
معلوليت به نرخ امروز
 قیمت وسایل و تجهیزات مورد نیاز معلوالن

افزایش قابل توجهی پیدا کرده است
 معلوالن دائمی برای خرید ویلچر ساده باید  

حداقل 12میلیون تومان هزینه کنند

 گرد و غبار
مهمان دائمي خاورميانه

جزئیات ترور پاسدار  مدافع حرم

سازمان ملل  آسیب گردوغبار به اقتصاد کشورهای منطقه 
را ساالنه 13میلیارد دالر برآورد کرده است

 بحران ریزگردها  و مدیریت ریسک

یکی از مدافعان حرم در حمله مسلحانه 2 موتورسوار  در خیابان 
مجاهدین اسالم تهران، ترور و شهید شد

تمام دستگاه های مرتبط با وضع موجود کودکان کار و زباله گرد به قرارگاه اجتماعی تهران دعوت شدند

 از سیمرغ ایرانی
 تا پرواز دوباره 
جنگنده اف-14

  هواپیمای ایرانی ترابری سیمرغ 
رونمایی شد

  یک فروند جنگنده اف-14پس از 
18سال زمینگیر بودن ازسوی 

متخصصان نیروی هوایی  اورهال شد

جوالن 
ساخت وسازهای 
بدقواره در گالبدره

 آپارتمان سازی غیرمجاز
 عامل نابودی شمالی ترین
محله تجریش شده است

 شوک تازه 
به بازار موبایل

هنوز ابالغیه رسمی سازمان های 
متولی منتشر نشده  است

صفحه2 صفحه9 صفحه های 7، 9 و 14

صفحه12

صفحه16

تفاوت کیا
بهروز رسایلییادداشت

روزنامهنگار

مهدوی کیا خودش را از فهرست گزینه های 
پرسپولیس خط زد؛ شاید با طعنه ای به یحیی

ایناواخرهمزمانباافتنتایجپرسپولیس،شایعات
زیادیدرموردبرکنارییحیــیگلمحمدیبه
گوشمیرسید.برخیمیگفتند)وهنوزمیگویند(
ممکناستیحییدرپایانفصلبههمکاریاش
باسرخپوشانپایانبدهد.دراینشرایططبیعتا
بازارگمانهزنیدرموردجانشــیناحتمالیاوهم
داغاســت.ازگزینههمیشــهجذابخارجیکه
بگذریم،بینمربیانایرانیپرتکرارتریناسمیکه
بهگوشمیرسید،مهدیمهدویکیابود.اسطوره
سرخهاهماکنونســرمربیتیمملیامیداستو
اینچندروزمدامگفتهمیشدممکناستضمن
فسخقراردادش،هدایتقرمزهارابرعهدهبگیرد.
مهدویکیاامادرتازهتریــنمصاحبهاشپیشاز
اردویعراق،بهصراحتاینشایعهراتکذیبکرد:
»ازبعضیخبرهاییکهمیشنومتعجبمیکنم.
منباتیمملیامیدقرارداددارمونســبتبهآن
متعهدهستم.آدمیهمنیستمکهکارمرانیمهتمام
رهاکنم.ضمنابهاینتیمخیلیامیدوارم.«بهاین
ترتیبسایهبزرگترینآلترناتیویحییازسراوکنار
رفت،البتهشایدباچاشنیطعنهایدردناکعلیه

خودگلمحمدی.

  برخالف یحیی
مهدویکیادرحالیازپایبندیخودبهتعهداتش
سخنگفتهکهیحییگلمحمدیطیهردونوبت
حضورشروینیمکتپرسپولیسایننکتهکلیدی
رانادیدهگرفت.اواوایللیگدوازدهمدرحالیکه
سرمربیصبایقمبود،قلبدردشرابهانهکرد،به
تهرانآمدودرپرسپولیسدســتیارمانوئلژوزه
شد.بعدازمدتیهمدرمیانهبدگمانیهایمربی
پرتغالینســبتبهگلمحمدی،رویانیانژوزهرا
اخراجکردوخودیحییرابهجایشنشاند.بهاین
ترتیبگلمحمدینیمفصــلدوملیگدوازدهم
هدایتقرمزهــارابرعهدهداشــتواینتیمراتا
فینالجامحذفیپیشبرد،هرچندشکســتدر
بازینهاییومخصوصاتراژدیخداحافظیغریبانه
مهدویکیا،تیرخالصرابهنخستیندورهحضور
یحییدرپرسپولیسزد.گلمحمدیدرنوبتدوم
همبههمینشکلبهنیمکتپرسپولیسرسید.او
نیمفصلاوللیگنوزدهمسرمربیپدیدهمشهد
بود،امادرپیاجرایپروژهعبورازگابریلکالدرون
ازسویمحمدحسنانصاریفرد،یحییهمطی
یکانتقــالجنجالیبهپرســپولیسآمد.صدور
رضایتنامهاوازطرفباشگاهمشهدییکفرایند
بسیارپردردسربودوجالباینجاستکههنوزهم
هزینهاشپرداختنشدهاست.بنابراینشایدبتوان
جملهمهدویکیادرموردپایبندیبهتعهدشدر
قبالتیمامیدراکنایهایخواستهیاناخواستهبه

سرمربیفعلیسرخپوشاندانست.

  تا لیگ 24 خارج از دسترس
درصورتیکهمهدویکیابهآنچهگفتهعملکند
واتفاقخاصــیهمبرایشرخندهــد،اینمربی
احتماالتاشروعلیگبیستوچهارمدردسترس
پرسپولیسیهانخواهدبود.برخالفتصوربرخیها،
مسابقاتیکهتاچندروزدیگردرازبکستانبرگزار
میشــود،هیچربطیبهالمپیکنــداردوصرفا
یکدورهبازیقارهایاست.مســابقاتانتخابی
جامملتهایآسیازیر23ســالقراراستپاییز
همینامسالبرگزارشود.انتظارمیرودتیمملی
ازگروهشصعودکندوبهمرحلهنهاییجامملتها
برسد.دراینصورتشاگردانمهدویکیازمستان
ســال1402بایدبهمصافرقبابروند.اینهمان
تورنمنتیاســتکه3تیماولشبهطورمستقیم
راهیالمپیکخواهندشد؛فازآخرماموریتکیا
وبچههاکهتامیانههایلیگبیستوسومبهطول
خواهدانجامید.اگرنزدیکبهنیمقرنطلسمفوتبال
ایرانهمبشکندومابهالمپیک2024پاریسبرویم،
قاعدتامهدویکیادرآنتورنمنتهمهدایتتیم
کشورمانرابرعهدهخواهدداشت.المپیکپاریس
مردادماه1403برگزارخواهدشــد،یعنیتقریبا
همانزمانیکهلیگبیستوچهارمآغازمیشود.
بنابراینمصاحبهاخیرکیا،بهمنزلهیکخداحافظی
طوالنیبانیمکتپرسپولیساست.هرچندشاید
خیلیازهوادارانهمترجیــحبدهنداوبهکارش
برسدودرزمانمناسب،بهعنوانسرمایهایباتجربه

