهکار گرفت.

موافقان و مخالفان

بعضی افراد ،موافق هیچ نوع کاالی دست دومی
نیستند و حتی کاالی دســت دوم رایجی مثل
خودرو را نیز نمیپســندند .اما موافقان نیز چند
دســتهاند .برخی با خرید محصــوالت برقی و
الکترونیکی مانند یخچال،ماشین ظرفشویی یا
گوشی موبایل مخالفند و معتقدند؛« نمیدانیم
چگونه از دستگاه استفاده شده و ممکن است دچار
ایراداتی باشد .به هزینه تعمیرش هم نمیارزد پس
از ابتدا کاالی نو خریداری میکنیم ».عدهای دیگر

مزایای خرید کاالی کارکرده

با کمی دقت و بررســی کارشناسی ،همین نوع
کاالها را نیز دست دوم تهیه میکنند و اگر قرار
بر تعمیرات مختصری باشد با توجه به کیفیت و
قیمت اصلی کاال،ترجیح میدهند آن را خریده
و تعمیر کنند .عدهای دیگــر با خرید تجهیزات
تخصصی دست دوم موافقند؛ از ابزار نیمه صنعتی
مورد نیاز در خانه گرفته تا کفش کوهنوردی .این
عده،قیمت باالی کاالی مرغوب و برندها را دلیل
اصلی خرید دست دوم عنوان میکنند.

کمیل رودی ،کارشناس اقتصاد و عضو آکادمی هوش مالی معتقد است یکی از راههای برطرف کردن
فوری نیاز به یک کاال،امانتگرفتن کاالهایی است که جزو نیازهای دائمی و همیشگیمان نیست و
الزامی برای خرید آن نداریم مانند دستگاه دریل .فرد امانتدهنده نیز عمل مستحبی را انجام خواهد
داد .او به همشهری میگوید«:گاهی اوقات میخواهیم صاحب کاالیی باشیم و نیاز ضروری به آن
داریم اما توان پرداخت مبلغ آن را نداریم،در این حالت بهترین کار خرید کاالی دست دوم است.
ویژگی این نوع کاالها،کارکردی بودن آنهاست ».رودی میافزاید«:خرید خودروی دست دوم رایج
است و اصال چیز بدی نیست .در بعضی خانهها اجاق گازهای توکار و نصب شده در آشپزخانه یا حتی
فرهای نصب شده وجود دارد و خانه با همان وسایل به فروش میرسد ،ما لفظ دست دوم را برای
این وسایل بهکار نمیبریم و بهراحتی آن را میپذیریم.اگر این موضوع در دیگر کاالهای کارکردی
نیز شایع شود اتفاق خوبی است و به اقتصاد خانواده نیز کمک خواهد کرد ».بهگفته این کارشناس
برخی کاالها نیز مدتدار هستند یعنی برای مدت کوتاه و مشخصی مورد استفاده قرار میگیرند
و قابلیت اســتفاده دوباره دارند «.لباس عروس ،کالسکه بچه،صندلی ماشین کودک و ...ازجمله
کاالهای مدتدار هستند که میتوان بعد از استفاده دوباره آنها را به فروش رساند».
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نگاه

کاالی دست دوم
زمین را حفظ میکند
فعاالن محیطزیســت در سراســر دنیا چند سالی است
تالش میکنند توجه مردم را به استفاده از کاالهای سالم
دست دوم جلب کنند چراکه تولید هر نوع کاالی جدیدی
نیازمند مصرف انواع ســوخت و انرژی اســت که تأثیرات
زیستمحیطی برجای میگذارد .از طرفی وقتی عادت به
دور ریختن کاالیی که همچنان سالم است اما دیگر دلمان
را زده داشته باشیم ،با انبوهی از زباله روبهرو خواهیم شد
که آن هم تأثیرات منفی بر محیطزیســت برجای خواهد
گذاشــت .جهان امروز در چنبره تبلیغات قــرار گرفته و
مصرفگرایــی،تجملگرایی ،مدگرایــی و ...را رواج داده
است .وقتی به دور و برمان و وسایل و لوازممان نگاه میکنیم
میتوانیم ،به فهرســت بلند باالیی از کاالها و محصوالتی
برسیم که به آنها نیاز واقعی نداریم .این فهرست را میتوانیم
در مورد اجناس و کاالهای سالمی که دور میاندازیم نیز
تهیه کنیم .هردوی اینها همان مسیر تخریب محیطزیست
را در پیش خواهند گرفت؛ اتفــاق تلخی که با راهکارهای
ساده نهتنها به اقتصاد فردی و جمعی کمک میکند بلکه
زمین را نیز بیشتر حفظ خواهد کرد.

بازیگوشی

مهنازجعفری؛مربی و تسهیلگرکودک

پیپ پاککنهای رنگیرنگی
دست دومهای نو

اما نوع دیگری از موافقان خرید کاالی دســت دوم،ترجیح میدهند کاالیــی را انتخاب کنند که یکبار
خریداری شده اما استفاده نشده یا بسیار محدود مورد استفاده قرار گرفته و اصطالحا در حد نو است .این
دسته از کاالهای دست دوم ،موافقان بسیاری دارد .در سایتهای فروش اجناس دست دوم نیز اطالعاتی
مبنی بر نو بودن یا در حد نو بودن کاال،قرار داده شده است .جز این سایتها ،آگهیهای فروش وسایل منزل
نیز مورد توجه این دسته از موافقان کاالی دست دوم قرار میگیرد و میتوانند کاالی مورد نظر خود را بیابند.
این نوع از کاالها در بسیاری از موارد میان دوستان و اقوام هم به فروش میرسند.

بدون استفادهها را بفروشید

آن سوی خرید کاالی دست دوم،فروش آن قرار دارد؛
فروش کاالیی که دیگر بــه آن نیاز نداریم و همچنان
قابل استفاده است .رودی در این خصوص با اشاره به
اینکه از نظر دینی اثاث البیت باید در کمترین حد باشد
و نباید بار خودمان را ســنگین کنیم میگوید«:بهتر
است تکلیف کاالیی را که مدتی است بدون استفاده
افتاده مشخص کنیم .نگهداری بیش از اندازه چنین
وسایلی انباشــتگی مالی در خانه ایجاد کرده ،هزینه

نگهداری برما تحمیل میکند و ذهن ما را نیز بهخودش
مشغول میسازد .اگر خراب است تعمیرش کنیم یا از
کارافتاده آن را دور بیندازیم و اگر ســالم است آن را
بفروشیم .کســی که به آن واقعا نیاز دارد پیدا خواهد
شد و چون در ازایش پول پرداخت کرده،کاال برایش
ارزشمند اســت .هدیه دادن نیز راهحل دیگری است
اما اینکه فرد هدیه گیرنده بــه آن کاال نیاز دارد یا آن
را دوست داشته باشد یا خیر ،موضوع مهمی است».

پیپ پاککن از جمله ابزاری اســت کــه برای بازی
کودکان کاربردهای متنوعی دارد .یک بازی مناسب
برای کودکان حدود یکسال به باال این است که پیپ
پاککنها را از سوراخهای آبکش رد کنید و از کودک
بخواهید آنها را بیرون بکشد .این بازی برای تقویت
ماهیچههای ریز انگشتان دست مفید است.

کبابها را به سیخ بکش!
برای این بازی ســاده و جذاب ،به یک شــاخه نازک
درخت یا لوله پالســتیکی ســبک و رول دستمال
کاغذی نیاز دارید .رول دســتمال را بــه عرض  2یا
3ســانت برش بزنید و روی زمین پخش کنید .حاال
از کودک بخواهید با اســتفاده از لوله یا شاخه نازک،
حلقههای برش خورده رول دستمال را جمع کند و
این کار را تا جایی که لوله یا شاخه جا دارد ادامه دهد.
انگار که یک سیخ کباب درست کرده باشد!
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بعد از سکه ،بورس دومین بازار پربازده در فروردین و اردیبهشت امسال بوده است

میادین

قیمت پنیر در میادین تغییر کرد
بهدنبال اعالم نرخ جدید لبنیــات ،قیمت انواع پنیر در میادین
میوه و ترهبار نیز تغییر کرد و نرخها بین  32تا 85درصد افزایش
یافت .بیشترین افزایش قیمت براساس نرخ نامه جدید مربوط
به پنیر یواف بــوده که با 85درصد افزایــش قیمت به کیلویی
69هزار تومان رسیده است .رشد قیمت پنیرهای سنتی کمتر از
40درصد بوده است .سوپرلیقوان با قیمت 149هزار تومان برای
هر کیلو هماکنون گرانترین پنیر میادین است.
تبریز
کمچرب

79.000
105.000

تبریزمخلوط
ممتاز

88.000
119.000

لیقوان
درجه یک

99.000
135.000

کیلوگرم /تومان

سوپرلیقوان
ممتاز

107.000
149.000

خرداد

اردیبهشت

38.000
69.000

55.000
89.000

یواف پاستوریزه
پرچرب

الکتیکی
پاستوریز

35.000
65.000

یواف پاستوریزه
کمچرب

سوپرمارکت

قیمت انواع مایع دستشویی

نگاهــی بــه قیمت انــواع مایــع دستشــویی در
سوپرمارکتها نشان میدهد قیمت این شویندههای
پرمصرف در مقایسه با ماههای قبل تغییری نداشته
اســت .هفته گذشــته زمزمههایی از تغییر قیمت
شویندهها به گوش رســید که به سرعت تکذیب و
هرگونه تغییر قیمت در این اقالم ،تخلف عنوان شد.
قیمتها به تومان
برند

مشخصات

قیمت

آردن

سبز 500 -میلیلیتری

39.100

دیلمون

رمانتیک 500 -میلیلیتری

31.200

آلوکس

زیتون 500 -میلی لیتری

29.000

صورتی 490 -میلیلیتری

28.000

مای
شون

کرمی پینک فالور 500 -میلیلیتری 27.100

اکتیو

صدفی 490 -میلیلیتری

26.900

راپیدو

لوکس لینی 500 -میلی لیتری

32.000

اوه

شیر و عسل 450 -میللیتری

24.500

سکه؛پربازدهترینبازاردر2ماهنخستسال

تاالر شیشهای
روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

ارقام به هزار واحد
1.597

قیمت هر سکه با  16.83درصد رشد ،در 2ماه ابتدای سال بیشترین رشد را در میان همه بازارها داشته است

1.595
1.592
1.590
1.587

بررسیهای آماری نشان میدهد قیمت هر سکه طرح
جدید از ابتدای امسال تاکنون 16.83درصد رشد کرده
گزارش
است .سرمایهگذارانی که در 2ماه نخست امسال در این
بازار سرمایهگذاری کردهاند ،نسبت به سایر بازارها ،بازده بیشتری بهدست
آوردهاند .بهگزارش همشهری ،اطالعات مرکز آمار نشان میدهد اگرچه
نرخ تورم ساالنه در فروردین امسال با اندکی کاهش به 39.2درصد رسیده،
اما شیب تورم ماهانه با رشد زیادی مواجه و دستکم 2.5برابر شده است.
هنوز مرکز آمار محاسبات مربوط به تورم اردیبهشتماه را منتشر نکرده،
اما دادههای میدانی و همچنین واقعیت ناشی از رشد اقالم خوراکی ،پس از
حذف ارز ترجیحی ،نشان میدهد احتماال شــیب منحنی نرخ تورم در
اردیبهشتماه نیز صعودی خواهد بود .این موضوع به انتظارات تورمی دامن
زده و احتماال به جابهجایی نقدینگی در بین بازارها منجر شده است.

1.585
1.582
1.580
1.577

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 15هزار و
286واحد ،معادل 0.96درصد نزول کرد و به یکمیلیون
و 579هزار و 691واحد رسید .شاخص کل هم وزن هم با
2443واحد نزول به 440هزار و 180واحد رسید.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام
فروشحقوقی
خرید حقوقی

ارقام به میلیارد تومان

782
1229

فروشحقیقی

4946

خرید حقیقی

رشد قیمت سکه

آمارها نشــان میدهد در میان بازارهای دارایی ،بیشترین رشد قیمت از
ابتدای سالجاری تاکنون ،مربوط به سکه طرح جدید بوده است .قیمت هر
قطعه سکه طرح جدید در 2ماه گذشته با 2میلیونو70هزار تومان افزایش
از12میلیونو300هزار تومان به14میلیونو370هزار تومان رسیده است.
قیمت هر سکه طرح جدید در این مدت 16.83درصد افزایش یافته است.
هر سکه طرح قدیم نیز در طول 2ماه گذشته با 15.42درصد افزایش از
12میلیون تومان به 13میلیونو85هزار تومان رسیده است .همچنین در
2ماه نخست سالجاری قیمت هر مثقال طالی آب شده و هر گرم طالی
18عیار 12.63درصد افزایش یافته اســت؛ بهطوری که در آخرین روز
اردیبهشتماه قیمت هر مثقال طال به 6میلیونو30هزار تومان و هر گرم
طالی 18عيار به یکمیلیونو385هزار تومان رسید .قیمت طالی آب
شده از اول سال تاکنون 673هزار تومان گران شده است.
بازده بازار سهام

طبق آمارهای موجود بعد از بازار مبادالت سکه ،بورس دومین بازار پربازده
بوده اســت .این دادهها بیانگر آن است که شــاخص کل بورس تهران از
اول سال تاکنون 15.5درصد رشــد کرده که بیشتر از بازده سایر بازارها
ازجمله دالر است .نکته قابل توجه این است که در همین مدت شاخص
کل هموزن که نماگر مهمی برای بازار سرمایه تلقی میشود 26.4درصد

4499

در مبادالت روز گذشته سهامداران حقیقی 4هزار و
499میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش
سهامداران حقیقی به 4هزار و 946میلیارد تومان رسید.
سهامداران حقیقی دیروز 447میلیارد تومان نقدینگی از بازار
سهام خارج کردند.

تراز صعود و نزول در بازار سهام

افزایش یافته است .این میزان رشد حتی از میزان افزایش قیمت سکه هم
بیشتر است .آمارها همچنین نشان میدهد میزان رشد شاخص بورس با
میزان رشد قیمت دالر تناسب و همگرایی زیادی داشته است .قیمت هر
دالر آمریکا از اول سال تاکنون با 4هزار تومان رشد15 ،درصد افزایش یافته
و به 30هزارو500تومان رسیده است .قیمت هر یورو هم از ابتدای سال
تاکنون 10درصد افزایش یافته است.
خودرو و مسکن

در طول چند سال گذشته خودرو نیز در کنار سایر بازارها به یک کاالی
سرمایهای تبدیل شده است؛ بهطوری که بسیاری از دارندگان نقدینگی
برای آنکه مانع از کاهش ارزش پولشــان شــوند با خرید خودرو سعی
میکنند اثرات مخرب تورم را جبران کنند .این موضوع در عین حال به

تالطم قیمت در بازار خودرو هم منجر شــده است .امسال نیز دادههای
موجود نشان میدهد قیمت خودرو به موازات سایر بازارها در حال رشد
است .محاسبات همشهری از نوسان قیمت خودروهای پرفروش داخلی
نشــان میدهد میانگین قیمت این نوع خودروها در طول 2ماه گذشته
12.2درصد رشد داشته که با میزان رشد قیمت طالی آب شده متناسب
و همگرا بوده است.
با وجود رشد اغلب بازارها از ابتدای سال تاکنون میزان رشد قیمت مسکن
کمتر از سایر بازارها بوده و در این مدت بازار امالک فقط 2.5درصد رشد
کرده است .بهنظر میرسد شــکاف زیادی که بین قدرت خرید و قیمت
مسکن ایجاد شده به کاهش تقاضا برای خرید مسکن منجر شده است.
در طول 2ماه امسال قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران با 880هزار
تومان افزایش به محدوده 36میلیون تومان رسیده است.

صعود
نزول
بدون تغییر

2

ارقام به درصد

39

59

در مبادالت دیروز بازار سرمایه
قیمت سهام 225شرکت رشد کرد و
343شرکت کاهش یافت .قیمت سهام 13شرکت
هم تغییر نکرد.
ارزش بازار سهام

ارقام به هزارمیلیاردتومان
7600

7550
7500
7450

بازده بازارها در2ماه اول سالجاری
بازار
شاخص کل هموزن بورس  -واحد
شاخص قیمت هموزن  -واحد
سکه طرح جدید  -تومان
شاخص کل بورس  -واحد
سکه طرح قدیم  -تومان
دالر  -تومان
مثقال طال  -تومان

ابتدای سال
348270
217197
12300000
1367247
12000000
26500
5330000

آخر اردیبهشت
440180
272353
14370000
1579691
13850000
30500
6003000

7400

ابتدای سال
1230435

آخر اردیبهشت
1385797

مقدار تغییر درصد تغییر
12.63
155362

بازار
مقدار تغییر درصد تغییر
هر گرم طالی 18عیار  -تومان
26.39
91910
25.39
55156
میانگین قیمت خودروهای پرفروش
64675725 595458333 530782608
16.83
2070000
داخلی
15.54
212444
3115
32215
29100
یورو  -تومان
15.42
1850000
میانگین قیمت یک مت ر مسکن در
15.09
4000
880000
36000000 35120000
تهران  -تومان
12.63
673000

12.18
10.70
2.51

 31اردیبهشت  28اردیبهشت

 27اردیبهشت  26اردیبهشت

7350

 25اردیبهشت

ارزش کل سهام شرکتهای حاضر در بورس و فرابورس
در مبادالت دیروز 69هزار میلیارد تومان کاهش یافت و به
7471هزار میلیارد تومان رسید .ارزش دالری کل بازار سهام
ایران با توجه به قیمت روز گذشته هر دالر آمریکا در بازار
تهران ،که در محدوده 30هزار و 500تومان دادوستد شد،
هماکنون معادل 244میلیارد و 950میلیون دالر است.

نفسنکشید

لیگ برتر امشب قهرمان خود را خواهد
شناخت؛ کلوپ برای رسیدن به جام به
کمک جرارد نیاز دارد
19

حامی اسکو ،جز در یک مورد

سریآ ،سری آخر

18

19

راجعبه شایعه حضور خداداد عزیزی
در تیم ملی به جای کریم باقری که
خودش آن را تکذیب میکند

قهرمان لیگ ایتالیا از شهر میالن انتخاب
میشود؛ قرمزها تا اینجا 2امتیاز بیشتر از
آبیها جمع کردهاند

گزارش

روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده روز
     عكس| سعید زارعیان|
لیگ برتر انگلیس

19:30
ولورهمپتون

لیورپول

منچسترسیتی
19:30
استون ویال

سری آ ایتالیا

اینتر

20:30
سمپدوریا

ساسولو
20:30
آث میالن

دانيال اسماعيلیفر ،مدافع راست سپاهان و يکی از
بهترين بازيکنان اين فصل از ناکامی زردپوشان در کسب
جام و برنامههايش برای فصل آينده میگويد

روزنامهنگار

بحران
خطحمله
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یک کلمه
با پرسپولیس
صحبت نکردهام

بهروز رسایلی

برنامه بازی
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نفت م.س
20:00
صنعت نفت

نساجی

سپاهان

فجر

ذوب آهن
20:00

20:00

20:00

فوالد

تراکتور

پرسپولیس
20:00
شهرخودرو

20:00
استقالل

پیکان

گل گهر

مس

آلومینیوم
20:00

20:00

هوادار

لیگ کنفرانس اروپا  -فینال

چهارشنبه  4خرداد 1401

فاینورد

23:30

آاس رم

علیپور برنگشت ،آلکثیر و امیری مصدوم
هستند ،شاید عالیشاه هم محروم شود
بعد از 5سال قهرمانی ،پرسپولیس در این فصل
باالخره جام را از دست داد و از همه بدتر اینکه
آن را تقدیم حریف سنتی یعنی استقالل کرد.
هــواداران از این موضوع ناراحت هســتند و از
همین حاال انتظار میکشــند تیم برای فصل
آینده و بازپسگیری جام تجهیز شود ،اما بهنظر
میرســد این پروژه چندان هم راحت نیست.
پرسپولیس امسال مشکالت فنی بسیار زیادی
داشت .شاید اگر ســپاهان فرصتطلبتر بود،
تراکتور قدرت گذشته را داشت یا مثل فصول
قبل تیمهای خوشســاختی مثل نفت تهران،
پدیده و ذوبآهن میهمان ناخوانده نیمه باالی
جدول بودند ،چه بسا جایگاه فعلی سرخپوشان
هم بهدســت نمیآمد .واقعیت فنی این تیم را
الهالل در ابتدای فصل به شــکلی بیرحمانه
به رخ کشید .بین کاســتیهای سرخپوشان،
امسال بیشتر روی تزلزل در خط دفاعی بحث
شده اســت .مطالب آنقدر مکرر بوده که دیگر
نیازی به بازگویی نیست و افزایش چشمگیر نرخ
گلهای خورده هم همهچیز را به خوبی نشان
میدهد .با این حال پرسپولیس در خط حمله
هم رمق چندانی ندارد و مهاجمان این تیم فصل
پرفروغی را پشت سر نگذاشتند .پرسپولیس که
از لیگ پانزدهم تا نوزدهم همیشــه در کورس
کفش طال نماینده داشت ،امسال برای دومین
فصل پیاپی از این رقابت معاف شده است؛ یک
هشدار کامل در مورد افول تیم در فاز تهاجمی.
خیلی از گلهای امسال تیم را هم هافبکها یا
مدافعان زدهاند که روند بحثبرانگیزی است .در
عین حال شرایط طوری پیش میرود که نشان
میدهد ممکن است این مشکل برای فصل بعد
هم حل نشود .فعال که اخبار ،زیاد امیدوارکننده
نیست.
علیپور پرید
در طول ماههای اخیر شــاید خیلی از هواداران
پرسپولیس فکر میکردند بازگشت علی علیپور
به این تیم قطعی اســت .علیپــور در ماریتیمو
پرتغال دوران پرفراز و فــرودی را تجربه کرد .او
از نیمکتنشینی محض شروع کرد ،به حضور در
ترکیب اصلی و گلزنی رسید و این اواخر دوباره به
نیمکت برگشت .جنس مصاحبههای  3ماه اخیر
او نشان میداد خودش هم از این شرایط کالفه
شــده و بدش نمیآید به پرسپولیس برگردد .با
این حال حتی پیش از آنکه سرخپوشان فرصتی
برای بررسی شرایط پیدا کنند ،خبر انعقاد قرارداد
رسمی بین علیپور و باشگاه ژیل ویسنته منتشر
شد .به این ترتیب مهاجم مازنی قرمزها همچنان
در پرتغال باقی خواهد ماند تا بختش را برای رشد
و ترقی در اروپا بیازمایــد .این خبر خوبی برای
پرسپولیسیها نیست ،چون بازار کساد است و
علیپور هم بهخاطر آشنایی قبلیاش با شرایط
تیم میتوانست کمکحال سرخها باشد.
اشتباه بازیکن ،اشتباه مربی
در عین حال اما پرســپولیس فصــل بعدی را
در شرایطی اســتارت میزند که دستکم در
بخش قابل توجهی از مســابقات دور رفت ،دو
عنصر تهاجمی تحت قــراردادش را در اختیار
ندارد .وحید امیری و عیسی آلکثیر دو بازیکنی
هستند که شاید در نیمفصل اول در دسترس
نباشند .مشــکل هر دوی آنها هم مصدومیت
است؛ عیسی خودش اشتباه کرد و در مورد وحید
امیری ،کادرفنی دچار اهمال شد .درحالیکه
معاینات روی آلکثیر نشان میداد این بازیکن
رباط صلیبی پاره کرده ،او ماهها بهخوددرمانی
ادامه داد و از جراحی طفره رفت .نهایتا عیسی
مجبور شــد تن به تیغ بدهد ،اما طبیعتا روند
درمانش به تأخیر افتاد .داستان امیری هم که
بازی کردن قبل از رســیدن به فــرم ایدهآل و
تشدید مصدومیت بود .وحید بازیکنی چند پسته
اســت که در دفاع و وینگر چپ و نیز بهعنوان
مهاجم سایه برای تیم بازی کرده .بعد از جراحی
دیســک گفته شد او بین ســه تا چهار ماه دور
از میادیــن خواهد بود .وقتی هــم که برگردد،
طبیعتا کلی برای آماده شدن کار دارد .بنابراین
اگر امیری با آمادگی کامل به جامجهانی برسد
معجزه شده ،لیگ بیستویکم پیشکش.
عبدی میماند؟
پرســپولیس حتی برای حفظ موجودی اندک
فعلیاش هم کار راحتی ندارد ،چرا که شایعات
زیادی پیرامون احتمال جدایی مهدی عبدی به
گوش میرسد .گفته میشود او پیشنهادهای
خوبی دارد و بند فسخ هم در قراردادش اضافه
شده؛ بنابراین بعید نیست عبدی به گزینه بازی
در خارج از کشور فکر کند ،مخصوصا که شرایط
او در تیم گلمحمدی بدتر شــده و در خیلی از
مسابقات روی نیمکت مینشیند.
ماجرای عالیشاه
قوز باالی قــوز یعنی همین؛ اتفاقــات رخداده
در بازی نیمهتمام تراکتور و پرســپولیس ،حاال
میتواند منجر به محرومیت امید عالیشاه دیگر
عنصر تهاجمی قرمزها شود .در مورد اینکه میزان
مجازات امید چقدر است ،شایعات متناقضی به
گوش میرســد ،اما به هر حال این یک خبر بد
دیگر برای کادرفنی سرخپوشان به شمار میآید.
اگر شکل محرومیت عالیشــاه طوری باشد که
فصل بعد را نیز تحتتأثیر قرار بدهد ،وضع بدتر
هم خواهد شد.
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نكته بازی
پس چیزی درست نخواهد شد

واکنشها به حواشی بازی پرسپولیس
و تراکتــور در تبریز ادامــه دارد؛
مسابقهای که بهدلیل پرتاب سنگ
از سوی هواداران ناتمام ماند و حاال
بهنظر میرسد که حتی رسمیترین
و رده باالترین مقامات تبریز هم تصمیم
گرفتهاند کار را توجیه کنند .از جمله جناب استاندار آذربایجان
شرقی فرمودهاند« :اقدام ناشایست کاپیتان و بازیکنان پرسپولیس
محکوم است ».صد البته کسی از رفتار امید عالیشاه دفاع نمیکند،
هرچند که سخت است دقایق طوالنی سنگ و فحش بخوری و
هیچ کاری هم انجام ندهی .با این حال هر وجدان آگاه و بیداری
شهادتمیدهداتفاقاتتبریز،خیلیقبلازواکنشعالیشاهشروع
شده بود .اینکه برای صدمین بار سوءرفتارهای گروهی از هواداران
تراکتور توجیه میشــود ،بهمعنای آن است که چیزی درست
نخواهد شد و این داستانها ادامه دارد.
یک بنجل خارجی بخرید

علی علیپــور در حالــی از ماریتیمو
جدا شــد و به ژیلویسنته پیوست
که خیلیها انتظار داشــتند او به
پرســپولیس برگردد .با این حال
انفعال سرخپوشان در ارائه پیشنهاد
به ایــن بازیکــن ،او را در لیگ پرتغال
نگه داشت .حاال این به آن معنا نیســت که اگر پرسپولیس به
علیپور پیشنهاد میداد این بازیکن حتما سرخپوش میشد ،اما
باشگاه باید بخت خودش را آزمایش میکرد .خود علیپور در این
مورد میگوید« :از هیچ باشــگاه ایرانی پیشنهاد نداشتم ،حتی
لمحمدی اصرار دارد
پرسپولیس ».بعضی هم میگویند یحیی گ 
فصل به پایان برسد و بازیهای تشریفاتی باقیمانده هم سپری
شود تا بعد باشگاه سراغ نقلوانتقاالت برود .اینطوری که خیلیها
را از دست میدهید .البته عیبی ندارد؛ هر کسی نیامد ،پرسپولیس
میتواند به جایش یک بازیکن بنجل از آسیای میانه بخرد!