هدایتتیمرابرعهدهبگیرد.
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چرا مخالفت؟
یحیی اجازه نداد 2بازیکن تاجیک این تیم 
به اردوی تیم ملی بروند. گل محمدی 

گفته به این دو بازیکن نیاز دارد

فصل معمولی فوق ستاره
بازگشت ستاره ها

اگر دلتنگ دیدن حسن یزدانی و سایر 
ستاره های کشتی  هستید،  آنها 10روز 
دیگر در قزاقستان  روی  تشک می روند 18

 روز مانده تا 
جام جهانی

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

سه شنبه 3 خرداد 1401

فوالد

پرسپولیس

آلومینیوم

سپاهان

شهرخودرو 

پیکان

20:00

20:00

20:00

لیگ برتر ایران - هفته 29

مس

هوادار

استقالل

گل گهر

20:00

20:00

ذوب آهن

تراکتور

نساجی

فجر 

20:00

20:00

نفت م.س

صنعت نفت
20:00

برنامه بازی

فجر 

پرسپولیس
20:00

استقالل

نفت.م.س
20:00

یکشنبه 8 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 30

یامگا؛سردسته 
جدایی طلبان

استقالل فصل آينده تفاوت های اندکی با تيم فعلی خواهد داشت 

دو سه بازيکن را مجيدی نمی خواهد و يامگا هم خودش خيال رفتن دارد

امباپه در پاریس ماندنی شد 
همزمان عده ای این بازیکن 

فرانسوی را خائن می دانند و عده ای 
به او پاداش وفاداری می دهند

فصل فوتبالی برای مسی هم به پایان رسید 
اما نه به آن شکل که همیشه از او انتظار 
داشتیم؛ 6گل و رده44جدول گلزنان

20
19

آلكنو: نياز نبود برای 
الغری به ايران بيايم

منهای فوتبال

پاداش وفاداری
والدیمیرآلکنوسرمربيســابقتیممليوالیبالیا سزای خیانت؟

جوابانتقاداتپیماناکبريراداد.اکبريکهدر
زمانمربیگريایگــورکوالکوویچ،مربيتیمملي
بود،جمعهشببعدازقهرمانيتیمشپیکاندر
جامباشگاههايآسیاگفتفدراسیوندراستخدام
آلکنواشتباهکردچراکهاوازحضوردرایرانفقط
دوهدفداشــت؛برايچهارمینبــاربهالمپیک
برودووزنشراپایینبیاورد.دیروزآلکنودرجواب
اکبريبهورزشسهگفت:»شرکتدرچهارمین
المپیکانگیزهمهمیبرايآمدنبهایرانبود.من
دوپاسپورتروسیوفرانســویدارم.در3کشور
ایتالیا،فرانســهوآمریکاویالدارم.اگرفقطقصدم
الغريبودمیتوانستمبااستخدامیکمربیخوب
دریکیازویالهااینکارراانجامدهم.پسنیازی

نبودکهبرایاینمسئلهبهایرانسفرکنم.«
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صفحه17

سرمقاله
عبدا... گنجی؛  مدیر مسئول

بي اختیار به دلم افتاد براي سرود »سالم فرمانده« 
چند کلمه بنویســم. دنبال چرایــي گل کردگي و 
مانایي آن مي گردم. براي امــام زمان)عج( هزاران 
مطلب احساسي-عاطفي و لبیک و عرض ارادت در تاریخ نوشته شده و مکتوب 
است اما فراگیر و جهاني نشد. محتواي این ســرود نیز در اکثر مصارع نوگویي 
ادبیات و مفاهیم ندارد. حتي متاثر از خاستگاه اولیه این اثر -یعني گیالن -  نام 
میرزاکوچک خان و مدعاي تمام کنندگي ولي روشن نیست. میرزاکوچک خان 

چه چیزي را تمام کرد؟ در تاریخ روشن نیست.
 اما راز جذابیت و فراگیري این اثر در چیســت که از کشمیر تا سوریه و اروپا و 
ایران را متأثر کرد. معتقد نیســتم این اثر محصول اتاق فکر عمیق و چندالیه 
و تحت نظر کارشناسان ادبیات، روانشناســي، جامعه شناسي و موعدشناسي 
تهیه شده باشــد. قطعا ذوق و قریحه شخصي بوده اســت اما ستودني است. 
مانایي آن را از منظر »گفتمان« بررســي مي کنم. »گفتمــان مهدویت« نه از 
جهت باور بلکــه از جهت نوآوري مفاهیــم ، ادبیات و هنر به اثبات و ســکون 
رسیده اســت و عمدتا تکرار مفاهیم اســت اما این اثر آن پوســته و محفظه 
 بسته شده را شــکافت از ســالن هاي همایش به کف جامعه و میان نوجوانان

 کشاند. 
راز مانایي آن هویت دادن به نسل و سنیني اســت که اکنون هیچ کاره اند و از 
جهت نقش آفریني اجتماعي هنوز عرف جامعه آنان را به رسمیت نمي  شناسد. 
جذابیت آن استفاده از مفاهیمي است که به هویت کودکانه رنگ بزرگي مي دهد 
و جنبه آرماني حیات را براي کودك ترسیم مي کند. »با قد کوچکم، سردارت 
مي شــوم« دقیقا یعني همین جذابیت. »با دســتان کوچکم دعات مي کنم« 
 یعني دست کوچکي که در عرف هم دعایش جذاب است و هم خیلي توقع دعا 

از وي نمي رود.
هویت  یابي به نسلي است که براي سربازي انقالب اسالمي منتظر طي سلسله 
منازل و داالن ها نیســت. از جذاب تریــن بخش هاي آن همین »ســیدعلي 
دهه نودي هایش را فراخوانده« است. این هویتي را برجسته مي کند که در قرابت 
با رهبري احساس پیشتازي نسبت به سنین باالتر را نمایان مي کند و پیوستگي 
سیدعلي، »فرمانده« و الگویي از سربازي حاج قاســم، پازل تکامل یافته اي را 
نشان مي دهد که خواننده کودك و نوجوان احساس مي کند خیلي زود در این 
تراز دیده و شناخته مي شود. از جذاب ترین بخش  هاي انتهایي آن شروع بخش 

»عهد مي بندم« است.
 نوجوان آرمانی را براي خود ترســیم مي کند که بعد از نوجواني به ســوي آن 
خواهد رفت و فــرداي خود را در آیینــه مهدویت مي بینــد. آرمانگرایي روح 
حاکم و نقطه قوت این متن است. همان گمشده اي که مي تواند روح جالبخش 
معنویت و امامت را در زندگــي لذت آلود و غرب زده امروز مــا بازتولید نماید. 
ملي و فراملي شــدن این ســرود دقیقا به این دلیل اســت که هم محتوا و هم 
اجرای آن خاص نوجوانان و کودکاني اســت که دوران عصمت را هنوز به پایان 
نبرده اند. در پس این خواندن مواهبي از دنیــا نمي بینند و آمده اند تا از هویت 
خود در پیمودن آرمان مهدویت دفاع و از اسالف خود پیشی بگیرند. جذابیت 
آن برای بزرگترها نیز آن اســت کــه در دوران کودکی و در نبــود امثال این 
سروده، آن  حیات حسرت زده را در امروز بازخواني مي کنند. فعال بودن زبان 
بدن و حرکات هماهنگ دســت، هیجاني مناسب با این ســن تولید مي کند 
و دیگران را نیز به ســوي خود مي کشــد و البته به قول مقــام معظم رهبري 
هیچ اثــري در تاریخ بدون آمیختگي بــا هنر باقي نخواهد ماند و این ســرود 
 نشــان مي دهد که هنر مي تواند براي ما از هزاران تریبــون، قدرتمندتر عمل 

کند.

سالم فرمانده
کاسب خوشنامی بود. منصف و باگذشت. بیشتر از آنکه به 
فکر کسب درآمد خود باشد حواسش به این بود که گره 
کوری را از زندگی کسی باز کرده یا مشکل مالی اش را 
برطرف کند. از دوست و آشنایی که پیش شان اعتبار 
داشت پرس وجو می کرد کدام خانواده نیازمند است 
و باید حمایت مالی شود. برای شــان کم نمی گذاشت. 

خیلی ها را هم خودش پیدا  می کرد...

یادی از سیدمجتبی هاشمی، فرمانده گروه »فداییان اسالم«
کاسبی که اعجوبه جنگ های نامنظم شد

22

مهدوی کیا خودش را از فهرست گزینه های پرسپولیس خط زد...
تفاوت کیا

17

این اواخر همزمان با افت نتایج پرســپولیس، شایعات زیادی در مورد 
برکناری یحیی گل محمدی به گوش می رسید. برخی می گفتند )و هنوز 

می گویند( ممکن است یحیی در پایان فصل به همکاری اش با سرخپوشان 
پایان بدهد. در این شرایط طبیعتا بازار گمانه زنی در مورد جانشین احتمالی 
او هم داغ است. از گزینه همیشه جذاب خارجی که بگذریم، بین مربیان 
ایرانی پرتکرارترین اسمی که به گوش می رسید، مهدی مهدوی  کیا بود. 

اسطوره سرخ ها هم اکنون سرمربی تیم ملی امید است...
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 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

فرار مالیاتی خانه های الکچری، با ترفند »اجاره به خارجی«
ابتدای آگهــی می نویســند: »اجــاره به خارجــی«. در 
بخش تعیین مبلغ اجاره بها هم عالمت $ می گذارند تا 
مستأجر بداند باید اجاره بها را با دالر پرداخت کند، ولی 
این خانه های خاص چقدر مشــتری دارند؟ واقعا قرار 
است به خارجی ها اجاره داده شوند یا ماجرای دیگری 

در میان است؟ 

ماجرای پیش کش آپارتمان لوکس و ماشین میلیاردی به بازیگر طنز
»مهــران رجبــی« از پرکارتریــن بازیگران طنز ســینما و 
تلویزیون که از ۲۵ ســال پیش با نقش هــای ماندگار و 
بازی های درخشان، خاطرات شیرینی را برایمان ساخته، 
هدیه چند میلیاردی یکی از ثروتمندان تهران به او را رد 
کرده اســت، رجبــی در گفت وگــو با همشــهری آنالین 
جزئیات این پیشنهاد وسوسه انگیز را روایت کرده است.

اقتصاد

فرهنگ

سالم فرمانده
بي اختیــار به دلم افتاد براي ســرود 
»سالم فرمانده« چند کلمه بنویسم. 
دنبال چرایي گل کردگي و مانایي آن 
مي گردم. براي امام زمان)عج( هزاران 
مطلب احساســي-عاطفي و لبیک و 
عرض ارادت در تاریخ نوشــته شده و 
مکتوب است اما فراگیر و جهاني نشد.
 متن کامل را  در همین صفحه بخوانید.

سرمقاله مدیرمسئول

مأموریت؛ تهران بدون کودک کار

پور
ناه 

ر پ
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ي/
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مش
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3 صفحه2

داده نما
مجید جباری/گرافیک: مهدی سالمی

تهران 
دچار تنش آبی است
مصرف 17درصد آب آشامیدنی کشور در پایتخت 

بحران آب و کم آبی در شهرهای ما موضوع تازه ای نیست اما با توجه به 
کاهش بارندگی ها در ســال های اخیر این بحران به شکل های مختلف 
مشــکالتی را بــرای شــهرها و شــهروندان ایجــاد کــرده اســت. بــا اینکه 
بیشترین حجم آب کشور در بخش کشاورزی و صنعتی مصرف می شود، 
امــا هدررفــت آب در بخــش خانگی معضــل دیگری اســت کــه به دلیل 
ضعــف در فرهنــگ مصــرف آب، شــهرها را بــا آینــده  نه چندان روشــنی 
مواجه کرده اســت. یکی از 6اســتانی که بــا تنش آبی مواجه هســتند، 
تهران است. به همین خاطر، محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان تهران در صحن شورای اسالمی شهر پایتخت حضور 
یافت تا با توجه به خشکســالی اخیر درباره آخرین وضعیت تامین آب 
در این شهر توضیحاتی را ارائه دهد.اینفوگرافیک زیر با استناد به آمار 
و اطالعاتی تهیه شــده که بختیاری، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 

استان تهران در صحن شورای شهر اعالم کرده است:

 17درصد 
مصرف آب آشامیدنی 

کشور در تهران

 600حلقه 
تعداد چاه های موجود 

در تهران

 ۵ سد
طالقان، امیرکبیر، الر، 
لتیان و ماملو آب شهر 

تهران را تامین می کنند. 

۲۰۰میلیون مترمکعب
 کاهش حجم منابع 

آبی پایتخت

۵۹مترمکعب
 در ثانیه مصرف آب 

در تهران

120مخزن
اضطراری ایجاد و 

عقب ماندگی سال 
قبل جبران شد.

 30درصد 
آب آشامیدنی شهر از 
چاه ها تامین می شود.

 374 مخزن 
 اضطراری باید 

در شهر تهران ایجاد 
شود.

 یک میلیارد و 14۰میلیون مترمکعب
مصرف آب در تهران

تهران جزو 6استان با تنش آبی به شمار می رود.