این روزها برای اســتقالل شیرینتر
از عسل سپری میشــود ،چرا که
آبیها قاطعانه به طلســم 9سال
عدمقهرمانی پایــان دادند .یکی
دیگــر از اتفاقات خوبــی که برای
استقالل رخ داده ،نمایش رابطه بسیار
دوستانه و خوب بین وریا غفوری و فرهاد مجیدی بوده است.
از ابتدای فصل شایعات زیادی در مورد رابطه خراب غفوری و
مجیدی به گوش میرسید و حتی در مقطعی میگفتند آنها
با هم قهر هستند .نیمکتنشــینی وریا و اقدام مجیدی برای
جذب صالح حردانی هم به این شایعات دامن زد .با این حال این
هفتههای آخر آنها اوج رفاقت خود را به نمایش گذاشتند؛ وریا
بعد از گل آرمان رمضانی به پدیده ،سرمربی تیم را در آغوش
کشید و مجیدی هم در نشست خبری بعد از بازی با آلومینیوم
حسابی از کاپیتان تیمش حمایت کرد.

متريكا

تیم فــوالد با کســب امتیــاز  7.5از
10بهترین تیم هفته بیستوهشــتم
لیگ برتر از نگاه سایت متریکا شد .در
هفتهای که رقبای درگیــر برای رتبه
ف امتیازشان تغییری نکرد ،فوالد
چهارم همگی پیروز شدند و اختال 
نسبت به رقبایش حریف سختتری داشت و برای پیروزی در زمین
این حریف نمایش فنی خوبی ارائه کرد .فــوالد در زمین پیکان با
مالکیت توپ 61درصد و 582پاس از حریف برتر بود و با 13شوت و
امیدگل  1.63در فاز هجومی هم موفق ظاهر شد .البته فوالد نهایتا
گل برتریاش را در دقیقه  90+7زد و مزد برتریاش را خیلی دیر
گرفت .دومین تیم برتر هفته مس رفسنجان بود که برای پیروزی
در زمین نفت آبادان نمایش خوبی ارائــه کرد و امتیاز فنیاش هم
خیلی به امتیاز فوالد نزدیک بود.

7/5

بهترین بازیکن هفته بیستوهشــتم
لیگ برتــر محمد کریمی بــود که در
جریان برتری  3بر صفر سپاهان مقابل
پدیده ،درخشش خوبی در خط میانی
زردپوشان داشت .کریمی در این بازی یک گل زد و یک پاس گل
داد .او دقت پاس 88درصد داشت و 2پاس کلیدی داد تا درنهایت
با نمره متریکا 8.24بهترین بازیکن هفته شــود .این نخستینبار
در فصل جاری اســت که محمد کریمی از متریکا نمــره باالتر از
8میگیرد .او در 22بازی بهعنوان بازیکن اصلی و در 3بازی بهعنوان
یار ذخیره برای سپاهان به میدان رفته و تا قبل از این بازی باالترین
نمرهاش ،نمره 7.57در بازی رفت ســپاهان-تراکتور بود که بدون
گل مساوی تمام شد.

8/24

وریا غفوری که چهره ویژه فوتبال ایران
در هفته گذشته بود ،در بازی استقالل با
آلومینیوم هم بیش از هر بازیکن دیگری
مورد توجه قرار گرفت .او به لحاظ فنی هم
چهره خاص این بازی شد چون با وجود اینکه فقط یک نیمه در زمین
بود باالترین نمره را از متریکا گرفت و بهعنوان برترین بازیکن زمین
شناخته شد .وریا بازی با آلومینیوم را از روی نیمکت آغاز کرد اما بین
 2نیمه مجیدی 3تعویض انجام داد که یکی از آنها تعویض حردانی با
ی دقیقا 45لمس
وریا غفوری بود .کاپیتان استقالل در 45دقیقه باز 
توپ داشت و دقت پاس 90درصد برایش ثبت شد .او با 4پاس کلیدی،
4عملکرد دفاعی و یک شوت بهسمت دروازه ،نمره 7.39را دریافت کرد.
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14
کوین یامگا (استقالل)
10
لوسیانو پریرا (فوالد)
9
شهریارمغانلو(سپاهان)
9
گادوین منشا (مس)

دانیال اسماعیلیفر ،مدافع راست سپاهان و یکی از بهترین
بازیکنان این فصل از ناکامی زردپوشان در کسب جام و
برنامههایش برای فصل آینده میگوید
امیرحسین اعظمی | سپاهان بدونشک در این فصل پرمهرهترین
تیم لیگ بــود و خیلیها در ابتدای فصل تصــور میکردند که
شاگردان محرم نویدکیا قهرمان لیگ برتر شوند .اما زردپوشان
باز هم مثل فصل گذشته در رسیدن به قهرمانی ناکام بودند و در
جام حذفی و لیگ قهرمانان آســیا هم عملکرد موفقیتآمیزی
نداشتند .در این فصل اما دانیال اسماعیلیفر یکی از ستارههای
تأثیرگذار ســپاهان بود که از لحاظ آماری هم یکی از بهترین
بازیکنان لیگ بیستویکم بوده است .با اسماعیلیفر درخصوص
عملکرد سپاهان در فصل جاری و مسائل مختلف دیگر صحبت
کردیم که او به سؤاالت همشهری ورزشی پاسخ داد.
وقتی لیگ این فصل شــروع شد خیلیها تصور
میکردند سپاهان قهرمان شود ولی این اتفاق رخ نداد .فکر
میکنی دلیلش چه بود؟

ما واقعا شرایط خوبی برای شروع لیگ داشتیم ،چه از لحاظ بازیکن
و چه از لحاظ کادر فنی و مدیریت .بههرحال ،فوتبال همین است
و خیلی از تیمهای بزرگ دنیا هم ممکن اســت با چنین وضعیتی
مواجه شوند .ما پارسال هم بدشانسی آوردیم و دوم شدیم .خیلی
دوست داشتیم امسال به قهرمانی برسیم که متأسفانه نشد .امیدوارم
همین جایگاه دومی را حفظ کنیم و سال آینده به هدفمان برسیم.
نگفتی چه عاملی باعث شد ســپاهان نتواند به
قهرمانی برسد؟

پایان همه شایعات

آماربازی

یک کلمه با پرسپولیس
صحبت نکردهام

جدول گلزنان

ما در طول فصل عملکرد خوبی داشتیم و در نیمفصل دوم به غیر از
بازی با مس دیگر هیچ باختی نداشتیم .اما در یک مقطع از نیمفصل
اول 3باخت پشت ســر هم برابر استقالل ،پرســپولیس و پیکان
داشــتیم و همان 3باخت قهرمانی را از سپاهان گرفت .اگر بیشتر
تمرکز میکردیم قطعا نتیجه بهتــری میگرفتیم ولی در همین
3بازی هم خیلی بدشانســی آوردیم .ما یکی از بهترین بازیهای
چند فصل اخیر را برابر استقالل در ورزشگاه آزادی انجام دادیم ولی
متأسفانه موقعیتهایمان گل نشد.
محرم نویدکیا در 2مقطع استعفا داد ولی بازیکنان
دوست نداشتند او از تیم برود .درست است؟

در سپاهان و همچنین استقالل و پرسپولیس ،دومشدن از دیدگاه
هواداران و رسانهها ناکامی محسوب میشود .هواداران سپاهان از
ما انتظار نتیجهگرفتن داشتند و نویدکیا هم بهخاطر این موضوع
احساس کرد فشار زیادی رویش وجود دارد .شما دیدید که بعد از
ماندن آقامحرم نتایج خوبی گرفتیم .ســپاهان در خیلی از بازیها
بدشانســی آورد ولی یک روز هم نوبت خوششانســی سپاهان
میشود.
از لیگ قهرمانان آسیا هم حذف شدید.

ما حذف شــدیم ولی درس بزرگی از این بازیها گرفتیم .سپاهان
فوتبالی با کالس باال را در این جام بهنمایش گذاشت.
ولی امسال سپاهان با این همه ستاره جامی بهدست
نیاورد و این برای خیلیها قابل پیشبینی نبود.

در این فصل اتفاقات بهتری برایمان رقم بخورد ولی متأسفانه نشد.
میدانیم هواداران هم انتظار داشتند حداقل یک جام بیاوریم .من
گفتم که تیمهای بزرگ دنیا هم ممکن است قهرمان نشوند .بارسلونا
هم ستاره زیاد داشــت ولی قهرمان نشــد .وقتی نویدکیا هدایت
سپاهان را بر عهده گرفت ،قرارداد 3ســاله امضا شد و او در این دو
فصل عملکرد بدی نداشته است.
کار کردن با این مربی چطور است؟

نویدکیا بینظیر است ،فقط همین را میتوانم بگویم.
در فصلی که سپاهان جامی بهدست نیاورد ،چقدر
نویدکیا مقصر است؟

کمترین تقصیر را دارد .خیلیها از ســبک بازی سپاهان تعریف

دانیال ،ساکن همیشگی
طبقات باال
در جدولی که سایت متریکا براساس امتیازات فنی
بازیکنان لیگ برتر تشکیل میدهد ،در هفتههای
زیادی از 28هفته گذشــته دانیال اسماعیلیفر
صدرنشین بوده است .مدافع راست سپاهان فصل
جاری را خیلی خوب شروع کرد و در 8هفته ابتدایی
3گل و 3پاس گل به نامش ثبت شــد .تأثیرگذاری
روی 6گل طی 8بازی ،آماری عالی برای یک مدافع
راست بود .دانیال با اتکا به همین آمار و همچنین
نمرات خوبش در اغلب بازیهای ســپاهان ،طی
نیمفصل اول و هفتههایی از نیمفصل دوم صدرنشین
جدول بازیکنها بود .امــا از مقطعی به بعد ،او یک
رقیب خیلی جدی در صدر جــدول پیدا کرد که
سعید صادقی از گلگهر سیرجان بود .صدر جدول
چندبار بین این دوبازیکن دستبهدســت شد و
هماکنون هم ســعید صادقی در رتبه اول است و
دانیال اسماعیلیفر در رتبه دوم قرار دارد .صادقی
در 28بازی برای گلگهــر 7گل زده13 ،پاس گل
داده و با تأثیرگذاری روی 20گل مؤثرترین بازیکن
لیگ جاری بوده است .میانگین نمرات او در سایت
متریکا هم 7.35بوده کــه باالتر از همه بازیکنها
است .در رتبه دوم دانیال اسماعیلیفر با میانگین
امتیاز 7.30قرار دارد که فاصلهاش با صدرنشــین
فقط 5صدم امتیاز است .دانیال 5گل زده و 5پاس
گل داده است .در جدول مؤثرترین بازیکنان لیگ،
دانیال با تأثیرگذاری روی 10گل رتبه هفتم را از لحاظ
تأثیرگذاری روی گلها دارد اما از لحاظ نمرات متریکا،
دومین بازیکن برتر لیگ بعد از سعید صادقی است.

یک فصل فوقالعاده را سپری کردی و از لحاظ آمار
جزو دو سه بازیکن برتر لیگ هستی .حتما خودت هم بابت این
موضوع احساس خوبی داری؟

بوندس لیگا آلمان

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

میتوانستم شرایط بهتری داشته باشــم ولی در یک مقطع کوتاه،
کمی خستگی روی عملکردم تأثیر منفی گذاشت .دوست دارم در
بازی بهترین عملکرد را از خودم نشان دهم ،مهم نیست در جدول
اول باشم یا دهم و هدف مهم من این است که همیشه به تیمم کمک
کنم .موفقیت تیمی از هر چیزی مهمتر است چون همیشه از بازیکن
میپرسند تیمت کجای جدول قرار دارد.
سپاهان به تو پیشنهاد تمدید قرارداد داده است؟

بله ،باشگاه چنین درخواستی داده و قرار شده بعد از اتمام بازیها
صحبت کنیم تا ببینیم باشگاه چه شرایطی را درنظر میگیرد و من
هم شرایطم را میگویم.
چه معیاری برای انتخاب تیم فصل آینده داری؟

اللیگا اسپانیا

جدا از بحث مالی ،تیمــی را انتخاب خواهم کرد کــه بدانم مرا به
چیزی کــه میخواهم نزدیکتــر میکند .تیمهای اول تا ســوم
لیگ تقریبا به یک انــدازه پول میدهند و اختــاف مالی زیادی
وجود ندارد .ســعی میکنم تیمی را انتخاب کنــم که فصل بعد
از لحاظ فوتبالی شــرایط بهتری داشــته باشــم .من 2ســال در
ســپاهان راحت بودم و آرامش داشــتم .اگر به توافق رســیدیم
قطعــا در ســپاهان میمانم و اگر نرســیدیم ،تصمیــم دیگری
میگیرم.

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

میگویند با پرسپولیس مذاکره کردهای؟

من یک کلمه هم با پرسپولیس صحبت نکردهام.

ولی قبول داری حضور در این تیم هم میتواند یک
گزینه جذاب برای تو باشد؟

پرسپولیس تیم بزرگی است ولی من با هیچ تیمی صحبت نکردهام
و بعد از لیگ در مورد تیم فصل آیندهام تصمیم خواهم گرفت.

در تیم ملی هم هســتی .چقــدر امیدواری در
جامجهانی بازی کنی؟

همه آدمها به امید زنده هستند و اگر میخواهم به هدفم برسم ،باید
کارم را درست انجام بدهم تا نظر سرمربی را جلب کنم .بدونشک
دوست دارم در جام جهانی بازی کنم.

لیگ برتر انگلیس

22
سون (تاتنهام)
21
رونالدو(یونایتد)
18

محمد صالح(لیورپول)

در مورد حریفان تیم ملی چه صحبتی داری؟

در جامجهانی حتی ضعیفترین تیم ،قویترین تیم است .حریفان
ما بدونشک پرقدرت هستند.
برخی معتقد بودند بهتر است در جام جهانی یک
مربی نامدار و کارنامهدار هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد.

من در جایگاهی نیستم که در این زمینه اظهارنظر کنم ولی نتایج
اسکوچیچ همهچیز را نشــان میدهد .با آن شرایطی که تیم ملی
داشت ،کار هر کسی نبود که چنین نتایجی بگیرد .نکته مشخص
این است که دراگان هماکنون قویترین رزومه را در تیم ملی دارد.

من در مورد لیــگ برتر توضیــح دادم .در مــورد جامحذفی هم
باید بگویم که بــه آلومینیوم اراک در ضربــات پنالتی باختیم که
پرسپولیس را هم شکســت داد و به فینال حذفی رسید .در لیگ
قهرمانان هم واقعا بدشانس بودیم ،ما اگر در بازی با التعاون 10نفره
نمیشدیم قطعا بازی را میبردیم ،واقعا فکر این اتفاق را نمیکردیم.
در بازی برگشت با الدوحیل هم در 10دقیقه اول باید 3گل به تیم
حریف میزدیم که باز هم بدشانســی آوردیم و غرامت سنگینی
دادیم .هفته آخر هم مســاوی به درد ما نمیخورد و مجبور بودیم
انتحاری بازی کنیم .خیلی بدشانسی آوردیم2 .بازی با پاختاکور
را بردیم و پاختاکور در 2بازی التعــاون میزبان را برد؛ میزبانی که
شانس صعود داشــت .پس ما تیم ضعیفی نبودیم .فکر میکردیم

لیگ یک فرانسه

فکر میکنی به دور حذفی راه پیدا کنیم؟

امیدوارم این اتفاق رخ دهد.
است؟

25
بن یدر (موناکو)
24
تریر (رن )
21

امباپه (پاری سن ژرمن)

راستی الگوی تو در بین بازیکنان خارجی چهکسی

الگوی خاصی ندارم ولی بازی کانسلو را خیلی دوست دارم.

حامی اسکوچیچ ،جز در یک مورد
راجعبه شایعه حضور خداداد عزیزی در تیم ملی

اینطور بهنظر میرسد که کار کریم باقری در تیم ملی به پایان رسیده و این
مربی دیگر کنار دراگان اسکوچیچ نخواهد بود .آقا کریم در  2سال گذشته
دو شغله محسوب میشد ،اما حاال در آستانه جامجهانی به او گفتهاند باید
بین پرسپولیس و تیم ملی یکی را انتخاب کند .از قرار معلوم فدراسیون
منتظر اعالم نظر باقری باقی نمانده و اسم این مربی را از فهرست مسافران
کانادا خط زده است .همزمان شایعه شده خداداد عزیزی در کادرفنی تیم
ملی جانشین کریم خواهد شد؛ هرچند خود عزیزی دیروز گفت در این
مورد با او مذاکره نشده است .خداداد را معموال با حمالت تند کالمیاش به
این و آن و مخصوصا مربیان خارجی شاغل در فوتبال ایران میشناسیم،
اما میتوان گفت دراگان اسکوچیچ برای او یک استثناء بوده است.در این
2سال خداداد معموال از ســرمربی کروات تیم ملی حمایت کرده و حتی
منتقدان او را «بیانصاف» خوانده است .طبیعتا عزیزی با برکناري اسکو قبل
از جامجهانی هم مخالف بوده است .با این حال دستکم یک مورد را به یاد

کردند و این تعریفها غیرواقعی نبود .این فصل بدشانس بودیم و اگر
موقعیتهایمان گل میشد ،اتفاقات بهتری رخ میداد.

میآوریم که عزیزی بهشدت با اسکوچیچ مخالف بود .آن هم مربوط میشود
به خط خوردن مهدی طارمی بعد از آن توییت کذایی .در آن زمان خداداد
جزو مخالفان جدی اقدام اسکوچیچ بود و عقیده داشت طارمی بیانضباطی
نکرده ،بلکه فقط از حق آزادی بیانش بهر ه برده است .بخشی از مصاحبه
آن زمان عزیزی را بخوانید« :بهنظرم اسکوچیچ مرتکب اشتباه شد ،چون
مطمئناطارمیبهعنوانیکبازیکنکلیدیمیتواندتأثیرزیادیدرموفقیت
تیم ملی داشته باشد .طارمی اشتباهی مرتکب نشدهکه به واسطه آن فرصت
حضور در تیم ملی را از دست بدهد بلکه اسکوچیچ مرتکب اشتباه بزرگی
شد و قطعا درصورت پافشاری بر این نظر تیم ملی متضرر خواهد شد .خط
خوردن طارمی از تیم ملی بازی خطرناکی است و به هیچ عنوان به سود تیم
ملی نیست ،به همین دلیل بهنظرم باید هر چه سریعتر این موضوع برطرف
شود تا فوتبال ملی متضرر نشــود ».با این همه اما تیم ملی بدون طارمی
لبنان و سوریه را برد تا اسکوچیچ از موضع قدرت مهاجم پورتو را ببخشد.

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

رتبه

تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل زده

1

استقالل

28

18

10

-

37

10

27

64

2

سپاهان

28

16

7

5

42

17

25

55

3

پرسپولیس

27

15

9

3

38

20

18

54

4

گل گهرسیرجان

28

11

12

5

32

26

6

45

5

فوالد

28

12

9

7

27

22

5

45

6

مس رفسنجان

28

12

8

8

38

26

12

44

7

ذوب آهن

28

10

6

12

19

22

-3

36

8

آلومینیوم اراک

28

7

14

7

18

21

-3

35

9

پیکان

10

28

7

13

8

24

25

-1

34

هوادار

28

8

10

10

18

20

-2

34

11

نساجی

28

6

14

8

24

31

-7

32

12
13

صنعت نفت
تراکتور

28

8

8

12

21

28

-7

32

27

5

10

12

21

28

-7

25

تفاضل گل امتیاز

14

نفت مسجد سلیمان

28

3

11

14

12

33

-21

20

15

فجر سپاسی

28

2

11

15

9

26

-17

17

16

شهر خودرو

28

2

10

16

16

41

-25

16

19
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نفس
نکشید

لیگ برتر امشب قهرمان خود را خواهد شناخت
در انگلیس هم سرنوشــت قهرمــان لیگ در هفته پایانی روشــن
میشود .منچسترســیتی با تســاوی بدموقع هفته گذشته مقابل
وستهم تکلیف قهرمانی را به روز آخر کشــاند .امروز استونویال با
مربیگری استیون جرارد ،اسطوره لیورپول تنها کاری که باید انجام
دهد این است که یکتساوی از منچسترسیتی بگیرد .در این حالت
اگر لیورپول بتواند ولورهمپتون را ببرد ،قهرمان خواهد شد .هر کدام
از این 2تیم  90و 89امتیازی اگر در اللیگا بودند ،قهرمان میشدند
چون رئال مادرید با تنها 88امتیاز لیگ اول اســپانیا را فتح کرد .از
لحاظ وضعیت جدول تیم ولوز حریف خطرناکتری است چون در
رده هشتم قرار دارد و استونویال چهاردهم است .اما حضور استیون
جرارد روی نیمکت اســتونویال و انگیزههایی که او برای کمک به
تیم محبوب سابقش دارد ،کار را برای سیتی و گواردیوال و رساندن
قهرمانیهای باشگاه به عدد  8و قهرمانیهاي لیگ برتری گواردیوال
به 4جام سخت میکند .اســتیون جرارد در کنفرانس خبری پیش
از دیدار با ســیتی در همیــن خصوص صحبت کرده اســت« :من
میخواهم 3امتیاز را برای اســتون ویال بگیرم و اگر این موضوع به
لیورپول کمک میکند ،خب پس بسیار هم عالی!»