 179میلی متر
  میزان کل  بارش 

در تهران

زنان تنها تر مي شوند
 تا 30 سال دیگر زنان سالمند  در معرض 

آسیب بیشتری قرار خواهند گرفت

3
برابر

۲۰
درصد

۹۰
درصد

درصد1۰ 

۲.4 
درصد

تعداد زنان سالمند تنها  در3۰سال 
آینده بیشتر می شود.

 زنان سالمند)۷۰۰هزار زن( 
هم اکنون  تنها زندگی می کنند.

 زنان سالمند تنها در 3 دهک 
پایین درآمدی هستند.

خانوارهای کشور در سال۹۵  
سالمندسرپرست بوده اند.

 زنان سالمندتنهای  
ایرانی هرگز ازدواج نکرده اند.

صفحه5
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در روزهــای اخیــر فضاســازی 
پیرامــون آخریــن وضعیــت 
گفت وگوهــای هســته ای میان 
ایــران  جمهوری اســامی 
و گروه 1+4  ابعــاد تازه ای به خود گرفته  اســت 
و آمریکایی هــا می کوشــند بــا ایجــاد فضای 
رسانه ای جهت دار، مســئولیت انفعال خود برای 

تصمیم گیری دراین زمینه را متوجه ایران کنند.
به گزارش همشــهری، برهمین اســاس هم بود 
که طی روزهای گذشــته شاهد انتشــار اخبار 
جهت داری ازسوی رسانه های غربی و آمریکایی 
بودیم که خــط »مقصرنمایی ایــران« را دنبال 
می کردند و می کوشــیدند مذاکرات را در »خطر 
شکست« نشــان دهند و »مطالبات فرابرجامی 

ایران« را عمده ترین دلیل این موضوع بیان کنند.
آخرین موج خبرسازی ها دراین زمینه به انتشار 
اخبار جعلی درباره دیدار اخیر رهبرمعظم  انقاب 
و امیرقطر مربوط می شد. در روزهای اخیر برخی 
رسانه ها تاش کردند با ارجاع به یک خبر شبکه 
الجزیره درباره این دیــدار، اینگونه القا کنند که 
مقام  معظم  رهبری به هیــأت قطری اعام کرده 
که »آماده ســازش درباره پرونده ایران است«؛ 
خبری که به وضوح جعلی بودن آن آشکار است و 
از خبرسازی ساده لوحانه پیرامون آخرین وضعیت 
گفت وگوهای هسته ای ایران و 1+4 حکایت دارد.

یک خبرسازی مشکوک
این خبرســازی آشکار که بازنشــر گسترده آن 

نشان دهنده یک طراحی جدید برای پنهان کردن 
واقعیت ماجرا در مذاکرات هســته ای اســت، با 
واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان 
مواجه شد و سعید خطیب زاده ضمن اینکه چنین 
روایتی از دیــدار رهبرمعظم انقاب با امیرقطر را 
»کاما غلط« دانست، تأکید کرد: به نظر می رسد 
حتی در ترجمه از الجزیره هم دقت کافی صورت 
نگرفته و یک شیطنت  رسانه ای و تبلیغاتی درمیان 

است.
وی همچنین تأکید کــرد که رهبرمعظم انقاب 
هیچ سخنی از ســازش به میان نیاورده اند  بلکه 
به امیر قطر فرموده اند: »ما همیشــه گفته ایم که 
مذاکرات باید نتیجه دار باشد، نه وقت تلف کردن. 
آمریکا یی ها می دانند برای این کار باید چه اقدامی 

انجام بدهند.« خطیب زاده به این موضوع هم اشاره 
کرده  است که »از مضمون فرمایش رهبرمعظم 
انقاب کامًا مشــخص اســت تــوپ در زمین 
آمریکاست که باید برای اجرای تعهداتش تصمیم 

سیاسی عاقانه بگیرد.« 
ایــن خبرســازی ها درحالی در روزهــای اخیر 
شدت گرفته  است که مقام های ارشد کشورمان 
و به ویژه وزیرامورخارجــه ایران در روزهای اخیر 
در رایزنی های خود بــا مقام های اتحادیه اروپا به 
روشنی تأکید کرده  اســت که جمهوری اسامی 
همچنان مانند گذشته و براســاس راهبردهای 
اعام شــده خود، به دنبال حصول توافق مثبت 
و منصفانه ای در گفت وگوهای هســته ای با 4+1 
اســت که آمریکا را به اجرای تعهداتش در برجام 

برگرداند.

پیگیری خط شکست مذاکرات
درایــن میــان امــا خبرســازی های پیرامون 
گفت وگوهای برجامی به همین جا ختم نشــد و 
رسانه ها و برخی فعاالن سیاسی - رسانه ای غربی 
در روزهای اخیر تاش کردند بــا پیگیری خط 
»شکست مذاکرات«، مســئولیت این موضوع را 
متوجه ایران کنند. برهمین اســاس هم بود که 
تاش کردند اینگونه القا کنند که »شواهد و قرائن 
از اعام قریب الوقوع »شکست مذاکرات برجام« 

توسط تیم بایدن خبر می دهد.«
در چنین شــرایطی بود که لــورا روزن خبرنگار 
آمریکایی که در حوزه مذاکرات هســته ای ایران 
و 1+4 فعال اســت در توییتی نوشت: »مقام های 
اروپایی هشــدار و ناامیدی فزاینــده ای را ابراز 
می کنند که بایــدن احتماال اجــازه دهد توافق 

هسته ای ایران شکست بخورد.«
روزن همچنین به نقل از یــک دیپلمات اروپایی 
درگیر در مذاکرات برجامی عنوان کرد: »تا آنجا 
که من موضوع را می بینم، هر دوطرف به دوجهت 
مختلف می روند و فاصله درحال کاهش نیست. 
این خبرنگار آمریکایــی همچنین تصریح کرده  
است که »این دیپلمات اروپایی سفر مورا به تهران 

را یک حرکت بدون پیشرفت توصیف کرد.«

تهدیدهای توخالی
ازسوی دیگر مقام های رژیم صهیونیستی نیز در 
روزهای اخیر تاش کردند با ابزار تهدید ایران به 
مقابله نظامی، گفت وگوهای هسته ای را تحت تأثیر 
قرار دهند؛ موضوعی که حتــی با واکنش منفی 
رســانه های این رژیم نیز مواجه شــد. در چنین 
شرایطی هم بود که شبکه صهیونیستی »کان« 
اذعان کرد همه ادعاهای ایــن رژیم درخصوص 
اقدام علیه ایران فقط درحد حرف بوده و تل آویو 

تنهاست.

 موج سواری برجامی 
با خبرهای جعلی

 خبرسازی درباره دیدار رهبر انقاب و امیرقطر نشان دهنده یک طراحی جدید برای پنهان کردن واقعیت ماجرا در مذاکرات هسته ای است

گزارش

گام بلند ایران در توسعه صنایع هوایی
 از سیمرغ ایرانی

F-14 تا پرواز دوباره جنگنده 
نیروهای مسلح کشورمان در روزهای اخیر شاهد 2اتفاق 
مهم بودند؛ از یک ســو هواپیمای ایرانی ترابری سیمرغ، 
به عنــوان جدیدترین دســتاورد وزارت دفــاع رونمایی 
و ازســوی دیگر یک فرونــد جنگنده شــکاری رهگیر 
F-14پس از 18سال زمینگیر بودن، ازسوی متخصصان 

نیروی هوایی ارتش بازآماد )اورهال( شد.
به گزارش همشهری، دستاوردهای جدید نیروهای مسلح 
ایران در حوزه صنایع هوایی نقش قابل توجهی در تقویت 
سازمان رزم نیروهای هوایی کشــورمان برعهده خواهد 
داشــت چراکه »ســیمرغ ایرانی« عاوه بر نقش ترابری 
هوایی، می توانــد در نقش های دیگری نیــز به نیروهای 

مسلح یاری برساند.
براساس اعام مســئوالن وزارت دفاع کشورمان، سیمرغ 
بازطراحی و توسعه یافته  هواپیما های هم نسل خود است 
که کاما متناسب با نیاز های مورد تقاضای دستگاه های 
کشوری و لشــکری و همچنین لحاظ کردن شرایط آب و 
هوایی کشور و مطابق با استاندارد ها و مقررات بین المللی، 
ازســوی متخصصان داخلی در وزارت دفاع و شرکت های 

دانش بنیان، طراحی، تولید و ساخته شده  است.
هواپیمای ترابری سیمرغ که جدیدترین دستاورد وزارت 
دفاع در حوزه صنایع هوایی به حســاب می آید، نیازهای 
موجود در حوزه حمل بارهای ســبک تا ســقف 6تن را 
رفع می کند و گفته می شود توانایی انجام مأموریت های 
هواپیمــای ترابری در حــوزه تجاری و ترابــری نظامی، 
امدادرسانی درحوادث غیرمترقبه و انجام مأموریت های 

تاکتیکی را نیز دارد.
ســیمرغ ایرانی که 23متر طول، 25متــر عرض و 8متر 
ارتفاع دارد از قابلیت هایی مانند حمل خودرو های سبک، 
امدادرســانی، حمل انواع موتورهواپیما، چابکی و شعاع 
پروازی مناسب برخوردار است و می تواند مأموریت هایی 
مانند حمل مســافر، بار، ادوات نظامی، ســرباز و چترباز، 

جیپ، توپ و مجروح را انجام دهد.

قابلیت های سیمرغ ایرانی

کارشناسان معتقدند ســیمرغ ایرانی نمونه تکمیل شده 
هواپیمای »ایران140« است که پروژه ساخت آن از سال ها 
قبل آغاز شــده بود و نمونه بازطراحی شده آن مشکات 
نمونه قبلی را ندارد. با نگاهی به طراحی هواپیمای سیمرغ، 
مشاهده می شــود که این پرنده جدید ایرانی، تغییراتی 
را در بدنه و طراحی تجربه کرده  اســت. مهم ترین تغییر، 
اضافه کردن قسمت رمپ و تغییراتی در بال های عقب این 
هواپیماست. قسمت دم و ســکان عقبی آن نیز تغییراتی 
داشته و سکان آن از یک سکان هفتی شکل به یک سکان 
ســاده تر از »ایــران 140« تغییر یافته اســت. همچنین 
کارشناســان بهینه ســازی موتور را نیز مهم ترین تغییر 
»سیمرغ ایرانی« نسبت به »ایران 140« ارزیابی کرده اند.

 هواپیمای ترابری ســیمرغ غیر از کاربــری مهم خود در 
حوزه ترابری نظامی، می توانــد نقش های مختلفی مانند 
هواپیمای جنگ الکترونیک و گان شــیپ نیــز ایفا کند. 
اهمیت این دو کاربری حتی نســبت به ترابری هوایی نیز 
بیشتر احساس می شــود. چون دراین حوزه ها چند سال 
است که ناوگان جدیدی وجود ندارد و باید از هواپیما های 
جدیدتری استفاده شــود. البته نسخه جنگ الکترونیک 
هواپیما های بوئینگ ۷0۷ چند ســالی می شــود که در 
نیروی هوایی حضور دارند که بــا توجه به عمر باال، باید با 
نســخه های جدیدتر جایگزین شوند که سیمرغ می تواند 
یکی از آنها باشــد. گفته می شــود که اگر ســیمرغ همه 
تست های پروازی را با موفقیت طی کند و با تقویت بال ها و 
سازه بدنه و همچنین تجهیز به انواع موشک ها و توپ های 
بومی مسلح شود، آنگاه قادر است امنیت آسمان ایران را 

به ویژه در بخش زمینی تأمین کند.

پرواز پس از 18سال زمینگیری
دراین میان اما رونمایی از »سیمرغ ایرانی« تنها دستاورد 
جدید نیروهای مسلح کشــورمان در حوزه صنایع هوایی 
 ،F-14 نبود و دیروز یک فروند جنگنده شــکاری رهگیر
پس از 18ســال زمینگیری، ازســوی متخصصان نیروی 
هوایی ارتش در پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان بازآماد 
)اورهال( شــد. فرمانده نیروی هوایی ارتش در مراســم 
رونمایی از این جنگنده گفت: امروز شــاهد بازآماد یکی 
دیگر از هواپیماهــای جنگنده این نیرو پس از 18ســال 
زمینگیر شــدن، با 39هزار نفر ســاعت کار هســتیم که 
به دست متخصصان داخلی و با اســتفاده از دانش کاما 
بومی بازســازی شــد و در ریل عملیاتی قرار گرفت. امیر 
ســرتیپ خلبان حمید واحدی گفت: نیروی هوایی یک 
نیروی دانش محور و خوداتــکا بر پایه بهره گیری از دانش 
بومی و متخصصان داخلی اســت که افتخار بازآمادسازی 
هواپیماهای جنگی همچون F-14 را در کارنامه خود دارد؛ 
هواپیمایی که ایران تنها دارنده آن درجهان است و وظیفه 
آن، حفاظت از هسته مرکزی کشور است. وی با اشاره به 
همکاری با شرکت های دانش بنیان تأکید کرد: امسال با 
توجه به اهتمام ویژه نیروی هوایی نســبت به استفاده از 
تجربیات و دانش نخبگان فنی، توانسته ایم دراین زمینه 
همکاری های مثمرثمری داشته باشیم تا جایی که امروز 
بسیاری از قطعات گلوگاهی این نیرو به دست شرکت های 

دانش بنیان طراحی و ساخته می شود.