هیچ تیمی در تاریخ لیگ
انگلیس بعد از 3باخت
متوالی اول فصل در بین
4تیم باالي جدول لیگ
را تمام نکرده.

جک گریلیش در بازی آخر سیتی مقابل تیم سابقش
اســتونویال بازی میکند .کوتینیــو هم در همین
بازی برای قهرمانی تیم سابقش ،لیورپول به مصاف
منسیتی میرود.

لیورپول همیــن حاال بــا 67جام از
منچســتریونایتد ( )66پیش است و
درصورت قهرمانی در لیگ برتر و لیگ
قهرمانان فاصله خود را بــه 3جام با
دشمن خود میرســاند .آرسنال ()48
و چلســی ( )34در ردههای بعدی قرار
دارند .منسیتی اگر قهرمان شود ،تعداد
جامهای تاریخ خــود را به 29خواهد
رساند که 3جام از تاتنهام بیشتر است.

ادرسون و آلیسون هر یک با ثبت ۲۰کلینشیت در فصل جاری لیگ برتر باز هم از رسیدن
فرناندینیو در بازی با اســتونویال آخرینبار
به رکورد حیرتانگیز پتر چک باز ماندند .هر کدام از آنها اگر دروازه سیتی یا لیورپول را در
با پیراهن سیتی ظاهر میشود .او تنها بازمانده
تیم قهرمان سال 2014اســت .در لیورپول هم
هفته آخر بسته نگه دارند ،صاحب دستکش طالیی میشوند .چک در فصل  2004-05تنها
اوریگی به انتهای قراردادش میرسد و از فصل
در ۱۴بازی دروازهاش باز شــد (15گل) و با ثبت ۲۴کلینشیت ،رکورددار بیشترین تعداد
آینده به آث میالن میپیوندد؛ 175بازی41 ،گل،
کلینشیت در یکفصل لیگ برتر را بهخود اختصاص داد .بهترین رکورد پس از چک متعلق
18پاسگل و نقش نخست در کامبک تاریخی
به همین آلیسون و ادوین فاندرسار ( )21است.
مقابل بارسلونا و زدن 2گل به این تیم.
اگر منسیتی  6بر صفر به ویال ببازد و لیورپول
با ولوز 5-5مساوی کند ،همهچیز برای 2تیم
آنتونی
لیورپول
فودن از
ســیتی و لیور برابر میشــود و قهرمان با
تیلور داور بازی
تنها تیم شکست
منسیتی بهعنوان
یکبازی تکراری و فینال بین این دو تیم
لیورپول  -ولورهمپتون
ناپذیر لیگ در سال۲۰۲۲
بهترین بازیکن جوان فصل
در ومبلی مشخص میشود.
و مایکل اولیور داور بازی
است .در ۵۱بازی گذشته،
برگزیده شد .آمار فودن در
احتمال عجیبتری هم هست .آرسنال
منچسترسیتی -استونویال
لیورپول یکبازی را باخته
فصل 2021-22؛ ۲۷بازی،
برای ســهمیه چهارم لیگ قهرمانان باید
است.
است.
9گل5 ،پاس گل.
 0-16اورتون را ببــرد و تاتنهام هم به نوریچ
امتیاز بدهد .شکست تاتنهام میتواند توپچیها
را به لیگ قهرمانان پس از 6ســال امیدوار کند.
شــایعه شــده بود که بازیکنان تاتنهــام دچار
مسمومیت غذایی شــدهاند که خبرش تکذیب
شد و تنها هری کین حالش خوب نیست و به این
بازی نمیرسد.
آرسنال 3بار متوالی هم مقابل اورتون شکست
خورده .آرسنال تنها مقابل 4حریف4 ،بار متوالی
شکســت خورده؛ لیورپول ،ســیتی ،چلسی و

سریآ ،سری آخر
امشب قهرمان لیگ ایتالیا از شهر
میالن انتخاب میشود

در ایتالیا امشب غوغایی برپاست .میالن که هر  4بازی آخرش سخت بوده،
همچنان شانس اصلی قهرمانی اســت چون 2امتیاز از اینتر پیش است.
بدشانسی این است که با ساسولو بازی دارد؛ تیمی که در بازی رفت میالن
را  3بر يك شکست داده .اینتر حریف سادهتری در پیش دارد؛ سمپدوریا.
چیرو ایموبیله از التزیو آقای گل اســت؛ دقیقا بهاندازه کریم بنزما
(27گل) زده .والهوویچ با یک هتتریک به تعداد گل ایموبیله میرسد.
در جدول پاسگلها بــراردی ( ،)14چالهاناوغلو ،بارال و میلینکوویچ
ساویچ ( )11در صدر قرار دارند.
در فاصله یک هفته مانده به پایان سریآ بهترینهای لیگ هم معرفی

شدند .مایک مانیان (میالن) به عنوان بهترین دروازهبان ،گلیسون برمر
(تورینو) بهترین مدافع ،مارسلو بروزوویچ (اینتر) بهترین هافبک و چیرو
ایموبیله (التزیو) ،آقای گل رقابتها به عنوان بهترین مهاجمان فصل
 2021-22سریآ انتخاب شدند.
ویکتور اوسیمن ،مهاجم نیجريهاي ناپولی که در فصل جاری ۱۴بار
دروازه حريفان را باز كرد ،به عنوان بهترین بازیکن زیر ۲۳سال
معرفی شد.
در میان صدرنشــینان (قهرمانــان زودهنگام)  ۵لیگ
معتبر اروپایی ،میالن با پرداخــت مجموعا ۱۰۰میلیون
یورو ،کمترین حقوق را به بازیکنانش میپردازد .آنها فصل
 2018-19را در حالی در رده پنجم سریآ به پایان رساندند
که مجموعا  ۱۴۲.۶۹۳هزار یورو حقوق پرداخت میکردند و حاال
با کاهش ۴۰درصدی حقوقها ،در یک قدمی فتح اسکودتو هستند.
پس از اینســینیه که هفته پیش با گریه آخرین بازیاش را مقابل
هواداران ناپولی انجام داد تا از فصل آینــده به تورنتو در لیگ حرفهای
آمریکا بپیوندد ،آندرهآ بلوتی هم با هواداران تورینو وداع کرد و احتماال
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قهرمان اللیگا و جام حذفی چگونه آخرین بازی لیگ را برگزار کردند؟
رئال مادرید بهعنوان قهرمان اللیگا و رئال بتیس ،قهرمان کوپا
دلری ،دیدار آخر لیگ را شبیه سوپرجام برگزار کردند ،با این
تفاوت که این ســوپرجام برندهای نداشت و با تساوی بدون
گل به پایان رسید .پیش از این تنها یکبار پیش آمده بود که
تیمهای قهرمان لیگ و جام حذفی اسپانیا در هفته آخر با هم
روبهرو شوند ،اتفاقی که به فصل 1976-77برمیگشت .رئال
5سال است در زمین خودش نتوانسته بتیس را شکست دهد
و حتی به این تیم گل بزند؛ 3تســاوی و 2شکست .تیمهای
قهرمان پیش از شروع بازی برای همدیگر تونل افتخار زدند
که اول رئالیها تونل را تشکیل دادند .بازیکنانی مثل مارسلو
و ایســکو احتماال آخرین بازی خود را در ســانتیاگو برنابئو
انجام دادند ،هرچند آنچلوتی اعالم کرده مارسلو هنوز از رئال
خداحافظی نکرده است .در مقابل ایسکو با اشک بازی را به
پایان برد .این در حالی بود که گرت بیل حتی این فرصت را
هم بهدست نیاورد تا از هواداران خداحافظی کند چون بهدلیل
کمردرد در لیست نبود.
بتیس نخستین تیم تاریخ اللیگا شد که  5فصل متوالی در
زمین رئال کلین شیت میکند.
مارســلو در 34ســالگی بهعنوان پرافتخارترین بازیکن
تاریخ رئال این باشگاه را ترک میکند اما ممکن است باشگاه
یکفصل دیگر او را نگه دارد .آمار مارسلو در مادرید؛ ۱۶سال،
۲۴جام۵۴۵ ،بازی۳۸ ،گل و ۱۰۳پاسگل.
بیشترین حضور بازیکنان خارجی در تاریخ اللیگا؛ 17فصل
مسی و 16فصل مارسلو .مارسلو در 18سالگی و با 5.5میلیون
یورو به برنابئو آمد.

گرت بیل 258بازی برای رئال انجــام داده و 173گل و
پاس گل در کارنامهاش به ثبت رســانده .او 4قهرمانی لیگ
قهرمانان با رئال دارد و 3گل در فینالهای این تورنمنت زده
اما در مادرید هو میشود و امباپه که 5سال است رئال را بازی
داده ،در برنابئو تشویق میشود .این است فرهنگ هواداری
در مادرید!
خواکین ،اســطوره بتیس هــم احتمــاال آخرین بازی
اللیگاییاش را انجام داد و بهطرز عجیبی در برنابئو تشویق
شد .خواکین 40ســاله در اینباره گفت« :تشویق شدن در
برنابئو بزرگترین چیزی بود که در دوران فوتبالیام بهدست
آوردم».
کورتــوا در این فصل اللیگا در 36بــازی 29گل خورده؛
بهعبارتــی 0.805گل خــورده در هر بازی .یاســین بونو،
دروازهبان ســهویا در 31بــازی 24گل دریافت کرده یعنی
0.774گل خورده در هر بازی .اگر بونو در بازی فرداشب مقابل
بیلبائو در ترکیب قرار نگیرد ،جایزه سامورا که ویژه بهترین
دروازهبان لیگ است به او خواهد رسید اما اگر در ترکیب باشد
و 2گل بخورد ،جایزه را به کورتوا تقدیم میکند.
رئالمادرید برای نخستین بار از فصل 1983-84یک فصل
اللیگا را بدون کارت قرمز به پایان رساند .شاید این دستاورد
به لطف جدایی راموس بهدست آمده است.
رئال مادرید در این فصل اللیگا در 5بازی در ســانتیاگو
برنابئو موفق به گلزنی نشــد که بدترین آمــار این تیم در
یکفصل در این تورنمنت (همراه با 1984-85و )1993-94
است.

در غیاب محمد صالح مصدوم،
سون هیونگ مین این فرصت را
دارد تا با زدن یکگل به نوریچ
برای نخســتین بار آقای گلی
لیگ برتر را به آسیا ببرد .صالح
21گل (5پنالتی) و سون 21گل
بدون پنالتی زده .کریستیانو
رونالدو برای رسیدن به صدر
باید در بازی با کریستالپاالس
پوکر کند و 4گل بزند.
نیوکاسل و شــاید آرتتا این رکورد منفی را هم
امشب بزند.
آرســنال با آرتتا حــدود 56گل در هر فصل
میزند .گلهای زده آرســنال در 4فصل اخیر؛
7 3 :2018-19گل56 :2019-20 ،گل،
55 :2020-21گل و 56 :2021-22گل.
آرســنال در بازیهای این فصل پرمیرلیگ
۱۳بار شکست خورد؛ بیشتر از مجموع باختهای
منچسترسیتی ،لیورپول و چلسی ( .)۱۱آرتتا در
2فصل اخیر 11باخت داشته است.
اگر لیورپول بازی هفته آخــر را از ولوز ببرد
امتیازات خود را به  92افزایش میدهد اما ممکن
است باز هم قهرمان نشود .با 92امتیاز یک تیم
میتوانســت در 25فصل از 30فصل اخیر لیگ
برتر قهرمان شود.
باشــگاههای لیــگ برتــری در این فصل
821.6میلیون پوند از فــروش بلیت و میزبانی
ســود کردهاند .بهطور میانگین ،میزان پرشدن
استادیوم توســط تماشــاگران تیمهای لیگ
برتری 96.1درصد بوده اســت؛ اما بهترین تیم
از این حیث لیورپــول اســت .قرمزهای بندر
مرسیساید با ثبت عدد 99.2درصد در آنفیلد،
بیشترین حضور را در ورزشگاهها بین تیمهای
لیگ داشتهاند.

در فصل آینده با اینسینیه در تیم کانادایی همبازی خواهد شد .او پس
از 7سال از قدیمیترین باشگاه ایتالیا جدا شد و این تیم را به سریبی
فرستاد.
تامی آبراهام با دبل مقابل تورینو به رکورد ۱۷گل در ســریآ رسید
و باالتر از گری هیتچنز در فصل  1961-62به بهترین گلزن
انگلیسی تاریخ سریآ طی یک فصل تبدیل شد .او
با آاسرم فصل را در رده ششم جدول به پایان
برد اما این تیم را به فینــال اولین دوره لیگ
کنفرانس اروپا رساند.
بازی میالن در ورزشــگاه ماپی ساســولو
برگزار میشــود و 18هزار هوادار این تیم به این
ورزشــگاه رفتهاند اما در شــهر میالن هم تلویزیونهای
غولپیکری در سطح شهر برای هواداران تهيه شده است.
 7بازیکن میالن که میتوانند پس از بازی مقابل ساسولو تیم را ترک
کنند؛ ایبراهیموویچ (در صورت بردن اسکودتو بازنشسته میشود) ،کسیه
(انتقال آزاد به بارسلونا) ،رومانیولی (انتقال احتمالی به التزیو) ،فلورنتزی و

اللیگا در ایستگاه پایانی

امروز اللیگا تقریبا به پایان میرسد و میماند 3مسابقه که
تأثیری در جدول ندارند و بامداد فردا یعنی ساعت 00:30
بین سهویا -بیلبائو ،سوسیداد -اتلتیکو و بارسلونا -ویارئال
برگزار خواهند شد .در حالت عادی اگر تکلیف قهرمان و
نایبقهرمان و سهمیهها مشخص نشده بود ،هر 3مسابقه
حکم فینال را داشــت .بازیها در قسمت باالیی جدول
حساســیتی ندارد و تنها میماند انتهای جدول که 3تیم
مایورکا ،گرانادا و کادیس برای فرار از سقوط میجنگند.
لوانتــه و آالوس از پیش به اللیگای 2ســقوط کردهاند.
کادیس برای فرار از سقوط در زمین آالوس سقوطکرده به
میدان میرود ،مایورکا در زمین اوساسونا و گرانادا در خانه
اسپانیول بازی میکند .هر 3تیمی که برای سقوط نکردن
میجنگند امشب میهمان هستند .شانس کادیس که در
این فصل یقه رئال و بارســا را گرفته بیشتر است ،چون با
آالوس بیانگیزه بازی دارد.
در اللیگا آقای گلی کریم بنزما با 27گل زده قطعی است.
مگر آنکه ایاگو آسپاس 17گله8 ،گل به والنسیا بزند.
در جدول پاسگلها بنزمــا فصل را با 12پاسگل در
رتبه دوم جدول به پایان بــرد .عثمان دمبله فرصت دارد
تعداد پاسگلهایش را در صــدر جدول از 13فراتر ببرد.
مونیایین ،وینیسیوس و آلبا 10پاسگل دادهاند.
نتو ،دست ،دنی آلوز (شــاید تا نیمفصل تمدید کند)،

مسیاس (میالن برای تمدید قراردادشان تردید دارد) باکایوکو (در پایان
قرارداد قرضی به چلسی برمیگردد) و کاستیخو (در تابستان فروخته
میشود) .گفته میشود میالن حاضر اســت برای دائمی کردن قرارداد
براهیم دیاس 22میلیون یورو به رئال مادرید بپردازد.
الئوتارو مارتینس 21گله هر 104دقیقه یکگل زده که
از آمار گلزنی لوکاکو ،اتوئو و میلیتو هم بهتر است .فقط
ایکاردی در فصل  2017-18بهتر عمل کرده بود.
در اینتر هم بازیکنانی مثل باســتونی ،آرتورو
ویدال و الکسیس سانچس آخرین بازی خود را
در زمین یا روی نیمکــت با پیراهن اینترمیالن
تجربه میکنند .پریشیچ هم هنوز تمدید نکرده
و الئوتارو هم ممکن است به تاتنهام فروخته شود.
آمار سیمونه اینتزاگی با اینتر بعد از کمتر از یک
فصل؛ 51بازی33 ،برد11 ،تســاوی7 ،شکســت،
یکسوپرجام و یکجام حذفی ایتالیا و شاید يك
اسکودتو.

لنگله ،مینگســا ،اومتیتی ،ریکی پوچ ،فرنکی دییونگ،
لوک دییونگ ،دمبله ،ســرخی روبرتو ،ممفیس ،آداما
ترائوره ،بریتویت و ...احتماال در آخرین بازی رسمی خود
برای بارسلونا به زمین میروند.
این آخرین بازی گریزمان برای اتلتیکو نخواهد بود .او
که ابتدا 120میلیون یورو به بارسلونا فروخته و سپس از
این تیم قرض گرفته شده ،برای ماندن در تیم دوم مادرید
40میلیون یورو هزینه روی دســت باشــگاه میگذارد.
ســرزو ،رئیس اتلتیکو اطمینان داده که گریزمان در این
تیم خواهد ماند.
از طرفی ،یوونتوس بند خرید 35میلیون یورویی آلوارو
موراتا را پرداخت نخواهد کرد .این موضوع قبال به اتلتیکو
مادرید ابالغ شــده ،امــا مذاکرات ممکن اســت با هزینه
متفاوتی انجام شود .احتمال اینکه موراتا به اتلتیکو برگردد
زیاد است چون با رفتن سوارس جذب مهاجم جدید برای
باشگاه ســخت اســت .بازیکن دیگری هم هست که باید
برگردد .ویتولو پس از پایان قرارداد قرضی خود با ختافه،
اول جوالی به اتلتیکو مادرید بازخواهد گشت .او بهدنبال
مقصد دیگری خواهد بود ،اما بزرگترین مشــکل حقوق
باالی اوست2 .بازیکن اتلتی یعنی کاراسکو و لودی هم مورد
توجه نیوکاسل هستند و باشگاه از این انتقالها درآمد خوبی
کسب میکند.
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والیبال دیگر به معروف نیاز ندارد
باشگاهپیکانبعدازقهرمانیدرجامباشگاههایآسیاازسعیدمعروفتجلیلکرد
معروف میگوید دیگر از او انتظار بازگشت به تیم ملی را نداشته باشید

چند هزار دالر؟

عبدالعزیز نیمیر هلندی و اروین انگابت فرانسوی بعد از بازی آخر پیکان به
کشورهایشان برگشتند اما مشخص نشد که آنها با چه دستمزدی حاضر
شدند در جام باشگاههای آسیا برای پیکان بازی کنند .بعد از پایان
جام باشگاهها گفته شــد که نیمیر 70هزار دالر ،انگابت 60هزار
دالر ،سعید معروف 50هزار و سیدمحمد موسوی 30هزار دالر از
باشگاه گرفتهاند .عطابخش این رقمها را تأیید نمیکند« :ما این
پولها را ندادهایم .سعید که بدون چشمداشت برای ما بازی کرد
و حتی پاداشی را هم که به او دادیم قبول نمیکرد .به بقیه هم
فقط پاداش دادیم .رقم نمیتوانم بگویم ولی این قیمتها نیست.
ما ارگان دولتی هستیم و هر پولی که هزینه میکنیم مشخص
است .سازمان بازرسی هم همه اسناد را بررسی میکند .من فقط
میتوانم بگویم هر هزینهای هم که شــد ،از بودجه پیکان نبود و
اسپانسر هزینهها را داد ولی با این حال این رقمها درست نیست».
شلوغترین سالن

جمعهشب بعد از 3ســال کرونایی ،بزرگترین جمع غیرفوتبالی در سالن
12هزار نفری دور هم جمع شد .برخالف انتظار فینال جام باشگاههای والیبال
آسیا کامل ایرانی نشد .تیم شهداب یزد ،قهرمان فصل پیش لیگ در مرحله
نیمهنهایی به سانتوری ژاپن باخت و به فینال نرسید .ولی پیکان تیم دوم لیگ
با پیروزی مقابل تاراز قزاقستان به فینال رسید .بازی سانتوری و پیکان هم
آنطور که انتظار میرفت پیش نرفت .پیکانیها که مثل شهداب ستارههای
بزرگ جهان را به خدمت گرفته بودند 2ست اول بازی را از دست دادند اما در
3ست بعدی بازی متفاوتی را به نمایش گذاشتند و به پیروزی رسیدند .حضور
پرتعداد تماشاگران اتفاق مهم این بازی بود .قرار بود فقط 2هزار بلیت فروخته
شود اما به جز دو سه سکو همه صندلیهای سالن پر بود .تماشاگران زن هم
مثل سابق گزینشی و با تأیید فدراسیون وارد سالن شده بودند .تماشاگران
مثل بازیکنان پیکان در  2ست اول بازی را جدی نگرفته بودند .آنها از اواخر
ست سوم تازه هیجانی شدند و به بازی شور دادند .شاید بعد از 3سال تشویق
یادشان رفته بود و شاید هم عرقی به پیکان نداشتند .آنها بیشتر برای دیدن
ستارهها به سالن آمده بودند.
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ساده

 -1اداره آگاهــی در قدیــم-
خردمنــد -پارچه اســتریل
زخمبندی
 -2فــــرزندزاده -فلســفه
سهروردی -ســومین رقم از
سمت راست عدد
 -3وسیلهای برای انتقال صدا-
رازها -فارسی باستان
 -4سراینده -نوشتاری -پول
بنگالدش
 -5ضمیر اول شــخص مفرد-
گرانبها -مربوط به اداره
 -6شورهزار -سر و ته -خسیس
پس نمیدهد
 -7قاعد ههــا و اصلهــای
پذیرفتهشده -همدم -سروری
 -8شــبیه عقیق -آشــفته و
سرگردان -رتبه نایب قهرمان
 -9معاصــر -در حال دویدن-
عرض
 -10تکرار حرفی -آبگوشــت
محلی قم -داناتر
 -11وســیله نقلیه قدیمی-
خدایی -ترش و شیرین
 -12دسته -میوهای شیرین با
هسته درشت -بسیار مهربان
 -13دستی -نوعی نان سنتی-
لندهور و بدقواره
 -14بلوز تابســتانی آستین
کوتاه -اطالع -پارچه مشبک

 -15از ســورههای شــریف
قرآن که با حروف مقطعه آغاز
میشوند -مقابل خرید -سالن
غذاخوری
عمودی:

 -1جزایر دوگانه خلیجفارس-
فرشتههای آسمانی -جهان
 -2گیاهی برای درمان سرفه
و گلودرد -مجموعه شعری از
احمد شاملو
 -3مثــل مــاه -نویســنده
فرانســوی رمــان طاعــون-
رويیدن
 -4پسر حضرت اسحاق(ع)-
مهمترین وســیله در مطالعه
جغرافیا -طاقچه قدیمی
 -5غـیرقـابل دیـدن -لگن
ظرفشویی -مخفف بدتر
 -6غــذای رقیــق -ســنگی
زینتی -مــژده دهیــد باغ را
بوی ...میرسد
 -7اعالمیه تبلیغاتی -فضای
ذهنی -گور شکاف
 -8کارگردان سری فیلمهای
اوشن
 -9کژدم -خط استوا از جنوب
این قاره میگذرد -از پرسنل
کادر درمانی
 -10پنجمینماه ســریانی-

رمانی نوشــته رضــا امیرخانی -از
چهرههای مؤثر حزب نازی
 -11کاخ -طول معینــی از زمان-
بندگی در برابر حق
 -12دشــمن سرســخت -درنگ-
ناپاکی
 -13گذرگاه -اسب سیاه -نویسنده
رمان فلسفی کاندید
 -14بیمــاری تخریــب تدریجی
دستگاه عصبی -عالجکردن
 -15گیتی -دارای تمایز -صد سال
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رایزنی برای داورزنی

در طول برگزاری جام گفته شد حکم سرپرســتی فدراسیون والیبال به نام
یکی از کارمندان وزارت ورزش صادر شده است و محمدرضا داورزنی بهخاطر
بازنشستگی باید از فدراســیون برود .طبق خبرهایی که از وزارت ورزش به
بیرون درز کرده بود قرار بود دیروز این حکم ابالغ شود اما خبری نشد .حاال
گفته میشود نزدیکان و دوستان داورزنی و حتی پیشکسوتان والیبال واسطه
شدهاند تا حمید سجادی ،وزیر ورزش را قانع کنند تا یک سال و نیم دیگر که
دوره 4ساله ریاست داورزنی به پایان میرسد ،دست نگه دارد و در مدیریت
فدراسیون تغییری ندهد.

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

متوسط

علیرضا طلوعکیان که از نیمفصل دوم سرمربی شهداب
یزد شد با این تیم به قهرمانی لیگ رسید ولی برخالف
انتظار به فینال جام باشــگاههای آسیا نرسید و در این
جام ســوم شــد .بعد از این جام قرارداد طلوعکیان با
شهداب به پایان رسیده و اینکه همکاری این دو ادامهدار
باشد ،مشخص نیست .بعد از یارگیری پیکان برای جام
باشگاههای آسیا شهداب هم 3بازیکن خارجی گرفت
که گفته میشــود قرارداد هر کدام از آنهــا برای این
مســابقات 60هزار دالر بوده است .حال گفته میشود
بعد از سومی تیم در جام ،مدیران باشگاه بهخاطر هزینه
باالی تیم و از دســت رفتن قهرمانی شــاکی هستند
و با طلوعکیان به مشــکل خوردهاند .طلوعکیان این
مشکالت را تأیید کرده است« :من هم شنیدهام باشگاه
با مربیان و گزینههای دیگــری صحبت کرده و حتی
با برخی بازیکنان هم تمدید کرده اســت .قراردادم تا
پایان باشگاههای آســیا بود که دیگر تمامشده است».
طلوعکیان در کادر فنی تیم ملی هم دستیار اول بهروز
عطایی است .گفته میشــود جایگاه او در این تیم هم
خیلی مطمئن نیست و اختالفاتی با عطایی دارد.

کفشهای انگابت

والیبال به سعید بدهکار بود
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6

بازنده؟

بعد از بازی درحالیکه همه خودشان را برای جشن قهرمانی آماده میکردند،
انگابت مشغول باز کردن بندهای کفشش بود .او به سمت سکوهای تماشاگران
رفت و کفشهایش را به پسربچهای داد که در طول بازی بیشتر از همه او را
تشویق کرده بود.

سعید که یک ســال پیش از تیم ملی خداحافظی کرد و قراردادش هم برای
فصل بعد با تیم فنرباغچه ترکیه تمدید شد؛ پس او جمعهشب از کجا و از کدام
تیم خداحافظی کرد؟ معروف از سال1395بهمدت  2فصل برای باشگاه پیکان
بازی کرد .او در سالهای بازیگریاش تیمهای زیادی عوض کرده و بازیکن ثابت
هیچ باشگاهی نبوده است .حاال چرا باید پیکان مراسم خداحافظی و تجلیل
برایش برگزار کند و پیراهن شماره4این باشگاه را برای او بایگانی کند؟ اگر قرار
بود برای معروف جشن خداحافظی برگزار شود باید در بازی ملی برگزار میشد
نه باشگاهی .نظر بعضیها این است که این کار پیکان بیشتر جنبه تبلیغاتی
داشت .امیر عطابخش ،مدیرعامل باشگاه پیکان میگوید« :این بازی ملی نبود
ولی بینالمللی بود .والیبالیها یک مراسم باشکوه به سعید بدهکار بودند.
مراسم ما مراسم خداحافظی نبود اما فقط بهخاطر زحماتی که این
اسطوره بیتکرار برای والیبال کشیده بود ،از او تجلیل کردیم.
پیراهن او در باشگاه بایگانی شد و هر وقت خواست در این تیم

ساده

پیمان اکبــری مثل هر مربــی دیگری کــه تیمش به
قهرمانی میرسد خوشحال است .او تیم پیکان را در جام
باشگاههای آسیا روی سکوی اول برد اما بهنظر میرسد با
این قهرمانی کار خودش و تیمش را در فصل آینده لیگ
برتر والیبال سخت کرد .تیمی که با حضور 4ستاره و در
بازی 5سته قهرمان آسیا شد ،میتواند با بازیکنانی سطح
پایینتر در لیگ نتیجه بگیرد؟ در کنار لیگ ایران ،اکبری
باید تیمش را برای جام باشگاههای جهان هم آماده کند.
پیکان برای جام باشگاههای آسیا بازیکنانی در حد نیمیر
و انگابت را اســتخدام کرد ،برای مسابقاتی که در سطح
جهانی برگزار میشــود و حریفان سختتری دارد ،چه
بازیکنانی میگیرد؟ اکبری میگوید« :همهچیز به این
بستگی دارد که جام باشگاههای جهان کی برگزار شود.
باید ببینیم زمانی که این جام برگزار میشود بازیکنان
رده باالی دنیا درگیر مسابقات باشــگاهی هستند یا
نه .اگر لیگهای خارجی تمام نشده باشد نمیتوانیم
بازیکن بزرگ جذب کنیم و کارمان سخت میشود .لوبه
قهرمان ایتالیا شــده و یک بازیکن آنها سیمون است که
برای شهداب بازی کرد .تیمهای برزیل ،روسیه ،آرژانتین
همه با قدرت میآیند .اگر با همین تیم که در مسابقات
آسیایی شرکت کردیم به مسابقات جهانی برویم هم من
راضیام ».اکبری و پیکان یک راه دارنــد؛ اینکه از اول
فصل تیم قدری ببندند« :این کار تقریبا غیرممکن است.
بازیکنی که در لوبه بازی میکند 700هزار دالر میگیرد
و در بازار امروز اگر به پیکان بیایــد20 ،میلیارد تومان
قیمتش است .کل بودجه تیم ما اینقدر نیست».

بازی کند ،میتواند دوباره این پیراهن را بپوشد .ما خوشحالیم که در حضور
بازیکنان بزرگ جهان مثل انگابت ،نیمیر و ...از سعید تجلیل کردیم».

سعید معروف به چیزی که میخواست رسید؛ یک خداحافظی در سالن پر از
تماشاگر و همراه با پیروزی .جمعهشب بعد از قهرمانی پیکان در جام باشگاههای
آسیا در سالن 12هزار نفری ،تماشاگران بیشتر از اینکه برای قهرمانی پیکان
شادی کنند ،نام سعید را فریاد کشیدند ،برای او پایکوبی کردند ،با او احساساتی
شدند ،با بغض او بغض کردند و با اشکش ،اشک ریختند .صحنههایی که شاید
حسرت خیلی از ستارههای والیبال باشــد و حتی بازیکنی در حد سعید هم
انتظارش را نمیکشید« :این قدردانی برایم جالب بود .بازیکنان والیبال راحت
کنار گذاشته میشوند بدون اینکه مراســمی برای آنها گرفته شود .ولی خدا
اینقدر مرا دوست داشت که در سالن پر از تماشاگر آزادی و با پیروزی و مدال
از من تجلیل شد .حسی که دارم وصفنشدنی است ».سعید سال گذشته بعد
از شکست تیم ملی به ژاپن و حذف از المپیک با یک خاطره تلخ و در یک پست
اینستاگرامی از والیبال ملی خداحافظی کرده بود .در این یک سال همه امیدوار
به بازگشت او بودند و حاال هر چند تأکید میکند که از بازگشت حرفی نزنند ولی
هنوز عدهای امیدوارند با تغییرات احتمالی در فدراسیون و تغییر در کادر فنی باز
هم او را در تیم ملی ببینند« :در زندگیام هیچوقت تصمیم احساسی نگرفتهام.
تصمیمم برای خداحافظی منطقی بود و از مدتها قبل به آن فکر کرده بودم.
اینطور نبود که بعد از بازی در رختکن یک دفعه بگویم دیگر بازی نمیکنم .بحث
نیاز ملی فرق میکند ،شاید اگر نیاز باشد یک دوره دیگر هم بازی کنم .اما شرایط
را میدانم .نسل آینده ما به معروف نیاز نخواهد داشت .حاال هم بهتر است درباره
بازگشت صحبت نکنیم .ما بازیکنان خوبی داریم که باید از آنها حمایت کنیم».
از وقتی که خداحافظی معروف از تیم ملی مطرح شــده ،یکی از نگرانیهای
والیبال جایگزین او است .جواد کریمی مصدوم و محمدطاهر وادی هر چند
پاسورهای مطمئنی هستند اما بهگفته کارشناسان فاصله زیادی با معروف و
پاسورهای سطح اول جهان دارند و در این مدت ایرادی که به فدراسیون گرفته
شده ،این است که چرا به فکر ساخت پاسور نبوده است .با این حال سعید به
آینده امیدوار است« :پاســور خوب داریم .نسل بعدی والیبال هم نسل قوی،
فیزیکی و بااستعدادی است .البته بستگی دارد که ما چطور از این استعدادها
استفاده کنیم و فدراســیون چه برنامهای برای آنها داشته باشد .این مسئله
تعیینکنندهای است .نمیشود همهچیز را از بازیکن انتظار داشت ،استعداد تا
یک جایی زورش میرسد .اگر برنامهریزی باشد ،میتوانیم نتیجه بگیریم اگر نه
باید چند سالی پایین رفتن والیبال را تحمل کنیم ».کادر فنی تیم ملی بعد از
نزدیک به 2دهه ایرانی شده است .آیا این استعدادها میتوانند با مربیان ایرانی
نتیجه بگیرند؟ معروف ترجیح میدهد سکوت کند« :نظری ندارم ».این سکوت
شاید تأییدکننده نظر افرادی باشد که میگویند معروف کادر فنی تیم ملی را
قبول ندارد و بیشتر بهخاطر همین حاضر به بازگشت نشده است.
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با سالح عشق میجنگید

در آستانه شهادت محمد بروجردی؛
سرداری که به مسیح کردستان
شهرت داشت

سرسپردگی
واهمه و دیگر هیچ!
جدایی بحرین از ایرا 
ن
گذری بر بسترها و پیامدها

22

23

هالیوود
علیهصهیونیسم

بازگشت بمب گیشه

رضا عطاران بعد از حدود ۳سال وقفه
با فیلمی پرفروش به سینماها
بازگشته است

جشنواره

24

اهالی ســینما در هالیوود به
قتل شیرین ابوعاقله توسط
رژیم صهیونیستی اعتراض
کردند .بهگــزارش هالیوود
ریپورتر ،پــدرو آلمادوار،
سوزان ساراندون ،کن لوچ،
مایک لی ،تیلدا سوینتون،
مارک روفالو و جیم جارموش
ازجمله چهرههای سرشناسی
هســتند کــه در بیانیهای
خواستار مسئولیتپذیری
رژیم صهیونیستی برای قتل
شــیرین ابوعاقله خبرنگار
الجزیره شــدهاند .گروهی
۱۲۶نفره از هنرمندان که در
بیانیه خود خواستار «تدابیر
معنادار برای اطمینان حاصل
کردن از مســئولیتپذیری
برای کشتن شیرین ابوعاقله
و تمام شهروندان فلسطینی
دیگر» شدهاند ،در این بیانیه
همچنیناسامیآصفکاپادیا،
میریــم مارگولیس ،بوتس
رایلی ،استیو کوگان ،نائومی
کالین ،ابو اسد و پیتر گابریل
دیده میشود .هنرمندان در
بیانیه خود مشخص ًا این قتل
را «توسط نیروهای اشغالگر
اســرائیلی» عنوان و آن را
محکوم کردند و خواســتار
«مسئولیتپذیری کامل برای
عامالن ایــن جنایت و تمام
کسانی که در صدور اجازه آن
نقش داشتند» شدند.
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شهر آسمانی
خرمشهر

عکس :امیر جاللی

یوسومین نمایشگاه کتاب تهران:
رئیسجمهوری در بازدید از س 

رسانهها جوانان را به کتابخواندن تشویق کنند

بازدید روسایجمهور از نمایشگاه
کتاب تهران تقریبا به سنت تبدیل
کتاب
شــده و در ادوار مختلــف
ریاستجمهوری ،نمایشگاه کتاب ،بهعنوان مهمترین
پاتوق فرهنگی کشور ،میزبان رؤسای قوه مجریه بوده
اســت .حضور رئیسجمهور در نمایشگاه بهنوعی
یادآوری اهمیت موضوع کتاب و کتابخوانی و موجب
دلگرمی اهالی نشر است تا بتوانند نیازها و مسائل و
مشکالتشــان را با شــخص رئیسجمهور در میان
بگذارند و امیدوار باشند که موانع و مشکالت سریعتر
برطرف میشوند .روز گذشته نیز ،رئیسجمهور با
حضور در مصالی امامخمینی(ره) از بخش ناشران
عمومی سیوسومین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران بازدید کرد .محمدمهدی اســماعیلی ،وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی و یاسر احمدوند ،معاون امور
فرهنگی وزارت ارشاد ،در این بازدید ،رئیسجمهور را
همراهی میکردند.
تببین آثار کتابخواندن

در جریان این بازدیــد ،آنطور کــه ایرنا گزارش

داده ،ســیدابراهیم رئیســی در گفتوگو با یک
برنامه رادیویی و در پاســخ به ســؤال مجری در
مورد اینکــه چه کنیم تا جوانان بیشــتر با کتاب
انس بگیرند ،گفت :خود این نمایشــگاه کتاب از
جلوههای معرفی بهترینها و جدیدترینهاست
و بهنظرم یکی از جلوهها و یکی از رویدادهای مهم
فرهنگی اســت که میتواند جوانها را مشتاق به
کتابخواندن کند.
رئیسجمهور در ادامه در مورد نقش رسانهها برای
ترغیب بیشــتر جوانان ب ه کتاب و کتابخوانی نیز
گفت :در رسانهها مثال شما که رادیو جوان هستید،
معرفی جدیدترینهای حوزه نشر خیلی مؤثر است.
همچنین آثار کتابخوانی و آثار کتابنخواندن را
باید تشریح کنید .یعنی تبیین آثار خواندن کتاب
و نخواندن کتاب را بگویید .اگر هر دو بخش مثبت
و منفی برای مردم و جوانها روشــن شود ،بهنظر
من در ایجاد شــوق در جوانها بسیار مؤثر است.
وی تأکید کرد :شما بهعنوان رادیو جوان کارها را
معرفی کنید .اگر جلوه یک فرد کتابخوان و یک فرد
کتابنخوان را خوب برای مردم و جوانها به تصویر

بکشید ،بهنظر من این خودش بهترین مشوق است.
تهران ،مشهد و قم؛ بیشترین خریداران کتاب

همچنیــن ،مدیرکمیتــه اجرایی و پشــتیبانی
سیوسومین دوره نمایشگاه کتاب تهران از ثبت
352هزار و 827ســفارش در بخــش مجازی تا
نهمین روز خبر داد و گفت :از این تعداد273 ،هزار
و 290سفارش تحویل پُست شده است.
بهگفته حسین صفری ،معاون اجرایی سیوسومین
نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهــران ،مجموعه
سفارشهای نمایشگاه مجازی تا ساعت ۱۰صبح
روز سیام 352هزار و 827ســفارش بودهکه از
این میزان 273هزار و 290سفارش تحویل پست
شده است131 .هزار و 622سفارش نیز توزیع شده
اســت و از میان آنها تهران ،مشهد و قم بیشترین
خریداران نمایشگاه مجازی کتاب تهران بودهاند.
صفری در بخش دیگری از صحبتهایش درباره
بخش مجازی نمایشگاه کتاب تهران ،گفت :بخش
مجازی نمایشــگاه کتاب ظرفیت واقعی خریدار
و ناشر را مشــخص کرد ،اینکه اعتبار خرید روی

کدملی افراد ثبت میشود ،ظرفیت بسیار خوبی
است ،امسال در روزهای پایانی نمایشگاه هنوز هم
امکان ثبتنام دانشجویان و دریافت بُن برای خرید
از نمایشگاه مجازی وجود دارد.
بهگفته وی ،اگر نمایشــگاه مجازی را همزمان با
نمایشگاه فیزیکی برگزار نمیکردیم ،همه روزهای
نمایشگاه بهشدت شلوغ میشد .درحالیکه ستاد
ملی مبارزه با کرونا درباره حضور حداقلی مهمانان
خارجی نیز تأکید کرده بود .عریضکردن راهروها،
رعایت فاصله اجتماعی و هــر آنچه را که مقدور و
شدنی بود ،در نمایشــگاه پیاده کردیم تا سالمت
مردم به خطر نیفتد.
صفری با اشاره به استقبال برخی ناشران نمایشگاه
مجازی ،گفت :در بخش ناشران دانشگاهی رغبت
بســیار زیادی برای حضور در نمایشگاه مجازی
کتاب تهران وجود داشت.
وی درباره انتقادات ناشــران کودک و نوجوان و
جانمایی آنها در طبقه منفی یک رواق شرقی ،گفت:
تنها فضایی که به جز شبستان اصلی میتوانست
متراژ مفید را برای ناشــران کودک و نوجوان به

ما بدهد ،طبقه منفی یک رواق شرقی است .بقیه
ســالنها  6تا 7هزار مترمربع را پاسخ نمیدهند،
مثال طبقه اول رواق شرقی  2تا 3هزار مترمربع در
اختیار ما قرار میدهد.
مدیر کمیته اجرایی و پشــتیبانی سیوسومین
دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در ادامه به
برخی از ناهماهنگیهای بهوجود آمده درخصوص
اطالعرسانی محیطی در روزهای نخست نمایشگاه
نیز توضیح داد :در این حوزه نیز تا حدودی غفلت
کردیم؛ البته این کار را به بخش خصوصی سپرده
بودیم که نتوانست در ادامه مسیر ،به تعهدات خود
عمل کند که بالفاصله کار را به مجموعه دیگری
سپردیم تا کارها عقب نیفتد.
روز گذشــته ،آخریــن روز بخــش فیزیکــی
یوسومین نمایشگاه کتاب تهران بود اما بهگفته
س
علی رمضانی ،قائممقام و سخنگوی سیوسومین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،بخش مجازی
نمایشگاه 2روز تمدید شده که
مدت زمان آن تا ساعت  ۲۴روز
دوشنبه ،دوم خرداد است.

چند میگیری گریه کنی ۲روی پرده آمد ،آتشبس ۳پروانه گرفت

پایان همکاری
ایستوود با
برادران وارنر

یبرایتکرارکدامموفقیت؟
دنبالهساز 

سینما

مسعود پویا
روزنامهنگار

فیلم «چند میگیری گریه کنی »2این روزها روی پرده سینماها
آمده است .تقریبا همزمان با آغاز اکران عمومی چند میگیری
گریه کنی« ،۲آتشبس »۳هم پروانه ساخت گرفت .دنبالهها برای
تکرار موفقیت ساخته میشوند .فیلمی با استقبال مواجه شده و
سازندگانش امیدوارند با ساخت دنباله توفیق حاصله را تجدید
کنند .مثالهایش هم در سینمای جهان فراوان است و نیازی هم
به نام بردن از آنها نیست .حاال ببینیم چرا برای چند میگیری
گریه کنی دنبالهای ساخته شده است .فیلم چند میگیری گریه
کنی سال ۱۳۸۴به تهیهکنندگی حسن توکلنیا و کارگردانی
شاهد احمدلو ساخته شد .فیلمی با حال و هوای کمدی؛ ژانری
که در آن سالها بعد از مدتها فترت بهگونهای محبوب مبدل
شده بود.
منوچهر نوذری ،ابوالفضــل پورعرب ،حمید لوالیی ،شــهرام
حقیقتدوست ،الناز شاکردوست و نیکو خردمند ازجمله بازیگران
توچهارمین
فیلم بودند .چند میگیری ...در بخش مسابقه بیس 
جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و مورد توجه نسبی قرار
گرفت 2.جایزه برای فیلمنامه و بازیگر مکمل مرد (حمید لوالیی)
برای یک کمدی بیادعا دســتاوردی محسوب میشد .فیلم در
اردیبهشت  ۸۵روی پرده آمد و در اکران تهران خیلی نفروخت
ولی با اکران شهرستان جبران مافات کرد و در مجموع به فروش
متوسطی دست یافت؛ فروشی که باعث شد سرمایه این کمدی
ارزان قیمت برای تهیهکنندهاش بازگردد۶۰۷ .هزار نفر فیلم را
دیدند و فروشاش هم از ۴۸۵میلیون تومان گذر کرد که برای
آن سالها رقم قابلقبولی بود .یک موفقیت تجاری کوچک برای
فیلمی که برای زمان خودش قابل توجه بهنظر میرسید؛ بیآن

که فیلم موجی بسازد و جریانی بهوجود بیاورد در حدی که مثال
قسمت دومی در کار باشد .بهخصوص که در آن سالها خبری از
ی در سینمای ایران نبود( .تنها دنباله سینمای
سنت دنبالهساز 
ایران در آن سالها فیلم «کاله قرمزی و سروناز» بود که در اوایل
دهه ۸۰اکران شد و به توفیق هم رسید).
 ۱۳سال بعد از اکران چند میگیری ...تهیهکننده فیلم تصمیم
گرفت دنبالهای برای این فیلم بسازد .فیلمی که سال ۹۸ساخته
شد و بعد از 2سال پشت خط اکران ماندن (بهدلیل رکود سینمای
ایران در ایام کرونا) حاال چند روزی اســت روی پرده سینماها
آمده است .از گروه بازیگران فیلم اول ،ابوالفضل پورعرب و حمید
لوالیی در چند میگیری ۲هم حضور دارند .اکران فیلم تازه شروع
شده و شاید هنوز زود باشد که بخواهیم قضاوتی درباره سرنوشت
گیشهاش داشته باشیم .نکته مهمتر یافتن دلیل ساخته شدن

دنبالهای بر فیلمی از هر لحاظ متوسط و معمولی پس از سالهای
نسبتا طوالنی است .از آن اتفاقهایی که فقط در سینمای ایران
امکان دارد رخ دهد.
در همین روزها تهمینه میالنی هم برای آتشبس ۳پروانه ساخت
گرفته است« .آتشبس» سال ۸۵اکران شد و زمانی که میلیارد
رقمی دست نیافتنی بود ،نخستین فیلم میلیاردی سینمای ایران
لقب گرفت .فیلم نزدیک به یکمیلیو نو ۹۰۰هزار نفر تماشاگر در
اکران اولش داشت .موفقیت قابلتوجه تجاری آتشبس بهعنوان
یک کمدی رمانتیک با حضور 2ستاره محبوبش در آن سالها،
بهدست آمد؛ موفقیتی که باعث شد میالنی تصمیم به ساخت
دنبالهای بر آن را بگیرد« .آتشبس»۲ســال ۹۳اکران شد و در
جایگاه سوم گیشه قرار گرفت .تعداد تماشاگرانش کمی بیش از
 ۸۰۰هزارنفر بود (بیش از یک میلیون نفر از بینندگان قسمت اول

برنامه «شــهر آسمانی»
در گرامیداشت چهلمین
ســالگرد آزادســازی
خرمشهر برگزار میشود.
به گــزارش همشــهری،
مجدالدیــن معلمی ،دبیر
این رویداد گفت :ســعی
کردیم در همه عرصههای
هنری هنرمندان را درگیر
تولید اثر برای خرمشــهر
کنیم .نمایشگاه تجسمی،
نمایشگاه عکس ،رونمایی
 ۵عنوان کتاب ،یک قطعه
موسیقی با عنوان خرمشهر
مقاوم به خوانندگی علیرضا
افتخــاری ،رونمایــی از
نمایشنامههای تولید شده
در برنامه بچههای مسجد
و ..برگزار و برنامه جشــن
مردمی سالروز آزادسازی
خرمشهرازجملهبرنامههای
هنری است که طی دو روز
برگزار میشود .وی با اشاره
به بازسازی و ساخت پردیس
ســینمایی در خرمشهر و
آبادان ،اظهــار کرد :اتفاق
دیگری که سعی کردیم به
سرانجام برسانیم این بود
که سینما نخل خرمشهر
دو ســالن دارد که نیاز به
بازسازی دارد و کلنگزنی
آن برای بهسازی به ۷سالن،
در این روز اقدام و سینما
تا پایان تابستان ،با تعداد
سالن باال افتتاح خواهد شد.
همچنین ،بازسازی سینما
آبادان نیز تحــت عنوان
سینما بهمن تمامشده و در
این روز افتتاح میشود.