جزئیات ترور رزمنده  مدافع حرم 
در خیابان مجاهدین اسالم

یکی از مدافعان حرم در خیابان مجاهدین اسام تهران روز گذشته 
توسط عناصر ضدانقاب به شهادت رسید. به گزارش تسنیم، این 
حادثه حوالی ساعت16 دیروز در یکی از کوچه های فرعی خیابان 
مجاهدین اسام رخ داده و 2 نفر موتورسوار با شلیک 5گلوله، یکی 
از مدافعان حرم را به شهادت رساندند. بنابراین گزارش، این ترور در 
نزدیکی منزل این شهید و در هنگامی که وی قصد ورود به منزل 

خود را داشته به وقوع پیوست.

شهادت شهید صیاد خدایی 
در پی شهادت یکی از مدافعان حرم، روابط عمومی کل سپاه در 
اطاعیه ای از شهادت سرهنگ پاســدار صیاد خدایی در اقدام 
تروریستی ضد انقاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی خبر داد. 
در این اطاعیه  آمده است: عصر روز یکشنبه در یکی از کوچه های 
منتهی به خیابان مجاهدین اسام در شرق تهران، یکی از مدافعان 
حرم هدف جنایت تروریســتی ضد انقاب و عوامل وابســته به 
استکبار جهانی قرار گرفت و به شهادت رسید. سپاه تأکید کرده 
است اقدام الزم برای شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربان در 

حال انجام است. / سپاه نیوز  

 دستگیری شبکه ای
  از اراذل و اوباش مرتبط 

با صهیونیست ها
روابط عمومی کل سپاه از دستگیری شبکه ای از 
اراذل و اوباش مرتبط با سرویس اطاعاتی رژیم 
صهیونیســتی خبر داد.  به گزارش ســپاه نیوز، 
روابط عمومی کل ســپاه در اطاعیه ای با اعام 
این خبر گفت: این شــبکه با هدایت سرویس 
اطاعاتی رژیم صهیونیســتی، اقدام به سرقت 
و تخریب اموال شــخصی و عمومی، آدم ربایی 
و اخذ اعترافات ساختگی از طریق شبکه اراذل 
و اوبــاش می کرد. ایــن اطاعیه خاطرنشــان 
کرده  است: عوامل این شبکه را سپاه پاسداران 
انقاب اســامی و وزارت اطاعات دســتگیر 

کردند. /  ایرنا

مدافع حرم

 خبر

نظامی

مجلس تصویب کرد 

جرم انگاری در خودداری از شفافیت

طرح شــفافیت قوای سه گانه و 

مجلس
ســازمان ها و نهادها در حالی به 
تصویب مجلس رسید که در همان 
بحبوحه بحث و بررسی مفاد آن در 
کمیسیون های تخصصی و صحن مجلس، نقدهایی 
به آن وارد شده بود. اما نمایندگان تأکید داشتند که 
با شنیدن نقدها، قانون را به گونه ای تدوین و تعریف 
کرده اند که بتواند عملکرد قوا، سازمان ها و دستگاه ها 
را در منظر افکارعمومی و رســانه ها شفاف کند. 
روح اهلل نجابت، نماینده مردم شــیراز و زرقان در 
مجلس شورای اســامی درباره چرایی ضرورت 
تصویب این قانون گفته بود: این طرح 5ماده دارد و 
تصویب آن پاســخی به مطالبه موکلیــن از باب 
شفافیت اســت؛ این شــفافیت تمام کشــور را 
دربر می گیرد تا بتوانیم از بــرکات آن برای جلب 
اعتماد مردم، افزایش سرمایه اجتماعی در کشور و 
بستن روزنه ها و الیه های بروز فساد استفاده کنیم. با 
این حال، این طرح مخالفان سرسختی هم داشت. 
مخالفان معتقد بودند نمی شود همه امور کشور را 
شفاف کرد چراکه این مسئله می تواند به امنیت ملی 
خدشه وارد کرده و مشکاتی را برای اداره امور کشور 
ایجاد کند. مهــرداد ویس کرمــی، نماینده مردم 
خرم آباد ازجمله این منتقــدان بود که در توضیح 
مخالفتش گفته بود: انتشار تمام اطاعات کشور 
می تواند مورد سوءاســتفاده دشــمن قرار گیرد. 
منتقدان حتی با ارجاع به یکی از بندهای این طرح 
که براساس آن این امکان وجود دارد که وزیر، مدیر 
یا رئیس مجموعه احساس کند رأی در مورد موضوع 
یا جلســه ای ضرورتی برای شفاف ســازی ندارد، 
می تواند آن را محرمانه کند و با این استدالل عما 
جلساتی که بعضا شــفاف هم بوده اند دیگر شفاف 
نخواهند بــود. گرچه در بررســی های بعدی این 
عبارت  ها از قانون تصویب شــده حذف شــد اما 
نگرانی  های جدیدی ایجاد شد. تصویب قوانین در 
مجلس و نبود ضمانت اجرا یکی از چالش هایی است 
که طرح شفافیت را تهدید می کرد. براساس آخرین 
مصوبه مجلس، تکلیف انتشــار و شفاف سازی  آرا، 
مذاکرات و اقدامات در دســتگاه ها بر عهده همان 

دستگاه و در بازه زمانی یک ماهه گذاشته شده بود اما 
اگر در مهلت تعیین شــده اقدامی برای انتشــار 
اطاعات از سوی مجموعه های مشمول شفافیت 
انجام نمی شــد، الزامی جهت اجرای آن نیز برای 
دستگاه پیش بینی نشده بود. موضوعی که عموما 
منتقدان خارج از بدنه دولت و مجلس آن را منجر به 

بی اثر شدن طرح شفافیت می دانستند.

بسته  شدن راه فرار برای جلوگیری از شفافیت
وجود برخی ابهامات و نگرانی درباره نبود ضمانت 
اجرای قانون، موضوعی بود که در مجلس نیز به 
آن توجه شد. اعضای کمیســیون شوراها و امور 
داخلی مجلس در کمیســیون خود برای کسانی 
که به این قانون عمل نکنند، جرم انگاری کردند. 
محمدرضا صباغیان، نماینده بافق در مجلس به 
همشــهری می گوید: اعضای کمیسیون شوراها 
برای مستنکفین از اجرای قانون، جرم درجه5 را 
درنظر گرفتند. گرچه او توضیح بیشتری در این 
باره نمی دهد اما، محمدحسن آصفری، نماینده 
اراک در صحــن علنی مجلس پیشــنهاد اعمال 
جرم درجه6 برای متمردین از اجــرای قانون را 
مطرح می کند. او می گوید: اگر تخلفی درخصوص 
اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه، سازمان ها، 
نهادها و دســتگاه ها صورت گیرد باید با مسئول 
دستگاه برخورد شود. بنابراین اگر این قانون دقیق 
و متقن آورده نشود، دستگاه ها و سازمان ها از زیربار 

مسئولیت فرار می کنند. 