ریزش کرده بودند) .فیلم بدون حضور 2بازیگر اصلی قسمت اول
ساخته شده بود و بیش از هر چیز قرار بود با استفاده از عنوانش
بهعنوان برندی جذاب ،مخاطب جلب کند که تا حدودی هم این
کار را کرد .از زمانی که آتشبس ۲اکران شد تا امروز که سازندهاش
برای آتشبس ۳پروانه ساخت گرفته۸سال گذشته و باید دید این
فیلم که هنوز نام عواملش رسانهای نشده ،تا چه اندازه میتواند
به توفیق برسد .مناسبات تولید در سینمای ایران سالهاست که
تغییر کرده .بهگونهای که فیلمها الزاما برای موفقیت در گیشه
ساخته نمیشوند .بسیاری از فیلمهای سینمای ایران بهدلیل
حضور سرمایهگذاری که به هر دلیل متمایل به تولید فیلم است،
جلوی دوربین میروند و سازندگان فیلمها در همان مرحله تولید
به سود میرسند .فیلمهایی که خیلی مهم نیست بفروشند یا
حتی اکران شوند؛ در چنین سینمایی خیلی نباید دنبال دالیل
منطقی برای تولید گشت .هر چند در مورد فیلم چند میگیری
گریه کنی ۲ما با فیلمی از طیف تهیهکنندگان سنتی سینمای
ایران طرف هستیم که خیلی وارد مناسبات فعلی تولید نشده و به
همین دلیل هم حضورش در این سینما بیشتر حاشیهای است.
این را میتوان با مقایسه شرایط اکران چند میگیری گریه کنی
یک و چند میگیری ۲هم متوجه شد.
در گذر سالها طیف ســنتی تهیهکنندگان نفوذ و قدرتش در
تولید و پخش را از دست داده و حضور گهگاهیاش در این عرصه
هم معموال با تولیداتی ارزان اتفــاق میافتد .مثل همین چند
میگیری ۲که تولید پرهزینهای نیســت .اینکه روزگار این نوع
کمدیها سرآمده با توجه به کیفیت کمدیهای پرفروش این
سالها ،نکته انتقادیای ندارد .این فیلمها به هر حال هنوز هم
ساخته میشوند و روی پرده هم میآیند؛ اینکه چقدر میتوانند
به موفقیت تجاری برسند یا دستکم سرمایه
اولیهاش را بازگردانند نکته اصلی اســت که
پرداختن به آن خودش ماجرایی دیگر است.

کلینت ایســتوود بیش از
50سال است که با کمپانی
بــرادران وارنــر همکاری
میکند .اما بهنظر میرسد
همکاری ایســتوود با وارنر
دیگــر ممکن نباشــد .به
گزارش هالیــوود ریپورتر،
مدیر جدیــد وارنر دیوید
زاسالو کنفرانسی با مدیران
ردهپایین وارنر برگزار کرده
اســت و بهنظر میآید که
ایستوود از وارنر جدا شود.
مسئلهشکستتجاریفیلم
«ماچوی گریان» است .پس
از آنکه مدیران به زاســاو
گفتندکهآنهاتردیدداشتند
«ماچویگریان»بهسوددهی
برسد ،زاسالو از آنها پرسید
که«اگرمیدانستید،چرافیلم
را ساختید؟» وقتی به زاسالو
پاسخدادندکهچونایستوود
بارها فیلمهای موفق برای
وارنرساختهوهرگزفیلمیرا
دیر تحویل نداده و از بودجه
مصوببیشترنخواستهاست؛
زاسالو پاسخ داد« :ما مدیون
لطف هیچکسی نیستیم».
کلینت ایستوود هفته آینده
92سالهمیشود.اومیخواهد
فیلمهایکمهزینهبسازد.

آرش نهاوندی

مترجم

رقابت برندگان
قدیمی نخل طال

فیلمهای «مثلث غم» و «آر.ام.ا ِن» در روز
پنجم کن به نمایش درآمدند
پنجمین روز جشــنواره کن با نمایش 4فیلم
«برادر و خواهر» به کارگردانی آرنو دپلشــن،
«پسری از بهشت» ساخته طارق صالح« ،مثلث
غم» به کارگردانی روبن اوستلوند« ،آر.ام.ا ِن»
به کارگردانی کریستین مونگیو ادامه یافت .در
این مطلب به 2فیلم «مثلث غم» و «آر.ام.ا ِن»
میپردازیم.
مثلث غم ،روبن استلوند

«مثلث غم» آخرین ســاخته روبن اســتلوند
ازجمله فیلمهایی اســت که در بخش رقابتی
برای کسب نخل طالی کن حضور یافته است.
در این فیلم هریس دیکنســون ،چاربی دین و
وودی هارلسون نقشآفرینی کردهاند« .مثلث
غم» ازجمله فیلمهایی بود که پروژه ساختشان
بهدلیل اوجگیری شیوع کرونا متوقف شده بود
و پیش از کاهش شیوع این بیماری ساخت آن
به پایان رسیده بود .روبن استلوند یک ماه پیش
از نمایش فیلم «مربع» در جشنواره کن اعالم
کرده بود که درصدد اســت فیلمی را با عنوان
«مثلث غم» که در آن دنیای مد و افراد بسیار
ثروتمند بهشدت هجو شدهاندبسازد.
بهگفته استلوند نام «مثلث غم» از اصطالحی که
جراحان پالستیک برای تعریف چینخوردگی
میان 2ابرو بهکار میبرند ،گرفته شــده است.
فیلمبرداری این فیلم در کشــورهای سوئد و
یونان انجام گرفته است .داستان فیلم «مثلث
غم» درباره کارل و یایا2 ،مدل است که به سفر
با یک کشــتی تفریحی مجلل دعوت شدهاند؛
سفری تفریحی همراه میلیونرها ،اولیگارشها
و قاچاقچیان ثروتمند اســلحه ،امــا آرامش و
سرخوشی ناشی از این سفر مجلل ،با غرق شدن
کشــتی تبدیل به فاجعهای دردناک میشود.
زوج مدلها به همراه گروهــی میلیاردر و یک
خانم نظافتکار از غرق شــدن نجات مییابند و
خود را به جزیرهای بیابانی میرسانند؛ جایی که
دیگر اهمیت افراد به این نخواهد بود که از چه
طبقهای از اجتماع آمدهاند .از این زمان به بعد
زندگی ثروتمندان و اولیگارشها بهطور کامل
زیرو رو میشود و زن نظافتکار که تنها فرد گروه
است که ماهیگیری بلد است ،اهمیتی ویژه در
این گروه مییابد .روبن اســتلوند در سالهای
اخیر نام خود را بهعنوان یکی از ســینماگران
مطرح حاضر در جشــنواره کن ماندگار کرده
است .استلوند برای نخستینبار با فیلم «بازی»
در بخش 2هفته کارگردانان جشنواره کن در
سال 2011حضور یافت .در ســال 2014او با
فیلم «فورس ماژور» به این جشنواره بازگشت
و در بخــش نوعی نگاه حضور یافت .در ســال
2017اســتلوند در نخســتین حضور خود در
بخش رقابتی جشــنواره کن بــا فیلم «مربع»
جایزه نخل طالی کن را از آن خود کرد.
آر.ام.ا ِن – کریستین مونگیو

کریســتین مونگیو از کارگردانان مشهور اهل
رومانی اســت کــه در هفتادوپنجمین دوره
جشنواره کن با فیلم «آر.ام.ا ِن» در بخش رقابتی
حضور یافته اســت .در این فیلــم که نگارش
فیلمنامه آن را نیز کریستین مونگیو عهدهدار
است ،مارین گریگور ،جودیت استیت و ماکرینا
بارالندئانو ،نقشآفرینــی کردهاند« .آر.ام.ا ِن»
ازجمله فیلمهایی بود که موضوع داستان آن تا
پیش از برگزاری جشنواره کن فاش نشده بود.
داستان این فیلم درباره ماتیاس است که شغل
خود در آلمان را کنار گذاشته و به دهکده زادگاه
چند ملیتی خود در ترانسیلوانیا بازگشته است.
او اکنون میخواهد با اســتفاده از آرامش این
دهکده به تربیت پسرش رودی که مدتهاست
از مراقبت مادری بیبهره بوده ،بپردازد .ماتیاس
همچنین درصدد است ،از نگرانیها و ترسهای
بیمورد پسرش کم کند.
ماتیاس نگران وضعیت سالمت پدرش اتو نیز
هست ،ماتیاس با کاسیا ،عشق دوران جوانیاش
نیز که در گیر اداره کردن کارخانهای کوچک
اســت ،مالقات میکند .اما زمانی که تعدادی
کارگر جدید به اســتخدام کارخانه کوچکی
که کاسیا اداره آن را برعهده دارد ،درمیآیند،
آرامش این دهکده به هــم میخورد و ترس و
نگرانی ســاکنان این دهکده را در بر میگیرد
و تنشهای زیادی میان ســاکنان دهکده رخ
میدهد .کریستین مونگیو از کارگردانانی است
که ســابقه طوالنی از حضور در جشنواره کن
دارد .نخســتین فیلم او با نام «غرب» در بخش
نوعی نگاه در سال 2002نمایش داده شد .فیلم
بعدی او با نام «4ماه3 ،هفته و 2روز» نیز جایزه
نخل طال در ســال2007را بهخــود اختصاص
داد .مونگیو در ســال 2009با فیلم انتولوژیک
(ترکیبی از چند فیلم کوتاه کــه از طریق یک
موضوع ،داستانشان به هم پیوند خورده باشد)
«داستانهایی از عصر طالیی» که با همکاری
کارگردانانی نظیر هانو هوفر ،کنستانتین پوپسکو
و ایوانا اوریکارو ،به بخش نوعی نگاه جشنواره کن
بازگشت .مونگیو با فیلم «فارغالتحصیلی» در
ســال 2016نیز جایزه بهترین کارگردانی را از
جشنواره کن دریافت کرد .او دوباره با فیلم «آن
سوی تپهها» در ســال 2021به بخش رقابتی
جشنواره کن پاگذاشت .این فیلم برای مونگیو،
جایزه بهترین فیلمنامه را در پی آورد .کریستینا
فلوتور و کازمینا اســتارتان نیز بهطور مشترک
برای بازی در «آن سوی تپهها» جایزه بهترین
بازیگر زن را از آن خود کردند.
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شبیه کلمهای که خدا دوست دارد :شهید

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاعمقدس خبر داد؛

کوچه باران

تجلیل از «قهرمانان خطشکن»

اولین مراســم تجلیل از فرمانده گردانهــای رزمی دوران
دفاعمقدس با عنوان «قهرمانان خطشــکن» در سوم خرداد
برگزار میشود.
ســردار علیمحمد نائینی ،رئیس مرکز اســناد و تحقیقات
دفاعمقدس با اعالم این خبر گفت :بهدنبال برگزاری موفق چند
دوره مراسم «یادها و نامها» و تجلیل از فرماندهان و مدیران
ارشد دفاعمقدس که در تاریخ شفاهی مرکز اسناد و تحقیقات
دفاعمقدس اهتمام ویژهای داشتند ،بنا بر این شد در چهلمین
سالگرد فتح خرمشــهر و عملیات پیروزمند بیتالمقدس ،از
فرمانده گردانهایی که اقدام به روایت تاریخ شفاهی کردهاند،
تجلیل به عملآید .وی افزود :حدود 2هــزار فرمانده گردان
در دوران دفاعمقدس داشتهایم که همگی شناساییشدهاند
و از ســال1399تاکنون مرکز اسناد و تحقیقات دفاعمقدس
موفق شده تاریخ شــفاهی 350فرمانده گردان را انجام دهد.
با توجه به وظیفه مهم مرکز اسناد و تحقیقات دفاعمقدس در
تاریخنگاری مستند و مستدل جنگ ،قرار است بهمرور زمان و
در فرصتهای آتی ،تاریخ شــفاهی تمامی فرمانده گردانها
گرفته شود و امیدوار هستیم این مراسم هر سال برگزار و در
سالهای بعد از سایر فرمانده گردانها نیز تجلیل شود و همانند
برنامه «یادها و نامها» استمرار داشته باشد.
مشاور فرمانده کل سپاه پاســداران در ادامه افزود :در بخش
اول ،از 350فرمانده گردان رزمی از 20یگان زمان دفاعمقدس،
لشکرها و تیپهای مســتقل که به این مراسم دعوتشدهاند
تجلیل به عمل خواهد آمد .تجلیل از 20خانواده فرماندهان
شــهید گردانهای دوران دفاعمقدس و معرفــی آثار مرکز
پیرامون خرمشهر و عملیات بیتالمقدس را که تاکنون منتشر
شده است بخشهای دیگر این مراسم است.

معرفی مستند

بر بال فرشتهها
دوران دفاعمقدس یادآور همدلی و همراهی جوانانی
است که از استانها و شهرهای مختلف کشورمان
داوطلبانه به جبهههای جنوب و غرب کشور اعزام
میشدند .عملیات محرم در ســال1361یکی از
جلوههای ایثار و فــداکاری رزمندگان اصفهانی به
شــمار میرود .لشکرهای امامحســین(ع) ،نجف
اشرف و کربال که بیش از نیمی از کادر و فرماندهی
آن اصفهانی بودند و تیپ قمر بنی هاشم ،عملیات
محرم را آبانماه سال ۱۳۶۱انجام دادند؛ عملیاتی
که ۱۰روز به طول انجامید۲۵ .آبان همان ســال
۳۷۰تن از شــهدای عملیات محرم بر دوش مردم
اصفهان تشییع شــد .به همین مناسبت ۲۵آبان
بهعنوان روز حماســه و ایثار اصفهان در تقویم به
ثبت رسیده است .مســتند «بر بال فرشتهها» از
دید هنرمندان ،عکاسان و دیگرانی که در آن دوران
حضور داشتند ساخته شــده و نگاهی دارد به این
حماسهآفرینی بزرگ که توسط رزمندگان اصفهانی
در تاریخ دفاعمقدس ثبت شد .در این فیلم با افراد
مختلف در مــورد دالورمردیهــای اصفهانیها
در زمان جنگ و نیز روز  ۲۵آبان گفتوگو شــده
اســت .عملیات محرم خود برگ طالیی دیگری از
مبارزات مقاومت و ایثارگری مردمان استان اصفهان
محسوب میشود که برای یادآوری این رشادتها
پیشنهاد میکنیم این مستند را تماشا کنید .زمان
این اثر  22دقیقه و  7ثانیه است.
سیدمجتبی خیامالحســینی کارگردانی «بر بال
فرشتهها» را بر عهده داشته است.

معرفی کتاب

یادت باشد
«یادت باشــد» زندگی داستانی و
عاشقانه به روایت همسر شهید مدافع
حرم ،حمید سیاهکالیمرادی است
که توسط رسول مالحسنی نوشته
شده است .شهید حمید سیاهکلی
از پاســداران تیپ 82سپاه حضرت
صاحباالمر(عــج) بــود که حین
انجام مأموریت مستشاری در پاییز
1394به شهادت رسید .این کتاب گلچینی از مجموعهخاطرات
همسر این شهید سرافراز از زمان خواستگاری تا شهادت و دوران
غربت است .در بخشی از این کتاب میخوانیم« :فرزانه یه چیزی
بگم نه نمیگی؟» با تعجب پرسیدم« :چی شده حمید؟ اتفاقی
افتاده؟» گفت« :میشــه یه تُکپا با هم بریم هیــأت؟ باور کن
کسایی که اونجا میآن خیلی صمیمی و مهربونن .االن هم ماشین
رفیقم بهرام رو گرفتم که با هم بریم .تو یه بار بیا ،اگه خوشــت
نیومد دیگه من چیزی نمیگم».قب ً
ال هم یکی-دو بار وقتی حمید
میخواست هیأت برود اصرار داشــت همراهیاش کنم ،اما من
خجالت میکشیدم و هر بار به بهانهای از زیر بار هیأت رفتن فرار
میکردم .از تعریفهایی که حمید میکرد احساس میکردم جو
هیأتشان خیلی خودمانی باشد و من آنجا در بین بقیه غریبه باشم.
این بار که حرف هیأت را پیش کشید نخواستم بیشتر از این رویش
را زمین بیندازم .برای همین این بار راهی هیأت شدم .با این حال
برایم سخت بود؛ چون کسی را آنجا نمیشناختم .حتی وسط راه
گفتم «حمید منو برگردون ،خودت برو زود بیا ».اما حمید عزمش
را جزم کرده بود .اول مراسم احساس غریبگی میکردم ولی رفتار
کسانی که داخل هیأت بودند باعث شــد خودم را از آنها بدانم .با
آنکه کسی را نمیشناختم کمکم با همه خانمهای مجلس دوست
شدم ».این کتاب با موضوع پایداری و مقاومت در 376صفحه و
توسط انتشارات شهید کاظمی چاپ شده است.

شهره کیانوشراد؛ روزنامهنگار

با سالح عشق میجنگید

در آستانه شهادت محمد بروجردی؛ سرداری که به مسیح کردستان شهرت داشت
سالها از شهادت محمد بروجردی گذشته؛ همان سرداری که در مناطق کردنشین کشورمان نامش را
مژگان مهرابی
گزارش روزنامهنگار
مسیح کردستان گذاشتند .الحق هم نام برازندهای است برای او؛ کسی که با سالح عشق به هموطن و
تعصب ملی ،به جنگ دشمن منافق میرود .آن روزهای سخت را کمتر کسی از یاد میبرد؛ وقتی کوملهها شهرهای سنندج و سقز و پاوه را محاصره کرده و
مردم بیگناه و بیدفاع را زیر آتش گلوله خود گرفته بودند .آن زمان بود که محمد به میانشان آمد .حمایتشان کرد و امنیت را به شهر و خانهشان بخشید .او
روزهای زیادی را با مردم کرد سپری کرد و خاطرات خوش از خود به جا گذاشت .شهید محمد بروجردی عالوه بر حماسهآفرینی در غائله کردستان ،ازجمله
کسانی بود که در شکلگيری نیروی سپاه نقش پررنگی داشت .اما زمانی که فرماندهی این نهاد را به او پیشنهاد دادند نپذیرفت و گفت« :دوست دارم بین مردم
و برای مردم باشم» .اول خرداد سالروز شهادت اوست .همسرش فاطمه بیغم و دخترش سمیه خاطراتی را از این سردار شهید بازگو میکنند.
وقتی پدر رفت...

در روســتای دره گرگ بروجرد به دنیا آمد .سن و
سالی نداشت که پدرش از دنیا رفت .بار زندگی بر
دوش مادر افتاد و برادر بزرگترش .محمد آن زمان
5 -6سال بیشتر نداشت .شاهد زحمات مادر بود و
قدردان او .شــرایط زندگیشان خیلی خوب پیش
نمیرفت .برای همین مادر تصمیم گرفت نزد خواهر
خود به تهران برود به این امید که امکان کارکردن
برای پسرها مهیاتر باشــد .اول از همه پسر بزرگ
خانواده مشغول کار در مغازه تشکدوزی شد .بعد از
مدتی محمد ترکتحصیل کرده و به یاری او رفت تا
در تامین مایحتاج خانه کمکحال برادر باشد .محمد
کارش این بود که ابرها را خرد کرده و در ملحفههای
بالشتی بگذارد .پسر زرنگ و با جربزهای بود؛ همین
صاحبکارش را خوشحال و راضی میکرد .او برای
ســالهای جا مانده از تحصیل در مدرســه شبانه
ثبتنام کرد .روزها مشغول کارگری بود و غروب هم
سر کالس درس حاضر میشد.
حضور کالس درس آیتاهلل مجتهدی تهرانی

محمد 13ساله حاال برای خودش استادکاری شده
بود .در چشم برهمزدنی تشک میدوخت؛ کاری که
برای بزرگترها چند ساعت وقت نیاز دارد .سربه
راهی و معتقدبودنش باعث شــده بود در بازار اسم
و رسمی داشته باشد .یک روز ظهر که زیراندازش
را در مغازه پهن کرده بود تا نماز بخواند پیرمردی
خوشرو وارد شد .صبر کرد تا نماز پسرک نوجوان
تمام شود و به او گفت« :نماز میخوانی؟ در ملک
يهود؟ برای اینکه نمازت قبول شود به مسجد برو.
مسجد فخریه کمی باالتر است .خواستی کالس
درس آیتاهلل مجتهدی تهرانی هم برو» .این حرف
تلنگری بود بر محمد .انگار پیرمرد آمده بود تا او را
بیدار کند و پسرک هوشیار هم شد .از آن روز به بعد
نمازهایش را در مسجد میخواند و هنگام غروب
بعد از کار به مدرسه دینی آیتاهلل مجتهدی تهرانی
میرفت .وقتی به خانه برمیگشــت شب میشد.
این درحالی بود که مســافت زیادی را از مدرسه تا
روستای مسگرآباد طی کرده و خطرات تاریکی و
ناامنی مسیر را هم به جان خریده بود.

حجب و حیای جوانــیاش را دارد و وقتی خاطره
آن روزها را بیان میکند سربه زیر میاندازد؛ «سال
52بود .مراسم خواستگاریمان خیلی ساده برگزار
شد .محمد 17سال داشت حتی سربازی هم نرفته
بود .او شرط گذاشــت که در جشن عروسی بزن و
بکوب نباشد .من هم قبول کردم .خطبه عقدمان
را هم همین حاج آقا بوذری خوانــد .از روز عقد تا
مراسم عروسی زمانی نگذشت .بیهیچ سرو صدایی
زندگیمان را شروع کردیم».
دستگیری در مرز عراق

محمد خانهای در خیابان مولوی اجاره کرد؛ خانهای
که دور تا دور اتاق داشت و در هر کدام یک همسایه
زندگی میکردند .او خدمت ســربازی را پیشرو
داشت .اما از آنجا که میانهاش با رژیم پهلوی خوب
نبود خیلی رغبتی به رفتن نشان نمیداد .بهخصوص
که دوره آموزشی را باید در پادگان مشهد میگذراند.
تا اینکه یک روز برای دیدن خانواده و نوعروسش به
تهران آمد .گفت که دیگر نمیخواهد برگردد .مادر
به تصور اینکه شوخی میکند خیلی حرفهایش
را جدی نگرفــت .بعد از چنــد روز مرخصی عزم
رفتن کرد و همه به گمان اینکه به پادگان برگشته
است .بانو از دستگیریش در مرز عراق میگوید« :ما
نمیدانســتیم که محمد میخواهد به عراق برود.
دوست داشــت امام را ببیند .در سوسنگرد هنگام
عبور از مرز او را دستگیر کرده بودند .چند وقتی هم
در زندان بود تا اینکه آزادش کردند و او مجبور شد
2سال سربازی را بگذراند».

مکث

جشن عروسی بیساز و آواز

بعد از مدتی با فردی به نام حاجعبداهلل بوذری که
معلم قرآن روستای مسگرآباد بود ،آشنا شد؛ مردی
خداترس و انقالبی که تأثیر زیــادی روی محمد
گذاشت .مرتب در مجالس مذهبی شرکت میکرد
و در یکی از برنامهها به شهید عراقی معرفی و پایش
به مبارزات سیاسی باز شــد .مادر از رفتوآمدها،
صحبتها و رفتار او متوجه شــد چه مســیری را
انتخاب کرده است .با خودش فکر کرد اگر برای او
همسری اختیار کند شاید محمد دست از کارهایش
بردارد .او دختر خواهرش را انتخاب کرد و موضوع
را با محمد درمیان گذاشت .او هم صحبتهای مادر
را گوش داد نه مخالفتی کــرد و نه حرفی زد؛ فقط
سکوت .آنجا بود که مادر متوجه شد از این پیشنهاد
خوشاش آمده است .همسر شــهید هنوز همان

مکث

دکتر سمیه بروجردی ،دختر شهید:
سرباز سیلی زد ولی پدر او را بوسید

اخفای اعالمیهها در تشکها و بالشها

محمد که دوره سربازی را پشتسر گذاشته بود
پی کسبوکار افتاد .همان تشــکدوزی را ادامه
داد .البته تشکدوزی پوششی بود بر فعالیتهای
انقالبیاش .اعالمیهها را در تشــکها و بالشها
میگذاشت و به جاهای مختلف میفرستاد .بانو
تعریف میکند« :توزیع و تکثیر اعالمیه و نوارها
در خانه پدرم انجام میشــد .زیرزمین خانهمان
پر بود از اســلحه که مادرم پنهان میکرد .کسی
از خانواده من مخالف کارهای محمد نبود و حتی
یاریاش هم میکردند .مدتی برای آموزش نظامی
به سوریه رفت .آن زمان باردار بودم2 .روز بعد از
اینکه به ایران برگشت پسرم حسین به دنیا آمد؛
سال 56بود».