مجازات درجه6 شامل چه مواردی است؟
براساس تصویب نمایندگان، مسئولیت اجرای قانون 
شفافیت به عهده باالترین مقام دستگاه است و به 
این دلیل، اگر مسئوالن از اجرای قانون خودداری 
کنند، مطابق با قانون مجازات اسامی، به حبس 
بیش از 6ماه تا 2سال، جزای نقدی از 2 تا 8میلیون 
تومان، شاق از 31 تا ۷0ضربه، محرومیت از حقوق 
اجتماعی از 6ماه تا 5سال، ممنوعیت از یک یا چند 
فعالیت شغلی یا اجتماعی و انتشار حکم در رسانه ها 

محکوم خواهند شد.
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تصمیم گیری نهایی درخصوص طرح »اعطای مهلت 

گزارش
زمان پرداخت فرم های عوارض ساختمانی صادره در 
اسفند ســال 1400« که دوفوریت آن در جلسات 
گذشته تصویب شده بود، مهم ترین دستور جلســه دیروز پارلمان 
شهری بود که با موافقت اکثریت آرا، تصویب و زمان پرداخت عوارض 
ســاختمانی )قبض هایی که 21تا 28اســفند ســال گذشته صادر 
شــده اند( تا پایان خرداد تمدید شــد. به گزارش همشهری، رئیس 
شورای شــهر تهران که به دلیل کســالت غیبت 2ماهه داشت، روز 
گذشته در صحن شورا حاضر شد و در ابتدای جلسه به مناسبت روز 
بهره وری و مصرف بهینه اشاره کرد و گفت: »باید تالش کنیم تا بهینه 
مصرف کردن به یک فرهنگ تبدیل شود؛ چراکه میزان مصرف در 
کشور ما در بسیاری از موارد بیش از ســطح جهانی است و باید این 
وضعیت تعدیل شود.« مهدی چمران در ادامه با تبریک سالروز فتح 
خرمشهر عنوان کرد: »جشــن پیروزی خرمشهر را در پیش داریم و 
قطعاً برنامه ریزی هایی برای برگزاری باشکوه آن صورت گرفته است.«

پرداخت اقساطی عوارض
اعضای پارلمان شــهری در چندین جلسه علنی و هم اندیشی طرح 
اعطای مهلت زمان پرداخت فرم های اعالم عوارض ساختمانی صادره 
در اسفندماه سال 1400 را بررسی کردند و در نهایت مقرر شد مهلت 
زمان پرداخت عوارض تا 18خرداد تمدید و عوارض هم یکجا و نقدی 
پرداخت شود. در جلسه دیروز، مهدی چمران این موارد را نپذیرفت 
و پیشــنهاد داد: »مهلت پرداخت عوارض تا پایان خرداد تمدید و به 
شهرداری تهران هم اجازه داده شــود تا درصورت صالحدید و نیاز 
این مهلت تا 15تیرماه تمدید شــود. پرداخت یکجا و نقدی عوارض 
هم عدالت نیست؛ ازاین رو شــهروندان می توانند از شرایط اقساطی 
استفاده کنند و درصورت پرداخت نقدی و یکجا هم مشمول 20درصد 
تخفیف خواهند شد.« اعضای پارلمان شهری با پیشنهادهای چمران 

موافقت کردند و در نهایت این طرح با اکثریت آرا تصویب شد.

انتفاع بیش از 2هزار نفر
در حاشیه جلسه روز گذشته پارلمان شهری، معاون معماری و شهرسازی 
شهردار تهران در رابطه با تمدید مهلت پرداخت عوارض، به همشهری گفت: 
»شورای شهر تهران یک مرجع قانونگذاری و مصوبات آن الزم االجراست. 
درهرحال به این جمع بندی رسیده اند که به دلیل محدودیت در جابه جایی 
پول و تعطیالت آخر ســال، افرادی که از 21تا 28اســفند سال گذشته 
برگه عوارض دریافت کرده، اما موفق به پرداخت نشــده اند، مشمول این 
تخفیف شــوند و به آنها مهلت پرداخت داده شــود.« حمیدرضا صارمی 
در ادامه عنوان کرد: »این تصمیم درســت و عاقالنــه ای بود؛ چراکه افراد 
زیادی فیش عوارض دریافت کرده اند و نمی خواهند مشــمول 20درصد 
 افزایش عوارض امســال شــوند که با ایــن مصوبه می تواننــد در زمان
تعیین شده اقدام به پرداخت عوارض کنند.« به گفته او، بیش از 2هزار نفر از 

این مصوبه منتفع می شوند.

 درگاه واحد صدور مجوز ایجاد می شود
طرح »الزام شــهرداری تهران بــه ایجاد درگاه واحــد صدور مجوز 
شهرداری تهران« دستور جلســه دیگری بود که مهدی اقراریان در 
جریان ارائه گزارش گفت: »متأســفانه طی ارزیابی های انجام شده 
یکی از مشــکالت مردم صدور مجوز ساخت وساز و کسب وکار است 
و به همین دلیل این طرح باهدف رفع تنگناهایی ازجمله عدم وجود 
شــفافیت و اجرای رویه هــای ناصحیح، پراکندگــی پایگاه داده ها 
و مــوازی کاری، عدم ارتبــاط مؤثــر فرایندهای درون ســازمانی و 
برون سازمانی ارائه شده و شهرداری تهران 3ماه مهلت دارد تا الیحه 

را تنظیم کند و به شورا ارائه دهد.« 
او تأکید کــرد: »الیحه عالوه بر برنامه عملیاتی و زمانبندی شــده، 
بایــد اتصال بــه درگاه واحد ملی صــدور مجوزهای کســب وکار، 
نظام احــراز هویت واحــد و یکپارچه شــهروندان و کاربران درون 
 و برون ســازمانی را هم تضمین کند.« در پایان اعضــا با این طرح

موافقت کردند.

تصویب اصالحیه یک مصوبه
گزارش عملکرد سال گذشته شرکت آبفا در اجرای تعهدات مصوبه 
ابالغی شورای شهر تهران و طرح یک فوریت اصالحیه مصوبه تأمین 
منابع موردنظر تأسیسات شبکه آب و فاضالب شهر تهران بررسی و 