فرمانده دلها

هنوز مدت زيادي از پیروزی انقالب نگذشته بود
که غائله کردستان برپا شد .محمد به آنجا رفت تا
تنش آنجا را پایان دهد .او با ورودش به غرب کشور
متوجه شد سنندج ،پاوه ،سقز ،مریوان و دهها شهر
دیگر در محاصره منافقان هســتند .در نخستین
قدم مردم را به آرامش دعوت کرد و گفت که برای
کمک به آنجا رفته اســت .بعد هم به هموطنان
کرد از زن و مرد پیر و جــوان آموزش نظامی داد
که بتوانند هنگام خطر از خود دفاع کنند .او برای
دفاع از مردم کرد از جان مایه میگذاشــت و آنها
هم او را به غایت دوست داشــتند .به تعبیر بانو،
شهید بروجردی فرمانده دلها بود .او خاطرهای

بخشی از وصیتنامه شهید بروجردی:
شناخت مردم در تداوم انقالب ،امری حیاتی است

بیشک امنیت امروز غرب کشور بهویژه شمال غرب را مدیون شهید بروجردی هستیم .اینکه
میگویند شهید بروجردی مسیح کردستان بود ،حرف حقی است؛ چرا که ایشان از خودش
مایه گذاشت و هیچگاه بهدنبال منافع شخصی نبود؛ بهعبارتی شهید بروجردی از خود رها بود.
او در بخشی از وصیتنامه خود این چنین گفته بود« :ما که جز تکلیف کاری دیگر نداریم ،اگر
ما به اجتهاد خودمان برای خودمان تعیین مسئولیت کنیم این غلط است .وجود امام ،امروز
برای ما معیار است .راه او راه ســعادت و انحراف از راهش خسران دنیا و آخرت است و من با
تمام وجود این اعتقاد را دارم که شناخت و مبارزه با جریانهایی که بین مسلمین سعی در
به انحراف کشیدن انقالب از خط اصیل و مکتبی آن را دارند بهمراتب حساستر و سختتر از
مبارزه با رژیم صدام و آمریکاست .وصیتم به برادران این است که سعی کنند توده مردم را که
عاشق انقالب هستند از نظر اعتقادی و سیاسی آماده کنند که بتوانند کادرهای صادق انقالب
را شناسایی کنند و عناصری که جریانهای انحرافی دارند را بشناسند که شناخت مردم در
تداوم انقالب امری حیاتی است».

سمیه بروجردی تنها دختر شهید است که زمان شهادت سردار ،فقط 3سال داشته .از اینرو
خاطراتی که نقل میکند از دوستان و آشنایان شــنیده است .او که اینک پزشک است به
خاطرهاي از پدر اشاره میکند« :گویا در شرایط بد جنگ یکی از سربازان درخواست مرخصی
میکند و مسئول دفتر پدرم به او اجازه نمیدهد .بینشان جر و بحثی پیش میآید .با صدای آنها
پدر از اتاقش بیرون آمده و متوجه ماجرا میشود و میگوید که شما تازه از مرخصی برگشتی و
نمیشود دوباره بروی .سرباز هم عصبانی سیلی محکمی بهصورت پدرم میزند .اما پدر واکنش
بدی نشان نمیدهد و با خنده آن طرف صورتش را جلو میبرد که عجب دست سنگینی داری.
یکی هم این طرف بزن میزان بشود .بعد هم صورت سرباز را میبوسد و میگوید که ببخش
نمیدانستم رفتن شما اینقدر ضروری است .دســتور میدهد 3روز برای سرباز مرخصی
بنویسند .این کار پدرم باعث شرمندگی سرباز میشود .با گریه میگوید مرخصی نمیخواهم
چون لیاقتش را ندارم11 .ماه بعد هم شهید میشود بیآنکه مرخصی رفته باشد».

مکث

تعریف میکند« :محمــد دادرس بود .در همان
زمان محاصره کردســتان متوجه میشود خانم
بارداری در یکی از روستاها وقت زایمانش رسیده
و بهدلیل وخامت حالش باید به بیمارستان برود.
اما از آنجا که شهرها و جادهها قرق منافقان بوده
نمیتوانستند او را برسانند .محمد وقتی زن را در
حال مرگ میبیند با سختی زیاد مسیر را باز کرده
و زن را به بیمارستان میرسانند» .شهید بروجردی
آنقدر در قلب مردم کرد جا باز کــرده بود که به
جانش قســم میخوردند .در کنار دفاع از حریم
شهرها به مشــکالت مردم هم رسیدگی میکرد.
بخشی از حقوق خود را برای کمک به خانوادههای
نیازمند درنظر گرفته بود و از حقوق ناچیزی که
میگرفت فقط ســهم کمی به خانــواده خودش
میرسید .تواضع و مردمدوستی او باعث شده بود
هموطنان کرد گفتههایش را به جان بخرند و به او
لقب مسیح داده بودند».
یک دل سیر ،او را ندیدم

شهید بروجردی بیشتر وقت خود را برای خدمت
به دیگران ســپری میکــرد و با اینکــه دلتنگ
خانوادهاش میشد اما خیلی کم به آنها سر میزد.
مرتب در سفر بود؛ از این شهر به آن شهر .خیلی
درگیر بود .دیر به دیر سر میزد تا جایی که بچهها
او را نمیشــناختند .گاهي به بانو زنگ میزد که
به منطقه بیاید تا دیداری تــازه کنند وقتی آنها
میرسیدند محمد را تا چند روز نمیدید .فاطمه
بيغم از نبود همسر اذیت میشد اما میدانست
مردش هدف مقدســی را دنبــال میکند .گله
نمیکرد .حتی دخترش ســمیه هم کــه به دنیا
آمد محمد در کردســتان بود .خانواده به سختی
توانستند به او خبر دهند .بانو از مسافرتهایشان
میگوید« :گاهی میشد با هم مسافرت میکردیم؛
البته ســفر کاری .مثال به تهران میآمد تا ما را به
منطقه ببرد .ترجیح میدادم من با اتوبوس بیایم
و او با ماشــینش .با ســرعت رانندگی میکرد و
همیشــه باعث دلخوری میشد .خیلی وقتها از
شدت خستگی پشت رل خوابش میبرد و تصادف
میکرد» .وقتی هم به منطقه میرسیدند محمد
خانوادهاش را اســکان میداد و خودش به شهر
دیگری میرفــت .فاطمه بيغــم میگوید« :در
یک عملیات پایش شکســته بود .با خودم گفتم
خب حداقل در کنارم هســت و بچهها میتوانند
چند روزی او را یک دل سیر ببینند اما چه فایده.
دوســتانش را دعوت میکرد به خانهمان بیایند.
مرتب جلسه میگذاشتند .من در آشپزخانه بودم
و ساعتها به در و دیوار نگاه میکردم».
روزی که محمد پر کشید

شهید بعد از آزادسازی کردســتان در آنجا ماند.
گفت نمیتوانم بیایم .از بودن در کنار مردم کرد
لذت میبرد .او فرمانده قرارگاه سیدالشهدا(ع) بود.
چند روز قبل از شهادتش زنگ زد و از همسرش
خواست با بچهها به منطقه بیاید .دلتنگ بود .انگار
میخواست برای آخرین بار آنها را ببیند .بانو گفت
تازه آنجا بودهاند .اما محمد خیلی اصرار کرد .بانو
دســت بچهها را گرفت و راهی شــد .چند روزی
نگذشته بود که محمد گفت میخواهد برای بازدید
منطقه برود .با این حرف بانو دلش آشــوب شد.
خودش هم دلیلش را نمیدانست .تا نزدیکیهای
ظهر که خبر رسید ماشین فرمانده روی مین رفته
و منفجر شده است .او مانده و 2کودک قد و نیمقد
و آیندهای که انتظارش را میکشید.

دیدگاه رهبر معظم انقالب درباره شهید بروجردی
مجذوب روح عرفانی شهید

سردار سرلشکر پاسدار محمد بروجردی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در جنگ ایران و عراق بود که در اول خرداد سال 62در کردستان به شهادت رسید .مقام معظم
رهبری درباره ایشان چنین فرمودهاند« :چهره شهید بروجردی را بازسازی کنید ...آن صورت
نجیب و سالم .آن آدم کمحرف و پرکار و مؤمن را درست نشان دهید ،حاالتش را نشان بدهید.
مرحوم شهید بروجردی بسیار فعال بود .یکبار در سال1359یا اوایل 1360رفتم منطقه غرب.
ایشان آنوقت در باختران بود و من از نزدیک شاهد کار او بودم .اما چیزی که از شهید بروجردی
در آنجا احساس کردم و یک احترام عمیقی از او در دل من بهوجود آورد ،این بود که دیدم این
برادر ،با کمال متانت و با کمال نجابت ،به چیزی که فکر میکند ،مسئولیت و وظیفه است .من
تصور میکنم روحیه آرامش و نداشتن حالت ستیزهجویی با دوستان و گذشت و حلم در مقابل
کسانی که تعارضهای کاری با او داشتند نشانه آن روح عرفانی شهید بود .معاشرت که بتوانم
جزئیات حاالت عرفانی او را بهدست بیاورم».

«کوچه باران» کتابی از امیر اسماعیلی
است که در آن خاطرات شهدا از زبان
همسران و مادران روایت شده است.
این کتــاب که توســط انتشــارات
پرنده و در 216صفحه چاپ شــده،
حاصل دیدار نویســنده و گفتوگو
بــا خانوادههای معظم شهداســت و
شامل60روایت کوتاه و خواندنی است.
کوتاهبودن و استفاده از قلمی شیوا از ویژگیهای این کتاب است.
امیر اسماعیلی در مقدمه کتاب نوشته است« :برای نوشتن کوچه
باران که به باورم عاشقانههایی است خاص ،زیباییهای دیدهام
باارزش و گرانبها .سعی کردم آنها را تا جاییکه قلمام قدرت داشت
و پلک زدنهای مداوم تاری اشکهای چشمام را میگرفت با این
کلمهها به اشتراک بگذارم .وقتی به خانه شهیدی میروم و به پدر
و به مادر و پدرش میگویم« :حاج خانــم! حاجآقا! آمدهام که از
شهیدتان برایم بگویید» در فضایی قرار میگیرم وصفناشدنی.
قصهها شروع میشود با اشک و حسرت .پسرم! علیرضایم! محمدم
! عباسم! رشیدم! حسینم! همهشان با تأکیدی خاص «م» مالکیت
را ادا میکردند و چه حظی میبردند و هنوز خیلیهایشــان باور
نکردهاند که فرزندشان رفتهاست .شهید رفتهاست .هنوز منتظرند
که بیاید و زنگ خانه را بزند .مادر شــهید محمدحســن امینی
میگفت«:چندبار به حاجی اصرار کردم که این خانه را بفروشیم و
برویم جایی دیگر از بس در و دیوار این خانه و خاطرات محمدحسن
در آن به روحم فشــار میآورد .حاجی هربار بــه بهانهای طفره
میرفت .تا یک روز به خون محمدحســن قسمش دادم که چرا
دلش به رفتن رضا نمیشود .شانههایش لرزید و گفت« :حاج خانم
اگر برویم و روزی محمدحسن برگردد و ما اینجا نباشیم ،بچهام
سردرگم میشود .باشیم اینجا که آمد خانه ،پشت در نماند» .پیکر
محمدحسن سر نداشت و حاجی هنوز امید داشت که برگردد.
پرداختن به شــهدای دفاع حرم و بهخصوص شــهدای لشکر
فاطمیون و چشم انتظاری مادران و همسران شهدا ویژگی دیگر
کتاب کوچه باران است که اسماعیلی در مقدمه کتاب به آن اشاره
داشته است« :وقتی به خانه شهدای مدافع حرم میرفتم تا چند روز
با خودم بغض اینور و آنور میبردم تا جاییکه بترکد و سبکم کند.
بسیاری از شهدای مدافع حرم حضرت زینب(ع) دختر داشتند.
دخترهایی با سنوسال کم که نگاهشان بهدر بود و تمنای دیدار بابا
را داشتند .تمنای آغوش پدر داشتند و چقدر پیرم میکرد حسرت
حالوهوای خانواده شهدای افغانستانی تیپ فاطمیون
نگاهشان .
با هم متفاوت بود؛ تنهایی ،درد و رنج مضاعفی داشت برایشان .پسر
شهیدی که هر شب منتظر بود پدرش از بهشت به او زنگ بزند که
نذر کردهام شبی پدرش به خواب بیاید و دلش را آرام کند .مادری
که از سالها پرســتاری جانبازش میگفت و از مظلومیتش». ...
هادی شبها درد میکشــید .آنقدر برایش مسکن زده بودیم
که دیگر اثر نداشت و بهخاطر اینکه با فریاد کشیدن دردهایش
اهل خانه را از خواب بیدار نکند ،لبههــای ازبینرفته پتو را بین
دندانهایش فشار میداد ».پتویی که هنوز در خانه هست را نگاه
میکنند و اشک میریزند.
هیئت عزاداری امام حسین(ع) برای پدر ،مادر ،همسر و فرزندانی
که شهید دادهاند ،گونهای دیگر است .اصال گریههایشان فرق دارد
که دلشان سوخته و جگرشان آتش گرفتهاست .به تجربه این حس
برایم ثابت شدهاست که مادران شهید همه یکجور و یکشکل هم
پیر شدهاند؛ پیر شدنی با انتظار که بیایند ،که برگردند.
و شهید که چه بلندباالست و چه رعنا و چه دلبری میکند و لبخند
میزند به همه ما که دنیا و بازی را جدی گرفتهایم و روزبهروز از
خودمان دورتر میشویم.
شهید محمد پور هنگ

ریحانه و فاطمه تازه هفده ماهشان تمام شدهاست .عکس محمد
را گذاشتهایم روی میز کوچکی گوش ه اتاق .بچهها میروند سراغ
عکس .روی محمد را میبوســند .دســت بهصورت و دستانش
میکشند .انتظار دارند دست محمد به سمتشان حرکت کند و
با زبان خاص خودش بگویــد «:ریحانه ،بیا بابایی .آفرین .باباجی
روبوس کردی؟ بیا بغلم دخترم! فاطمه جانم تو هم بیا بابا .بیا بغل
بابا ...خدایا شــکرت برای این دو تا گل »...محمد فقط در عکس
میخندد .همه دور اتاق نشســتهاند .کسی باورش نمیشود این
جمع شــدن برای ختم محمد باشــد .همه غرق فکر و خیالند.
دنیا دنیا حرف و خاطره از محمد دارند ،اما کسی حرفی نمیزند.
ریحانه و فاطمه ،دوقلوهای محمد که به سمت عکس میروند و
دستبهسر و صورتش میکشند ،یکدفعه بغض همه میترکد.
آقاجون دســتمال ســفیدش را درمیآورد و روی چشمهایش
میگذارد .شانههای مردانهاش میلرزد .دائم میگوید« :محمد!
بابا! رفتی آقاجون؟»
روزیکه محمد آمد خواستگاری ،گفت« :من خواب دیدم خدا به
من دو دختر دوقلو میدهد و همسری مهربان .اما همه را میگذارم
و شهادت را انتخاب میکنم ».خوابهای محمد همیشه رؤیای
صادقه بود اما در خواب دیده بود که موقع شــهادت دخترانش
بزرگشده بودند.
جان مرا هم با خودش میبرد

محمد 16ماه در سوریه بود .شهریور که آمد ،ما را با خودش برد.
در شهر حماء زندگی میکردیم .همسایهها از دیدن رفتار محمد با
اهالی محل و خانوادهاش تعجب میکردند .آنقدر در آنجا محبوب
بود که یکی از همسایهها میگفت «:شــما از منی که سالها در
این محل زندگی میکنم شعبیترید ».شعبی به زبان آنها یعنی
محبوب و مردمی.
محمد در سوریه مجروح شــد و انتقالش دادند بیمارستان
بقیهاهلل .حالش هر روز وخیمتر میشد .دلم قرار نمیگرفت.
هر روز میرفتم بیمارستان .محمد را روی تخت دیدن سخت
بود .خودم و اشکم را کنترل کردن ســختتر .آن روز محمد
زنگ زد و تأکید کرد امروز حالم بد اســت و خواست کسی به
دیدنش نرود .طاقت نیاوردم .تنهایی رفتم بیمارستان .اص ً
ال
حال خودم را نمیفهمیدم .وقتی رسیدم دکترها و پرستارها دور
تختش جمعشده بودند و مشغول احیایش بودند .میدانستم
محمد میرود .اما جان مــرا هم با خــودش میبرد .محمد
خوش به سعادتت! دیدم دستهایش از کنار تخت رها شده
و چشمهایش بستهاست .دیدم روی صورتش را پوشاندهاند.
بغض گلویم را فشار میداد و چشمهایم تار بود .تمام پلهها را
تا حیاط دویدم .هنوز هم فکر میکردم محمد چشمهایش را
باز میکند.
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مرکز فرماندهی خلیجفارس

اندر نتایج و خسارتهای یک واگذاری

بحرین را نمیخواهم
چون نفت و مروارید ندارد!

سرسپردگی ،واهمه و دیگر هیچ!
جدایی بحرین از ایران ،گذری بر بسترها و پیامدها

یکی از مقوالتی که برای هر نظام سیاسی ،از اهمیت
ویژهای برخوردار و به نوعی با اعتبار و آبروی آن در
الهامداناییسرشت
گزارش
روزنامهنگار
ارتباط است ،حفظ تمامیت ارضی یک کشور است؛
مسئلهای که حتی امروزه با پسابینالمللیشدن شرایط جهانی نیز از جایگاه آن کاسته نشده و دولتها
تالش میکنند تا همچنان این کارویژه اساسی خود را حفظ كنند .در ایران دوران معاصر و بهویژه پس
از روی كارآمدن سلسله قاجاریه ،به واســطه ضعف و رو به انحطاطبودن حکومتها ،ایران همواره با
این چالش دست و پنجه نرم کرده است .درست در همین مقطع زمانی است که به واسطه شکست در
جنگهای متعدد ،بخشهای گستردهای از مرزهای سرزمینی کشورمان در شرق یا شمال ،از دست رفته
و نام دیگر کشورها بر آن نهاده شده است! یکی از مناطقی که همچنان مباحث دامنهداری درباره آن
وجود دارد ،منطقه خلیجفارس و حوزه پیرامونی آن است .در این میان بحرین ازجمله مناطقی است که
بهخصوص در دوران حاکمیت سلسله پهلوی ،پیرامون آن مسائل مختلفی مطرح شد .با این حال تاریخ
تکرار شد و این منطقه که جزو جداییناپذیر از خاک کشورمان بود ،به واسطه اشتباهی محاسباتی ،یا
وابستگی به خارج و یا ضعف در شیوه حکمرانی پادشــاه وقت ،از کشورمان جدا و به کشوری مستقل
تبدیل شد .در نوشتار پی آمده ،به مناسبت سالروز تصویب و اعالم جدایی سفارشی بحرین از ایران
( 21اردیبهشت الی 23مردادماه سال  ،)1350به این رویداد مهم تاریخی و ابعاد مختلف آن پرداختهایم.
ایران و بحرین ،تا پیش از عهد پهلوی

امیرعباس هویدا در دوره نخستوزیری
پهلویها بهرغم انتقاد از سیاست موازنه مثبت
قاجارها ،در امتیازدهی و واگذاری بخشهایی
از خاک کشور به بیگانگان ،از اقدامی فروگذار

نکردند که یکی از مهمترین آنها جدایی بحرین

بــود؛ اتفاقــی کــه هویــدا از آن ،بــه شــوهردادن
دختر تعبیر کــرد و دیگــر دســتاندرکاران رژیم

شــاه ،تبلیغ «بیارزش بودن بحریــن» را یکی
از رویکردهای خود قرار داده بودند

بحرین در عهد پهلویها

در دوره رضاخان ،مســئله بحرین به کشمکش و
رکود توامان گذشت و او با اینکه نمیخواست ننگ
جدایی بحرین را به جان بخرد ،ســعی میکرد تا
انگلیسیها را راضی کند که نگهداشتن این جزیره
خطری برای منافــع بریتانیا نــدارد! با این حال
رضاخان نمیتوانســت بهطور علنــی ،اعتراض
خــود را به انگلیســیها اعالم کنــد! از اینرو به
کوششهایی نه چندان جدی و نهایتا بینتیجه،
برای بازپسگیری بحرین اکتفا کرد و هیچگاه از
اتباع ایرانی جزیره حمایت نكرد .او تنها به برخی
کارهــای تبلیغاتی ،مانند درج مقــاالت تاریخی
درباره ســابقه بحرین و تعلق آن بــه ایران بزرگ
دستور میداد.
در دوره پهلوی دوم و از آگوســت  ۱۹۴۱تا اوایل
 ،۱۹۵۶هیچ اقدام اساســی از طرف دولت و دربار
ایران ،بهمنظور اعاده حاکمیت بر بحرین به عمل
نیامد و تنها مطبوعات کشــور ،هر از چندگاهی به
مسئولین مملکتی ،موضوع تعیین تکلیف بحرین
و احقاق حقوق ایران را یادآوری میکردند ،تا آنکه
در ســال ۱۹۵۶حوادثی در بحرین اتفاق افتاد که

نظرخواهی نه از بدنه مردم و با مشارکت عمومی،
بلکه از قشــری محدود مانند روســای قبیلهها،
سرپرستان گروهها و شیوخ بحرینی که به بریتانیا
نزدیک بودند و همچنین در پی تصمیم حکومت
بحرین برای ورود سیل مهاجران فلسطینی و عرب
به این کشور و تغییر ساختار جمعیتی آن ،کامال
به نفع انگلستان تمام شــد! این در حالی است که
شــاه ایران ،میتوانســت تصمیم دیگری بگیرد.
شــاهد این ادعا نیز واقعیتهای وقت بینالمللی
اســت )4(.بهعبارت دیگر ایران میتوانست برای
اعاده حاکمیت بر بحرین ،همــراه با طرح دعاوی
حقوقی ،به اقدام عملی نیز متوســل شود؛ همان
کاری که دولتهای قدرتمند پیشــین انجام داده
بودند .توسل به نیروی نظامی ،در سیاست خارجی
ایران بیسابقه نبود؛ چه اینکه در سال1349ش،
دولت ایران با وجود ادعاهای عــراق بر اروندرود،
با پشتیبانی نیروهای هوایی ،کشتی ابنسینا را از
اروندرود به خلیجفارس وارد کرده بود .در واقع با
توجه به خروج دولت انگلستان از شرق کانال سوئز و
عقبنشینی این کشور ،درصورت حمله دولت ایران
به بحرین ،بهاحتمال زیاد دولت انگلســتان برای
بازپسگیری این منطقه ،به زور متوسل نمیشد.
در این مقطــع حتی آمریکاییها نیــز در منطقه
حضور گستردهای نداشتند و جز یک پایگاه کوچک
در بحرین ،اثری از آنان دیده نمیشد .در واقع ترس
آمریکا در این مقطع ،بیشتر از جانب اتحاد جماهیر
شــوروی بود و احتماال درصورت حمله ایران به
بحرین ،واشــنگتن با متحد استراتژیک خود کنار
میآمد .همچنین احتمــال اینکه عراق وارد عمل
شود بســیار کم بود ،زیرا عراق در جریان مسئله
اروندرود نیز -که در آن منافع مستقیم داشت -راه
به جایی نبرده بود و با وجود اینکه به خلیجفارس
دسترسی گســتردهای نداشــت ،احتمال اینکه
بتواند در برابر ایران دست به اقدام خاصی بزند و به
رویارویی با تهران مبادرت ورزد ،کم مینمود)5(.
از اینرو اگر نیروی دریایی و هوایی ایران ،دست به
عملیات زده بودند ،بهاحتمال زیاد بدون خونریزی
و عواقبی خاص ،میتوانستند بحرین را دوباره به
خاک کشورمان منضم کنند .افزون بر این ،با توجه
به سوابق تاریخی محکم و مستدل و نیز اسنادی
که نشان از حاکمیت چندهزارساله ایران بر بحرین
میداد ،امکان دخالت نهادهای بینالمللی و بررسی

از ژســت دمکراســیخواهی ،تا تــن دادن
بهنظرسنجی به جای همهپرسی

شاه برای صحنهســازی و مالحظه افکار عمومی،
دراوایل ۱۹۷۰و در یک مصاحبه ،خواســتار حل
مسئله بحرین از طریق کسب نظر مردم آن ،توسط
ســازمان ملل متحد شــد .حاکم بحرین و دولت
انگلستان ،به واسطه اینکه برگزاری همهپرسی به
نفی سلطه آنان منجر میشد ،با آن مخالفت کردند
و محمدرضا پهلوی را به برگزاری یک نظرسنجی
زیرنظر ســازمان ملل که با اما و اگرهای بســیار
همراه بود ،متقاعد ساختند! «نظرسنجی» به جای
«همهپرسی» ،عم ً
ال یک راه فرار محترمانه ،برای
تکذیب حاکمیت ایران و محصول توافق شــاه با
انگلیس و آمریکا بود .نتیجه این نظرسنجی با توجه
به حاکمیت جو خفقان و ترس بر منطقه ،کشتار یا
زندانیشدن شمار زیادی از مردم جزیره که هوادار
ایران باقی مانــده بودند ،از پیش مشــخص بود!

مخالفــان حاکمیت ایــران بــر بحرین و
دستاویزهای آنان

اما اســتدالل اصلی مخالفان مقاومت ایران برای
حفظ بحریــن و حامیــان واگــذاری آن ،مانند
امیرعباس هویدا ،امیراسداهلل علم ،عباس مسعودی
و علینقی عالیخانی ،نامشروعدانســتن توسل به
نیروی نظامی برای حل مشکل بینالمللی و لزوم
مراجعه به شورای امنیت بود .این در حالی است که
اوالً :نظام ایران در درگیریهای سیاسی با مخالفان
داخلی ،به جای مذاکره از زور اســتفاده میکرد،
مانند دستگیریهای گسترده سران احزاب ملی و
روحانیان مشهور و دانشجویان ،هنگام همهپرسی
انقالب سفید .ثانیاً :ایران در سطح بینالملل نیز در
چند مورد از نیروی نظامی بهره جسته بود ،ازجمله
تصرف جزیره ابوموسی و نیز لشکرکشی به کشور
عمان برای سرکوب شورش ظفار ،به درخواست
آمریکا و بیهیچ مجوز بینالمللی ،آن هم با هزینه
ایران! در واقع باید به این افراد گفته میشد که شاه
در کدام یک از میدانهــای داخلی و خارجی ،به
مراجع بینالمللی تکیه کرده بود که در این مورد
بخواهد بکند؟
و کالم آخر

امیراسداهلل علم ،در دوران تصدی وزارت دربار شاهنشاهی

جدای از اینکه آیا با این جنس از استداللها ،میتوان از بخشی از خاک
کشور صرفنظر کرد ،این پرسش مطرح میشود که آیا واقعا جزیره
بحرین هیچ ارزش و مزیتی نداشت؟ در پاسخ به این پرسش ،برخالف
انگارههای شاه و نخستوزیرش و سایر درباریان ،باید گفت که بحرین
از نظر استراتژیک و سوقالجیشــی ،در خلیجفارس از جایگاه بسیار
ویژهای برخوردار است .درحقیقت اگر ایران در دوره پهلوی بحرین را
از دست نمیداد ،میزان ذخایر انرژی بیشتری را در اختیار داشت و از
منابع نفت و گاز این منطقه شاخص در منطقه خلیجفارس محروم
نمیشد! در همان زمان نیز بهرهبرداری از چاههای نفتی بحرین ،در
1969م1347 /ش ،بالغ بر 3میلیونو800هزار تن بود .در ضمن در
بحرین ،بهجز منابع نفت ،منابع دیگــری مانند آلومینیوم نیز وجود
داشت که با اســتخراج آن و احداث کارخانه آلومینیومسازی ،سود
بسیاری بهدست میآمد .عالوه بر این صنعت صید ماهی آن کشور نیز
وضعیت خوبی داشت .همچنین از نظر ژئوپلیتیک منطقه ،واقع شدن
بحرین در مرز ساحلی عربستان و قطر ،فرصت قابلمالحظهای را برای
ایران بهدنبال داشت و میزان دسترســی به آبها ،برای ایران بسیار
بیشتر بود .درصورتی که بحرین جزو ایران بود ،دیگر تشکیل گذرگاه
بینالمللی در خلیجفارس معنایی نداشت؛ زیرا تمام آبها در اختیار
ایران بود و تقریباً تمام آن منطقه ،جزو آبهای سرزمینی ما محسوب
میشد .بنابراین ،این منطقه میتوانست فرصتهای متعددی را در
اختیار ایران بگذارد که پس از جدایی از آنها محروم شــد .در عوض،
منفعت در ظاهر استقالل بحرین و در واقع حاکمیت دستنشانده
انگلیس بر این کشــور ،به جیب این اســتعمار پیر رفت! انگلستان
بالفاصله پس از جداشدن بحرین ،پایگاه نظامیاش را در این جزیره
افتتاح کرد و توانست نفوذ خود در این منطقه را افزایش دهد .اینک که
دههها از انتزاع بحرین از ایران میگذرد ،این منطقه به پایگاهی برای
قدرتهای جهانی تبدیل شده و حکومت آن پروندهای سیاه ،در تضییع
حقوق مردم خویش بهویژه شیعیان دارد .سرکوب اعتراضات مردم این
کشور در سالیان اخیر که در واقع هموطنان دیرین ما هستند ،شاهدی
بر این مدعاست.

بحرین از دوران ساســانیان و حتــی پیش از آن،
در قلمرو دولت ایران محســوب میشد .این روند
در دوران پس از اســام نیز تداوم یافت و تنها در
دوران خلفای راشــدین ،این قســمت جزو ایالت
مدینه محسوب میشد .در دوران خلفای عباسی
و پس از آن ،بحرین جــزو ایالت فارس بود تا اینکه
در ســال1522م و بهمدت چند دهه ،در اشــغال
پرتغالیها قرار گرفت .شاه عباس صفوی اما توانست
دوباره حاکمیت ایران را بر این سرزمین اعمال کند
و این ماجرا تا روی کارآمدن سلسله قاجاریه ادامه
داشــت )1( .البته در طول این مدت بارها بحرین
میان حاکمان گوناگون دســتبه دست شده که
باردیگر بعد از صفویه ظاهرا در سال 1726م
نادر شــاه بحرین را فتــح میکند و بــاز با مرگ
کریمخانزند ماجرا شکل دیگری به خود میگیرد.
ضعف حاکمیت در دوران قاجار و نفوذ و ســلطه
قدرتهای خارجی همانند انگلســتان ،سبب شد
تا حاکمیت تام و تمام ایران بر این منطقه ،به مرور
رو به ضعف گذارد و عمال تحت ســلطه امپراتوری
بریتانیا درآید! در واقع انگلستان در سال1853م،
عهدنامهای با این شیخنشین امضا کرد و طی آن،
رسما مســئولیت روابط خارجی بحرین و دفاع از
آن در برابــر حمالت بیگانه را بهدســت گرفت! با
قرارداد 1907م ،بحرین بهطور کامل در حیطه نفوذ
و سلطه انگلســتان قرار گرفت و در سال1914م،
این منطقه رسما تحتالحمایه این قدرت خارجی
شد .انگلستان حتی حاکم بومی بحرین را از قدرت
خلع كرد و یک افسر انگلیسی به جای آن گمارد! از
این مقطع به بعد و تا ســال 1971م ،بحرین رسما
تحتالحمایه انگلستان قرار داشت .با این حال ،هم
قاجارها و هم پس از آن پهلویها ،همچنان مدعی
حاکمیت ایران بر این منطقه بودند)2(.

منجر به اعالم وضع غیرعادی و دســتگیری تعداد
زیادی از ایرانیان مقیم این کشــور شد .تهران به
این حوادث واکنش نشــان داد و علی قلی اردالن،
وزیر امور خارجه وقت ،دالیــل حقوقی و تاریخی
حاکمیت کشــورمان بر بحرین را در مصاحبهای
در فروردین همان سال برشمرد .هیأت دولت نیز
در نوامبر ،۱۹۵۷الیحه تقسیمات جدید کشوری
را که به موجب آن بحرین اســتان چهاردهم ایران
محسوب میشد ،در حضور شاه به تصویب رساند.
( )3اتحاد جماهیر شوروی اعالن حاکمیت ایران بر
بحرین را مورد تأیید رسمی قرار داد اما انگلستان
این موضع ایران را رد کرده و بر اســتقالل بحرین
تحت حمایت خود ،تأکید كرد .موضع انگلستان در
کشورهای عرب با استقبال روبهرو شد ،بهنحوی که
بالفاصله اتحادیه عرب ،علیه ایران موضعگیری کرد!
حکومت ایران نیز پس از آن و بهتدریج ،آنچنان در
موضع تدافعی قرار گرفت که بازهم حداقل مسئله
بحرین را برای مدت ۱۰سال مسکوت گذاشت! دلیل
آن را نیز باید در وابستگی حکومت پهلوی به غرب
و عدمتمایل در به چالشکشیدن نظمی جست که
آنها برای منطقه طراحی کرده بودند.
با این حال آنچه نقطه عطفی در روابط ایران و بحرین
قلمداد میشــود ،طرح انگلســتان برای خروج از
منطقه و خأل قدرتی بود که در پی آن پدید میآمد.
در واقع با خروج انگلستان از منطقه ،جزایر مختلف
خلیجفارس دچار خأل قدرت میشــدند و همین
امر محمدرضــا پهلوی را بر آن داشــت تا درصدد
تصرف جزایر سهگانه ابوموســی ،تنب کوچک و
تنب بزرگ برآید .در این میان تالش ایران به جلب
دوستی کشــورهای عربی خلیجفارس که با سفر
شاه به عربســتان و کویت انجام گرفت ،از یک سو
و وسوسههای انگلستان در مورد معاملهای بهتر با
ایران درباره جزایر سه گانه از سوی دیگر و فشارهای
سیاسی ایاالت متحده به ایران برای حل و فصل هر
چه ســریعتر اختالفات ،باعث شدند که پهلوی به
شکلی غیرمنتظره ،از ادعای دیرین ایران نسبت به
بحرین صرفنظر كند!

اسناد ایران نیز وجود داشــت؛ اسنادی که پایه و
مبانی آن ،بر درستی رویکرد استعمارزدایی داللت
داشت و میتوانست درصورت وجود یک سیاست
خارجی مستقل ،به نتایج ارزشمندی منتهی شود.
( )6حتی اداره نهم سیاســی وزارت امور خارجه
پهلوی ،کتابچهای را با عنوان اختالف انگلیس با
ایران بر ســر بحرین تدوین کرد که تمام ادله به
نفع ایران در این ماجرا ،در آن گردآوری شده بود.

امیر اسدهللا علم« :شورای امنیت به
اتفاق ،میل مردم بحرین را در داشتن

استقالل کامل تصویب کرد .نماینده
ایران هم فوری آن را پذیرفت! خندهام

گرفتــه بــود ،گوینــده رادیــوی تهــران

طــوری با غــرور ایــن خبــر را میخواند
که گویی بحرین را فتح کردهایم!»...

به هر روی محمدرضا پهلوی بهدلیل ترس از عواقب
اقدام عملی و مهمتر از آن وابستگی بیش از اندازه
به قدرتهای غربی و بهویژه آمریکا و انگلستان ،از
روی میزآوردن این سناریو اجتناب و سادهترین
راه را انتخاب کرد .چنانچه شاه نظرش را اینگونه
اعالم کرده بود« :دولت شاهنشاهی نمیخواهد با
اعمال زور بحرین را تصاحب کند بلکه حاکمیت
بحرین را به دلخواه اکثریت مردم در یک همهپرسی
آزاد!؟ زیرنظر سازمان ملل متحد وامیگذارد ،تا اگر
اکثریت مردم بحرین عالقه به ملحقشدن به ایران
داشــتند ،بحرین در حاکمیت ایران بماند و اگر
خواستند از ایران تجزیه شوند ،کشوری مستقل
شوند)7( .»...
براین اســاس و در پــی آن نظرخواهی صوری،
شــورای امنیت ســازمان ملل قطعنامه  ۲۷۸را
در  ۲۱اردیبهشــت ۱۳۴۹برابر ۱۱می ۱۹۷۰که
به ادعای ایشان خواســته مردم بحرین مبنی بر
استقالل را تأیید میکرد ،صادر كرد .این قطعنامه
به دولتهای ایران و بریتانیا نیز ابالغ شد .در ۲۵آذر
آن سال ،بحرین رســماً عضو سازمان ملل متحد
شد .در ۲۸اردیبهشــت 1349نیز مجلس سنا با
آراي  ۶۰ســناتور ،آن را تأیید كرد .شیخ بحرین
هم در ۲۳مرداد  ،۱۳۵۰بیانیه اســتقالل بحرین
را منتشر کرد .بدینترتیب محمدرضا پهلوی در
برابر روند جدایی بحرین از ایران ،نهتنها مقاومتی از
خود نشان نداد بلکه بنابر تصمیم او ،ایران نخستین
کشــوری بود که اســتقالل این شیخنشین را به
رسمیت شناخت و این منطقه مهم سوقالجیشی،
حیاتی و دارای منابع فراوان مادی را با وجود میل
مردم ایران و ساکنان بحرین ،از کشور جدا و ننگی
ابدی را بر پیشانی حکومت پهلوی در تاریخ ثبت
کرد! ننگی که حتی اسداهلل علم نیز نمیتوانست از
آن احساس سرافکندگی نکند؛ «شورای امنیت
به اتفاق ،میل مردم بحرین را در داشتن استقالل
کامل تصویب کرد .نماینده ایران هم فوری آن را
پذیرفت! خندهام گرفته بود ،گوینده رادیوی تهران
طوری با غرور این خبر را میخواند که گویی بحرین
را فتح کردهایم!)8( »...
منابع در سرویس تاریخ همشهری موجود است.

عیسی بن سلمان آلخلیفه امیر بحرین ،در دیدار با محمدرضا پهلوی

خاندان پهلوی بهرغم انتقاد از سیاست موازنه مثبت شاهان قاجار و
ادعای همیشگیشان مبنی بر وطن دوستی و حفظ تمامیت ارضی
ایران ،در امتیازدهی و واگذاری بخشهایی از خاک کشور به بیگانگان
و تحمیل قراردادهای اســتعماری به مردم نسبت به حکومتهای
پیشین ،از اقدامی فروگذار نکردند که یکی از مهمترین آنها رضایت به
جداشدن بحرین از ایران بود؛ اتفاقی که امیرعباس هویدا ،نخستوزیر
وقت ،از آن تعبیر به شــوهردادن دختر کرد و دستاندرکاران رژیم
پهلوی برای توجیــه این جدایی ،تبلیغ «بــیارزش بودن بحرین»
را یکی از سیاســتهای دائمی خود قرار داده بودند .براســاس این
سیاست ،مدام گفته میشد که نگهداری بحرین ،هزینههای زیادی
خواهد داشــت و هیچ توانی را نیز به کشــور نمیافزاید .برای نمونه
عباس مسعودی ،سناتور شاهنشاهی و گرداننده روزنامه اطالعات،
ینویســد« :بحرین از نظر منابع طبیعی،
در تاریخ 1349/02/13م 
وضعیت چشمگیری ندارد...در این سرزمین ،مثل دیگر شیخنشینها،
کشــاورزی وجود خارجی ندارد .از ســیر تا پیاز و به قول معروف از
سفیدی گچ تا سیاهی زغال خود را ،از خارج وارد میکند.»...
در خاطرات اســداهلل علم ،وزیر وقــت دربار نیز آمــده که ازجمله
استداللهای شاه برای موجه جلوهدادن جدایی بحرین از ایران ،این
است« :اکثریت ساکنان آن جزیره عرب هستند و به زبان عربی سخن
میگویند .به لحاظ اقتصــادی مجمعالجزایر بحرین دیگر اهمیت
ندارند ،زیرا نفت آنجا تمامشده و صید مروارید نیز صرفه اقتصادی
ندارد .از نظر اهمیت استراتژیکی و سوقالجیشی با وجود تسلط ایران
بر تنگه هرمز ،آن جزایر ارزشی ندارد ،از جهت امنیتی هم حفظ آن
سرزمین ،پرهزینه و مستلزم استقرار یکی دو لشکر در آنجاست.»...
او در اظهارنظری عجیب درباره حفظ بخشی از خاک ایران میگوید:
«من اهل این نیستم که به زور حضور لشگرم ،یک جایی را ضمیمه
خاک خود بکنم! .»...علم در بخش دیگری از خاطراتش مینویسد:
«به شاه عرض کردم :اینکه بگوییم بحرین بنابر حقوق قانونی از آن
ماست ،ما را به جایی نمیرســاند ،اگر آن را به زور بگیریم ،باری بر
دوشمان خواهد بود و موردی برای اختالف دائمی با عربها میشود،
از آن گذشته بسیار هم گران خواهد بود ،زیرا منابع نفتی بحرین در
حال تمام شدن است.»...
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قــرن بیســتم و خاصــه 2بازه
جنگهــای جهانــی اول و دوم
را شــاید بتــوان عجیبترین و
پرمناقشــهترین دوران تاریــخ
ایران دانست .حضور سیاسیون و
نظامیان آلمانی ،روسی ،انگلیسی،
ی و ...همزمان در خاک
آمریکایــ 
ایران و متعاقبا خــاک عثمانی و
بعدتر عراق ،موجب وقایعی شد که
تلخیهایش برای هر دو کشور و خاصه ایران ،بیشتر از هر زمان
دیگری در تاریخ بوده است .قحطیهای بزرگ و بیماریهای
فراگیر ،ارمغان این متجاوزین بود و هزارویک آسیب و بیچارگی
دیگر که بر این مردم نازل شد و تا سالها پسازآن نیز اثراتش
باقی ماند و هنوز هم .با این همه اطالعات ما درباره وقایع آن
سالها همچنان بسیار محدود است و با وجود اینکه از حضور
نیروهای متفقین در ایران ،بیش از 80ســال نگذشته است،
حقیقتهای بسیاری از ماجراهای آن سالها همچنان پوشیده
مانده است .کتاب «مرکز فرماندهی خلیجفارس :تاریخ جنگ
جهانی دوم در ایران و عراق» نوشته «اشلی جکسون» یکی از
بهترین آثاریاست که درخصوص حضور نیروهای متفقین در
این دو کشور و چندوچون بسیاری از وقایع آن سالها نوشته
شده است .نویسنده در این کتاب ورود متفقین و نبردهایشان
از دریا تا بیابان و کوهستان ،روی کشتیها تا ریلهای قطار را
مو به مو براساس اسناد و نوشتههای باقیمانده و تازه بهدست
آمده ،شرح داده و بررسی کرده است .کتاب به ماجراهای پشت
پردههای سیاست بینالملل و دربار پهلوی و بسیاری از مصایب
مردم ایران در آن بازه زمانی نیز پرداخته است .نشر کتاب پارسه
این کتاب را با ترجمه محمد آقاجری به بهای 210هزار تومان
منتشر کرده است.

تاریخ ایران

گاهنامه تئوفانس
«گاهنامــه تئوفانــس»
رخدادهای ســال  ۶۰۲تا
 ۸۱۲میــادی را گزارش
کرده که چند سالی پیش
از برآمدن اسالم را تا زمان
خالفت مامون عباســی
دربرمیگیــرد .گاهنامه
تئوفانــس را محمــود
فاضلیبیرجندی به فارسی
برگردانده و از سوی انتشارات برسم منتشر شده است.
در بخشی از کتاب که مربوط به وقایع سال 603است
میخوانیم« :در این سال خســرو ،شاهنشاه پارس،
سپاهیان عظیمی گرد آورد و به جنگ روم فرستاد.
ژرمانوس که این خبر را شــنید به هــراس افتاد ،اما
چارهای نبود ،و وارد کارزار شــد .او خود هم در نبرد
زخم برداشت ،اما محافظانش او را به سالمت از معرکه
به در کشیدند و به کنســتانتینا رساندند .رومیان در
این جنگ شکســت خوردند ،و ژرمانوس هم در روز
یازدهم درگذشت .فوکاس برای آرام نگهداشتن آبارها،
پیمانهایی را که با خاقان داشت اســتوارتر کرد ،و
لشکریانش را هم از اروپا به آسیا برد .بخشی را به جنگ
پارسها فرستاد و بخش دیگر را مأمور کرد تا نرسس را
در ادسا فروگیرند .در همین حین ،خسرو نیز همزمان
با رومیان وارد آرخامون شد؛ نبرد را با حملهای آغاز
کرد که با پیالن به دژ صورت داد و پیروزی بزرگی بهره
خویش گرداند و». ...
این کتاب در 389صفحه ازسوی نشر برسم به بهای
120هزار تومان منتشر شده است.

تاریخ جهان

اطلس نبردهای تاریخساز
کتاب «اطلس نبردهای تاریخساز»
کاری از مؤسســه «دورلینــگ
کیندرزلــی» بــا ترجمــه الهام
شوشتریزاده را انتشارات سایان
منتشر کرده است.
جنگها و نبردهایی که در خالل
آنها رخ میدهنــد از دیرباز جزئی
از تجربه انسانی بودهاند .وقتی همه
راههای دیگر حل اختالف به جایی
نمیرسند ،جنگیدن آخرین تیر ترکش ما میشود .گرچه نبردها
هولناک و خونبارند و تاریخ نمیتواند آنها را نادیده بگیرد .کتاب
حاضر قصه مهمترین نبردهای تاریخ بشر را به تصویر میکشد،
آن هم با وضوحی که پیش از این هرگز ندیدهاید .فرا زوفرود هر
منازعه را فقط میشود در نقشه و در تصویری هوایی از میدان
نبرد ،به بهترین شیوه توضیح داد و بازنمایی کرد.
همه نبردهایی که در این کتاب آمدهاند ،هر یک به روش خود،
سرنوشتساز و تعیینکننده بودهاند .بعضی از آنها با جابهجایی
مرزها یا پدید آوردن و نابود کردن ملتها شــکل نقشه جهان
را تغییر دادهاند .بعضی دیگر درون مرزهای یک ســرزمین رخ
دادهاند و نمود لحظههای تحولآفریــن جنگهای داخلی و
انقالبها هستند.
دورلینگ کیندرزلی ،مؤسسهای انتشاراتی در بریتانیاست که به
چاپ و نشر کتابهای مرجع برای کودکان و بزرگساالن به۵۱
زبان گوناگون میپردازد .این مؤسسه بخشی از بنیاد پنگوئن
راندوم هاوس است که پیشتر از یکیشــدن 2گروه پنگوئن
و راندم هاوس شــکل گرفته بود .این انتشارات در سال۱۹۷۴
گشایش یافته و گستره وسیعی از موضوعات را ازجمله سفر ،هنر
و صنایعدستی ،کسبوکار ،تاریخ ،بازی ،آشپزی ،تاریخ طبیعی،
و  ...پوشش میدهد.
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بازگشت
بمب گیشه

پالن ۱

کشف استعدادهای استانی
در سینمای مستند
مدیرعاملمرکزگسترشسینمایمستند،تجربیوپویانمایی
در نشست مشترک فیلمساران اســتان آذربایجان شرقی
و اردبیل ،کشف استعدادهای اســتانی را یکی از مهمترین
اولویتهای مرکز دانست .محمد حمیدیمقدم گفت :نگاه
ما به گســترش مستندســازی ،عدالت نمایشی و حمایت
از استعدادهای استانها کمی نیســت .فقط بهدنبال ارائه
آمار و ارقام نیســتیم اگرچه که در زمینه تولید و مشارکت
با مستندسازان اســتانی ،آمار خوبی داریم .برای ما کشف
استعداد و ایجاد بســتر برای مستندســازان استانی برای
فعالیت و ورود به سینمای حرفهای دغدغه و اصل است .وی
ادامه داد :اغلب مستندســازان برتر ایران که آثارشــان در
جشنواره «سینماحقیقت» نمایش داده میشود از استانهای
دیگر هستند و در تهران اقامت دارند .برای ما مهم است که
مستندسازان در هر اقلیم و فرهنگی که زندگی میکنند ،آن
اصالت را به سینمای مستند بیاورند .اینگونه است که فضای
سینمای مســتند ایران ،متنوع و رنگارنگ میشود و از نظر
مضمون و محتوا غنا میگیرد .مدیرعامل مرکز گســترش
افزود :برای معرفــی خودمان به جهــان ،نیازمند کارهای
پژوهشی و تحقیقی گسترده در سینمای مستند هستیم،
سینمای مستند بیش از مباحث شعاری و تکراری نیازمند
آثاری اســت مرتبط با باورها ،اعتقادات و فرهنگ و شرایط
زیستبوم مستندسازان .دکتر اسماعیلی ،وزیر محترم فرهنگ
و ارشاد اسالمی بارها بر مسئله عدالت نمایشی و تمرکززدایی
از پایتخت اشاره داشتهاند ،دغدغه ما هم این موضوع است.
همچنین با عنایت و توجه دکتر خزاعی ،رئیس محترم سازمان
سینمایی ،حل مسئله کمبود بودجه در سینمای مستند و
انیمیشن ،در حال پیگیری است .ایشان بهدنبال رونق تولید و
عرضه در این زمینه است.

پالن ۲

بخش دولتی نباید فیلم
عاشقانه بسازد
غالمرضا گمرکی گفت :از قبل انقالب تا االن که من
کار میکنم و سینمای هر دو دوره را دیدهام ،آن زمان
سینمای دولتی نداشتیم یعنی سازمان و تشکیالتی
مثل فارابی و اوج نداشتیم که سرمایهگذاری كرده و
با بخش خصوصی رقابت کنند .این نهایت بیانصافی
اســت که بخش دولتی به هرکســی هر دستمزدی
بخواهد میدهد و برایش مهم نیست هزینه برمیگردد
یا نه .اما برای بخش خصوصی اینگونه نیست .در بخش
خصوصی ،حساب غذای مهمان در سر صحنه را هم
باید داشــت .طبعا در بخش دولتی بریز و بپاش زیاد
اســت و همین امر تأثیرش را روی بخش خصوصی
میگذارد درحالیکه بخش دولتی نباید ارتباطی با
سینما داشته باشــد .این بخش اگر میخواهد برود
در سال همان چند فیلم مطلوبش را بسازد ولی وقتی
به حوزه اقتصاد سینما وارد شد ،باید از قوانین بخش
خصوصی تبعیت کند و انحصار بهوجود نیاورد .مشکل
اینجاست که این دو بخش از هم حرف شنوی ندارند
و هر کدام راه خودشــان را میروند .این تهیهکننده
قدیمی که با ایلنا گفتوگو میکرد ،افزود :تمام مشکل
ما در سینما دخالت دولت و دولتیهاست .در همین
سینمای کوچک ما چهار تشکل تهیهکنندگی داریم
که من بارها مطلب نوشتم که این راهش نیست .بخش
دولتی باید تنها برای انجام کارهــای انقالبی اجازه
فعالیت داشته باشد نه در هر حوزهای از سینما .چرا
فالن نهاد رسمی باید فیلم عاشقانه و اجتماعی بسازد؟
دولت باید دستش را از چرخ سینما بیرون بکشد.

مفهوم سینمای مستقل
لوث شده است
سامان سالور در توضیح ماهیت و مفهوم سینمای مستقل
و تعارضات تعریف و برداشت از آن در سینمای ایران گفت:
ما هنوز در مضمون سینمای مستقل دچار مسئله هستیم.
وقتی بســیاری از عزیزان تهیهکننده واژه مســتقل را به
ســخره میگیرند و در مجالس و مراســم رســمی منکر
سینمای مستقل میشوند و میگویند اصال چنین چیزی
نداریم ،اوضاع چگونه خواهد بود؟ بر این اساس باید تعریف
مســتقل را بشناســیم؛ یعنی بدانیم که وقتی میگوییم
مســتقل از چه حرف میزنیم؛ ســینمای مستقل یعنی
پول نگرفتن از دولت؟ یعنی مســتقلبودن در اندیشه و
خالف جریان آب شــناکردن؟ یعنی اینکه فیلمی بسازی
که بدنه نباشــد؟ بنابراین وقتی هنوز تعریف مشخصی از
این واژه وجود ندارد ،نمیتوان به نتیجهای واحد بر سر این
موضوع رسید.
نویســنده و کارگردان فیلم سینمایی «سه کام حبس»
به ایرنا گفت :متأسفانه واژه مســتقل بهنظرم از آن دسته
کلماتی است که در این ســالها لوث شده و به شخصه از
بهکار بردن آن ابا دارم؛ چراکه بسیاری اوقات میبینم که
فرد آمده پولی از دولت هم گرفته و در اندیشه و ساختار هم
استقاللی ندارد ولی از واژه مستقل استفاده میکند و شاید
دلیل این موضوع آن اســت که هنوز در مورد تعاریف این
موضوع دچار مشکل و تناقض هستیم.
هم در مورد خــودم و هم در مورد کارگردانان مســتقل
حقیقی میتوانم بگویم که فیلمهایی که ماندگار شــده،
موفق بوده و افتخار بینالمللی بهدســت آورده ،فیلمهای
مســتقلی هســتند که با تالش کارگردانی کــه احتماال
تهیهکننده هم هست با سختی و بدون هیچ کمک و وام و
پشتیبانی ،ساخته شده است.

نگاهی به فیلم «انفرادي»

تکیه بر موقعیتهای تکراری
«انفرادی» در تداوم فیلمهای قبلی ســازندهاش و
1
بر پایه الگوهای امتحان پسداده در گیشــه ساخته
شده است.
فیلم نمونهای از سینمای کمدی ایران است که قرار است از
راه بازی با خطوط قرمز و کنایههای اجتماعی ،شوخی بسازد،
موقعیت کمدی خلق کند و تماشــاگر را بخنداند .نگاهی به
آمار فروش فیلم در همین چند هفته اول اکران نشان میدهد
که ســازندگان انفرادی ،به هدفشان که موفقیت در گیشه
است دست یافتهاند؛ موفقیتی که بیشــتر برآمده از حضور
گروه بازیگران بهعنوان ســتارههای پولســاز و چند صحنه
کمدی موقعیت و شوخیهای کالمی مرسوم است .فیلم در
مسیری مشخص حرکت میکند و در لحظاتی هم تماشاگر
را میخنداند.
رضــا عطــاران ،احمد مهرانفــر و مهدی هاشــمی
2
 ۳مالباختهای هستند که پولشان را مؤسسهای مالی
اعتباری باال کشیده اســت؛ آنها برای جبران مافات ،تصمیم
میگیرند که هر خالفی را مرتکب شــوند تا به زندان بیفتند.
برای این کارگروه ۳تاییها بانک میزنند ،به مهمانی میروند،
در پارک ،آب بازی میکنند و خالصــه مرتکب هر کاری که
بشود بابتش دستگیر شد میشوند ،تا در آنجا لقمه نانی به کف
آورند .عمده تالش فیلمساز برای خلق موقعیت کمدی مربوط
به همین فصلهاست؛ سکانسهایی که بهنظر میرسد در آنها
دست بازیگران برای بداههپردازی باز گذاشته شده تا هر هنری
كه دارند برای خنداندن تماشاگر رو کنند.

رضا عطاران بعد از حدود ۳سال وقفه
با فیلمی پرفروش به اکران سینماها بازگشته است
گزارش
یک

ناهید پیشور
روزنامهنگار

از موفقتریــن چهرههــای ســینمای ایران در
جذب مخاطــب در یکدهه اخیر کــه آخرین بار
در ســال ۹۸فیلم «زیرنظر» را روی پرده داشت،
این روزها «انفرادی» بــه نمایش عمومی درآمده
اســت؛ پرفروشترین فیلم حال حاضــر اکران نه
چندان پررونق بهار کــه بهعنوان کمدی تازهای از
رضا عطاران بیشــتر از هر فیلم دیگری تماشاگر
دارد .گرچه بازخورد رســانهای انفــرادی مثبت
نیســت و حتی گفته میشــود مخاطبان خیلی
هم با رضایت از ســالن ســینما خارج نمیشوند
ولی نکته مهم این اســت که همچنان هر فیلمی
اگر کمدی باشــد و عطاران هم در آن بازی کند،
میتواند به فروش تضمینشــدهای دســت یابد.
این قاعدهای اســت که ابتدای دهه ۹۰برقرار بوده
و نتیجهاش ســلطنت بیچون و چــرای عطاران
بر گیشه سینماها بوده اســت .بازیگر ،نویسنده و
کارگردانی کــه البته شــهرتش را در تلویزیون به
دست آورد و در ســینما به اوج رسید .رضا عطاران
در اوایل دهه 70یکــی از آن چهرههای جوانی بود
که با «ســاعت خوش» به شهرت رسید .تلویزیون
سکوی پرتاب کمدینی شــد که در طول بیش از
ربعقرن همچنان یکی از مهمترین سرگرمیسازان
و بازیگرانی اســت که موردتوجه مردم قرار دارد.
داستان عطاران و ســینمای ایران از سال ۷۶و با
فیلم «کلید ازدواج» شروع شد؛ فیلمی کمدی که
روی شهرت و محبوبیت بازیگران «ساعتخوش»
حساب باز کرده بود و فروش متوسطی هم داشت.
در ادامــه عطاران با حضــور در نقشهای مکمل،
بهعنوان نمک فیلمهــا به مرور حضــورش را در
سینمای ایران تثبیت کرد.
در دهه ۸۰عطاران بسیار پرکار بود و در تلویزیون
توانست پرسونای خود را تثبیت کند .در سالهایی
که بیشتر دوستانش در ساعتخوش ،یا به حاشیه
رفته بودند و یا نومیدانه در پی تکرار موفقیتهای
پیشینشان بودند ،عطاران توانست با سریالهایش

مخاطبان پرتعداد بیابد .با ســریالهای «بزنگاه»،
«خانــه بــه دوش» و «متهم گریخــت» عطاران
پیشنهاد تازهای برای سریالهای طنز تلویزیونی
ارائه داد و جنســی از واقعگرایی را وارد طنزهای
تلویزیونی کرد که به شهادت بازپخشهای مکرر
این مجموعهها همچنان مورد توجه مردم قرار دارد.
مسیر فعالیت سینمایی عطاران با «ورود آقایان
ممنوع» هموار شــد؛ فیلمنامه پیمان قاسمخانی
و شخصیت معلم شیمی با بازی عطاران در تقابل
با شــخصیت خانم مدیر ســختگیر ،موردتوجه
تماشاگران قرار گرفت .عطاران پیش از ورود آقایان
ممنوع هم فیلم پرفروش در کارنامهاش داشــت
ولی مثال در «کاله قرمزی و سروناز» نقش کوتاه و
منفیاش نمیتوانست دلیل موفقیت فیلمی باشد
که با نوستالژی عروســکهای محبوب در یکی از
کمرونقترین سالهای اکران 40سال اخیر ،خوب
میفروخت .در «توفیق اجبــاری» هم که نزدیک
به ۲میلیون نفر مخاطب در اکران اولش داشــت،
ســتاره اصلی محمدرضا گلزار بود و عطاران نقش
وردســت بامزه را ایفا میکرد .در همین سالها او
ســتاره بیچون و چرای تلویزیون بــود و کنارش
در فیلمهایی چون «هوو» امکانــی برای نمایش
قابلیتها و پرسونای «کول» و بامزهاش را مییافت.
ســالهایی عطاران به مرور جایگاهش را بهعنوان
چهرهای محبوب تثبیت میکرد .در دهه ۸۰رسانه
اصلی عطاران تلویزیون بود و از دهه  ۹۰سینما محل
ترکتازیاش شد.
عطاران در دهه ۹۰فقط در فیلمهای تجاری حضور
نیافت .در کارنامه او فیلمهای چون «اسب حیوان
نجیبی است»« ،بی خود و بیجهت» و «استراحت
مطلق» هم به چشم میخورد که هیچکدام جزو آثار
بسیار پرفروش او نیســتند ولی نشانهای هستند از
تالش عطاران برای اینکه فقط بازیگر کمدیهای
تجارتی نباشــد .ضمن اینکه او بازی در نقشهای
جدی را هم نخســتین بار با فیلم «دهلیز» تجربه
کرد و نشــان داد انعطــاف جالبتوجهــی برای
جانبخشــیدن به نقشهایی دارد کــه منطبق با
پرسونای تثبیتشدهاش بهعنوان کمدین نیست.

عطاران در ســالهای بعد هم از بازی در نقشهای
جدی استقبال کرد که آخرینش فیلم «روشن» بود؛
یک فیلم تلخ اجتماعی کــه در نقش مردی به آخر
خط رسیده حضور یافت .عطاران برای بازی در این
فیلم دومین سیمرغ بلورینش را گرفت .او پیش از آن
برای «طبقه حساس» سیمرغ گرفته بود.
عطاران کارگردان ،بهمراتب جسورتر از عطاران
بازیگر اســت .بهعنوان کارگردان ،بازیگر عطاران
موفق به ساخت آثاری شد که هر کدام در زمان خود
تازگی داشــتند« .خوابم میاد» بهعنوان نخستین
ســاخته بلند ســینمایی عطاران ،جلوهای تازه از
تواناییهای او بهعنوان کارگردان بود« .ردکارپت»
نوعی تالش برای ساخت کمدی متفاوت بود که در
آن هم با قواعد سینمای جشنوارهای و هم با حضور
در فستیوالهای خارجی شوخی میشد«.دراکوال»
سومین ساخته عطاران یک کمدی وحشت بود که
گرچه خیلی موردتوجه تماشــاگران قرار نگرفت
ولی نشان از جسارت سازندهاش در تجربه جنس
متفاوتی از ســینمای کمدی داشت؛ تجربهای که
قاعدتاً در قالب محصوالت تجاری سینمای ایران و

«هفت و پنج دقیقه» کمتماشــاگرترین فیلم
کارنامه عطاران است؛ فیلمی که محمد مهدی
عسگرپور در سال  ۸۷در فرانسه کارگردانیاش
کرد ۳.زن فرانسوی بازیگران اصلی فیلم هستند
و رضا عطاران و رضا کیانیان هم بهعنــوان بازیگر مکمل در فیلم حضور دارند.
توهفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و مورد
توپنج دقیقه در بیس 
هف 
استقبال قرار نگرفت .این فیلم بعد از  ۸سال در سال  ۹۵در گروه هنر و تجربه به
نمایش درآمد و تنها  ۶۰۳به تماشایش نشستند.

پرتماشاگرترین فیلم

هزارپای گیشه

اکران فیلم «هزارپا» در ســال  ۹۷بزرگترین
موفقیت تجاری رضا عطاران را رقم زد .ابوالحسن
داوودی هزار پا را بر مبنای پرسونای عطاران و
نوستالژی دهه شــصتی فیلمهای نهنگ عنبر
یک و دو کارگردانی کرد و به موفقیت گستردهای در گیشه دست یافت .هزار پا با
مخاطب  ۴میلیون نفری پرتماشاگرترین فیلم کارنامه عطاران است.

 ۳اپیزودی ناکام

توهفتمین
«صندلی خالی» به کارگردانی سامان استرکی و با بازی رضا عطاران در بیس 
جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد؛ فیلمی که حضور عطاران در آن را میشود به پای
تمایلش برای پذیرش نقشهای متفاوت در فیلمهای هنری گذاشت .در فیلم۳اپیزودی
صندلی خالی جز عطاران ،فریبرز عربنیا ،محمدرضا شریفینیا ،پانتهآ بهرام و گوهر
خیراندیش هم حضور داشتند .فیلم به دالیلی نامعلوم هرگز اکران عمومی نشد.

در نوبت اکران

شیشلیک و روشن امسال میآیند

از عطاران فیلمهای «شیشــلیک» و «روشن» در
نوبت اکران بهسرمیبرند .هر دو فیلم در جشنواره
یونهم فجر به نمایش درآمدند .شیشــلیک
ســ 
بهعنوان کمدی سیاسی تجربه غافلگیر کنندهای
از سازندهاش محمد حسین مهدویان بود .فیلمی که
گفته میشود پس از انجام اصالحات سرانجام امسال روی پرده خواهد آمد« .روشن»
دیگرفیلمدرنوبتاکرانرضاعطارانهمیک اثراجتماعیتلخباتمعشقبهسینماست.
در روشن عطاران نقش مردی شکست خورده را بازی کرده که عاشق سینماست.

پیش بهسوی رقم دست نیافتنی

 200/000/000/000تومان فروش

فیلمهای رضا عطاران بدون احتساب انفرادی ،تاکنون  ۱۵۶میلیارد و  ۶۲۹میلیون و
 ۲۲۵هزار تومان فروختهاند که رقم خیرهکنندهای است و با این میزان فروش ،عطاران
پولسازترین بازیگر سینمای پس از انقالب است .فیلم انفرادی هم تا روز چهارشنبه27
اردیبهشت ،نزدیک به  ۱۷میلیارد تومان فروخته است .یعنی مجموع فروش فیلمهای
عطاران تا این روز از  ۱۷۰میلیارد تومان گذر کرده است .تهیهکننده انفرادی برای این
فیلم فروش  ۱۰۰میلیاردی پیشبینی کرده که کمی خوشبینانه بهنظر میرسد با این
همه فیلم احتماال با توجه به میزان استقبال مردم در هفتههای اول نمایشاش ،قابلیت
فروش حدود  ۵۰میلیارد تومانی را دارد .با این رقم فیلمهای عطاران از رقم ۲۰۰میلیارد
تومان عبور خواهد کرد.

 32/000/000نفر تماشاگر

امروز کــه این گــزارش را میخوانید
احتماال تعداد تماشــاگران فیلمهای
رضا عطاران از رقم  ۳۲میلیون مخاطب
گذر کرده است .فیلمهای عطاران بدون
احتســاب فیلم روی پرده انفرادی۳۱ ،
میلیون و  ۳۷۸هــزار و  ۱۴نفر مخاطب
داشتهاند« .انفرادی» هم تا لحظه تنظیم
این گزارش (چهارشنبه  ۲۸اردیبهشت) بیش از  ۵۰۰هزار نفر تماشاگر داشته است.

کمدیهای پرفروشی که با بازی عطاران ساخته و
ت آید.
اکران میشد نمیتوانست به دس 
ماجرای عطاران یکدهه اخیر ،داستان موفقیتهای
پیدرپی در گیشه است .او در ســالهای متوالی در
پرفروشترین فیلمهای ســال بازی کــرد که البته
تمامشان هم کمدی بودند؛ از نیمه دهه ۹۰عطاران
متخصص بازی در کمدیهایی شــد که در پی موج
نوستالژی دهه ۶۰تولید شــدند .با شخصیت ارژنگ
در «نهنگ عنبر» تصویری از جوان متعلق به طبقه
متوسط دههشصتی خلق شــد که تماشاگران آن را
بسیار دوست میداشتند .نتیجه این موفقیت ،فروش
باال و ساخته شدن قسمت دوم فیلم بود؛ «نهنگ عنبر
سلکشن رویا» فیلمی پرتماشاگرتر از قسمت اول از
کار درآمد؛ هرچند منتقدان خیلی با شوخیهایش
ارتباط برقرار نکردند ولی فیلم در امتداد قسمت اول،
با نگاهی شوخ و شنگ تصویری از گذشته میساخت.
تجربهای که در «مصادره» دیگر فیلم پرفروش عطاران
در دهه ۹۰هم تکرار شد« .هزارپا» اوج موفقیت تجاری
عطاران در این سالها بود؛ فیلمی که بار دیگر نشان
داد او بهعنوان کمدین ،بدیلی در سینمای ایران ندارد.

فيلم

كليد ازدواج

سال اكران رتبه در گيشه

تعداد تماشاگر

فروش به تومان

1.561.455

 800ميليون و  349هزار

1377

13

سيندرال

1381

28

112.724

توفيق اجباري

1386

2

1.830.433

كالهقرمزي و سروناز

1381

هوو

1385

كالهي براي باران
تيغ زن
قرنطينه
خروس جنگي
آقاي هفترنگ
نيش زنبور
از ما بهترون

1386

1387
1388

2

1.351.640

1387

1388
1388
1389

بعد از ظهر سگي سگي

1389

اخالقتو خوب كن

1390

1389

ورود آقايان ممنوع

1390

اسب حيوان نجيبي است

1390

سه درجه تب

1390

بيخود و بيجهت

1391

چه خوبه كه برگشتي

1392

كالشينكف

1393

دهليز

1391
1392

طبقه حساس

1393

نهنگ عنبر

1394

گينس
استراحت مطلق
من سالوادور نيستم
دراكوال
آبنبات چوبي
هفت و پنج دقيقه

1394
1394

1395
1395
1395
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نهنگعنبر :سلكشن رويا
مصادره

1397

267.388

10

561.000

26

131.583

7

376.996

8

16

726.938

221.001

12

281.784

7

477.583

2
9

1.808.449
353.587

19

149.104

11

211.105

11

237.616

3

10
2
8
2
6

731.247
279.654

1.110.053
448.437

1.237.922
636.661

13

351.713

13

551.332

1

29

(1395توليد  18 )1387در هنر و تجربه

1396

هزارپا

3

1.083.941

13

1389

خوابم مياد

8

723.864

411.344

هر چه خدا بخواهد
تسويه حساب

1

585.545

1

2.851.032
207.878
603

2.674.648

1397

1

4.218.793

خانم يايا

1397

25

321.287

انفرادي

1401

زير نظر

1398

5

11
2

1.537.966
653.708

550.831

خیلی سخت است که شما عطاران و مهرانفر

را بهعنــوان کمدینهــای محبــوب و موفق در
اختیــار داشــته باشــید و کنارشــان بازیگــری

جدول اكران فيلمهاي عطاران

کمتماشاگرترین فیلم

مورد عجیب «هفت و پنج دقیقه»

اکران نشده

پالن ۳

نـگاه

مهرنوش سلماسی؛ روزنامهنگار

 100ميليون و  76هزار
 68ميليون و  85هزار
 543ميليون
يك ميليارد و  900ميليون
يك ميليارد و  373هزار
 518ميليون
 332ميليون
يك ميليارد و  620ميليون
 897ميليون
يك ميليارد و  300ميليون
 323ميليون
 467ميليون
 927ميليون و  134هزار
 500ميليون و  970هزار
 4ميليارد و  379ميليون
يك ميليارد و  199ميليون و  300هزار
 900ميليون و  963هزار
 306ميليون و  785هزار
 2ميليارد و  570ميليون
 770ميليون و  220هزار
يك ميليارد و  200ميليون
يك ميليارد و  66ميليون
 4ميليارد و  620ميليون
يك ميلياردو  957ميليون
 7ميلياردو  140ميليون
 3ميليارد و  173ميليون
يك ميليارد و  787ميليون
 16ميلياردو  951ميليون
 3ميليارد و  764ميليون
يك ميليارد و  353ميليون
 4ميليون و  867هزار
 20ميليارد و  992ميليون
 38ميليارد و  638ميليون
 14ميليارد و  794ميليون
 3ميليارد و  122ميليون
 8ميليارد و  419ميليون
 18ميليارد و  631ميليون

ت محاسبه شده است.
توضيح :اكران انفرادي همچنان ادامه دارد ،آمار تعداد تماشاگران و فروش تا  29ارديبهش 

چون مهدی هاشمی هم حضور داشته باشد
و در نهایت جز چند صحنه محدود و پراکنده
توفیقــی در ســاخت لحظــات مفــرح و بامــزه
نیابیــد .موضــوع رعایــت مــرز میــان لودگــی

و کمــدی هــم کــه اساســا انتظــاری فراتــر از

اندازههای فیلمی چون انفرادی است

خیلی سخت اســت که شــما عطاران و مهرانفر را
3
بهعنوان کمدینهای محبوب و موفق در اختیار داشته
باشید و کنارشان بازیگری چون مهدی هاشمی هم حضور
داشته باشــد و در نهایت جز چند صحنه محدود و پراکنده
توفیقی در ساخت لحظات مفرح و بامزه نیابید .موضوع رعایت
مرز میان لودگــی و کمدی هم که اساســا انتظاری فراتر از
اندازههای فیلمی چون انفرادی اســت .حداقل توقعی که از
مسعود اطیابی میرفت این بود که فیلمی پایینتر از سطح
کار قبلیاش «دینامیت» نســازد که این انتظار نیز برآورده
نشده است .ناتوانی در خلق صحنههای کمیک و مسئله لحن
و حال و هوایی که به طنز موقعیت بینجامد ،از انفرادی فیلمی
ساخته که جز چند صحنه منفصل و شوخیهای دمدستی
چیزی برای عرضه ندارد .اشاره به ضعفهای فراوان فیلم در
فیلمنامه (که چیزی فراتر از یک ایده دوخطی که بهدرستی
بسطنیافته نیســت) و اجرا (که مفهوم کارگردانی در آن به
سکانسهای سردستی و تکرار ایدههای مستعمل منحصر
شده است) احتماال با اشــاره به آمار فروش فیلم پاسخ داده
خواهد شد .واقعیت این اســت که در شرایط فعلی ،کمدی،
انتخاب اول تماشاگری است که برای سرگرمشدن به سینما
میرود؛ تماشاگری که بعد از حدود  ۳سال با فیلمی مواجه
شــده که رضا عطاران در آن حضــور دارد و کنارش احمد
مهرانفر و مهدی هاشمی هم هستند .ترکیب بازیگران و ژانر
فیلم ،موفقیت نسبی آن را در گیشه تضمین میکند.
بهنظر میرسد هر قسمت از انفرادی الهام گرفتهشده
4
از فیلمی دیگر است .بهطور مشخص فیلم از نمونههای
کالســیکی چون «عصرجدید» (چارلــی چاپلین  )۱۹۳۶تا
نمونههای متاخری چون «شــوخی با دیــک و جین» (دین
پاریزو  )۲۰۰۵بهره گرفته است .بهخصوص شوخی با دیک و
جین با بازی جیم کری که کل سکانسهایی که گروه سه نفره
انفرادی به کارهای خالف میپردازند متاثر از این فیلم است.
تصور غلط کارگردان از منطق فیلم کمدی باعث شــده تا در
انفرادی هر اتفاق غیرمنطقیای بــا توجه به ژانر فیلم توجیه
شــود .از این مجموعه بیمنطق که از نیمهدوم به بعد دچار
مشکل اطناب و پرگویی هم میشود محصولی بهوجود نمیآید
که تماشاگر را با رضایت از سالن سینما به بیرون بفرستد.