با رأی اکثریت تصویب شد. مهدی پیرهادی در جریان ارائه گزارش 
عنوان کرد: »طی 3 ســال گذشــته برخی از اقدامات نظیر احداث 
تصفیه خانه ششم و هفتم، طرح اســکادای آب و فاضالب )نظارت، 
کنترل و جمع آوری داده ها(، طرح آبرســانی از ســد ماملو از محل 
درآمدهای این مصوبه اجرایی شده است. برخی از پروژه های پیوست 
مصوبه مانند تکمیل شــبکه فاضالب به ویژه در مناطق 2 ، 17 ،19، 
21، 22، نصب مخازن آب اضطراری در شرایط بحران و بررسی کیفی 
رواناب های شــهر تهران بنا به دالیلی با سرعت مطلوبی انجام نشده 
که نیازمند اهتمام بیشتر اســت.« او ادامه داد: »با توافق کمیسیون 
سالمت و محیط زیست و خدمات شهری و شــرکت آب و فاضالب 
عالوه بر تداوم و رفع کاستی ها در اجرای پروژه های احداث مخازن 
آب اضطــراری، تکمیل 1000 کیلومتر باقیمانده شــبکه فاضالب 
)مناطق 21 و 22( و احداث تصفیه خانه فاضالب خرگوش دره، مقرر 
شد برای انجام پروژه های آبرسانی شهری نظیر آبیاری فضای سبز با 
احداث پکیج های محلی تصفیه خانه فاضالب در نقاط مختلف و برخی 
چالش ها مانند رفع معارضین تأسیساتی و نقاط گلوگاهی که منتج به 
ایجاد سیالب می شوند و... اقداماتی صورت گیرد. همچنین پیش بینی 
مخازن نگهداشت آب در برخی بوستان ها در شرایط بحران و تنش 
آبی با تفاهم شرکت آب و فاضالب به تمدید مصوبه در سال های آتی 

اضافه شود.«

مهلت پرداخت عوارض پارسال ،تا پایان خرداد امسال
اعضای پارلمان شهری با طرح »اعطای مهلت زمان پرداخت فرم های عوارض ساختمانی صادره اسفند سال 1400« موافقت کردند

 پیشرفت 65درصدی
احداث رینگ آبی تهران

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران که برای ارائه گزارش 
عملکرد به صحن پارلمان شــهری آمده بود از پیشــرفت 
65درصدی رینگ آبــی تهران خبــر داد و گفت: »احداث 
رینگ آبی تهران مهم ترین پروژه اســت که با اجرایی شدن 
آن بزرگ ترین آرزوی تهران برآورده مي شــود و ســدهای 
پایتخت)طالقان، امیرکبیر، الر، لتیــان و ماملو( به یکدیگر 
متصل می شــوند.« به گفته محمدرضا بختیاری 3 تا 4سال 

دیگر این پروژه تکمیل می شود.
به گزارش همشــهری، وضعیت بارندگی استان تهران اصال 
مناسب نیســت. موضوعی که مدیرعامل شــرکت آبفای 
تهران آن را بیان کــرد و گفت که تا کنــون 179میلی متر 
بارندگی داشــتیم و اکنون تهران جزو 6اســتانی است که 
با تنش آبی مواجه هســتند. بختیاری تأکید کرد: »ســال 
گذشــته حجم آب ذخیره شــده 817میلیون مترمکعب 
بوده و امســال به 615میلیون مترمکعب رسیده که کاهش 
200میلیون مترمکعبی را شاهد هستیم و این اتفاق، تهران را 
با مشکل روبه رو کرده است و ازاین رو تمام چاه ها در مدار قرار 
گرفته اند چون ناچاریم حجم مخازن را برای پایان شهریورماه 

نگه داریم.«

اهم اقدامات انجام شده
آن طور که مدیرعامل شرکت آبفای تهران گفته در پایتخت 
600حلقه چاه وجود دارد که 30درصــد منابع زیرزمینی 
از این چاه ها تأمین می شــود. همچنین میزان مصرف آب 
شرب از 7تصفیه خانه شهر تهران، یک میلیارد و 140میلیون 
مترمکعب است که 9میلیون و 455هزار نفر از آن بهره مند 
می شوند. همچنین یک میلیون و 145هزار انشعاب و 10هزار 

کیلومتر لوله گذاری در تهران انجام شده است.

مخازن اضطراری
ایجاد 374مخزن اضطراری در تهران اولویت شرکت آبفای 
تهران است که بختیاری گفت: »اگر زلزله 6.5ریشتری در 
تهران اتفاق بیفتد از طریق این مخــازن برای 3 تا 9روز آب 
در تهران تأمین خواهد شد. مطالعات متعددی صورت گرفته 
و قرار اســت تا 2ســال آینده این مخازن در مناطق تهران 
کارگذاری شوند که حدود 9میلیون نفر می توانند در مواقع 
بحرانی از منابع آب آنها استفاده کنند.« آنطور که این مقام 
مسئول عنوان کرده تا پایان امسال 120مخزن کارگذاری و 
100مخزن نیز نیمه دوم سال به مناقصه گذاشته می شود تا 

عقب ماندگی ها جبران شود.

فعالیت ۳۰ درصد از غرفه های 
پسماند خشک در روزهای جمعه 

معاون هماهنگی و ارزیابــی امور مناطق ســازمان مدیریت 
پسماند شهرداری تهران از افزایش ســاعت کاِر غرف پسماند 
خشک خبر داد. به گزارش همشهری، شادی مالکی گفت: »از 
این پس شهروندان تهرانی می توانند از ساعت 8صبح تا 19 از 
خدمات غرفه های پسماند خشک برخوردار شوند. شهروندان 
تهرانی می توانند با تفکیک پسماندهای قابل بازیافت همچون 
کاغذ، شیشه، پالســتیک، باطری و غیره تا ساعت19 نسبت 
به تحویل این پســماندها به مجموعه های دریافت پســماند 
خشک مستقر در سطح شهر اقدام کنند.« او با اشاره به اینکه 
پیش تر ساعت کار غرف تا ســاعت17 بود و در روزهای جمعه 
غرفه ها تعطیل بودند، ادامه داد: »به دلیل مطالبه و درخواست 
شهروندان ساعت کار غرف از شنبه تا پنجشنبه 8 تا 19 و روز 
جمعه  9 تا 13خواهد بود.« معــاون هماهنگی و ارزیابی امور 
مناطق سازمان مدیریت پســماند شهرداری تهران با تأکید بر 
ضرورت ارتقاي بسترهای مشــارکت حداکثری شهروندان و 
افزایش بهره وری و کارایی مراکز مذکور با توجه به مفاد قرارداد 
و نظام فنی و اجرایی مربوطه، عنوان کرد: »بر همین اســاس 
ساعت کار غرفه های بازیافت)مراکز خرید و مبادله پسماندهای 
خشک( مستقر در سطح مناطق 22گانه، در روزهای شنبه الی 
پنجشنبه از ساعت 8:00 لغایت 19:00 بوده و در روزهای جمعه 
30درصد غرفه ها از ساعت 9:00 لغایت 13:00 فعال خواهند 
بود.«  او در ادامه با اشاره به لزوم رعایت ساعت کار اعالمی در 
تمام غرفه هــای بازیافت گفت: »نصب لیســت قیمت ابالغی 
انواع پسماند خشک در بدنه خارجی غرفه و قابل رویت بودن 
برای شهروندان، تخلیه روزانه پســماندهای جمع آوری شده 
 و ممانعــت از انباشــت پســماند در غرفه هــای بازیافــت
و همچنین اطالع رسانی، آموزش و جلب مشارکت شهروندان 
 HSE با اســتفاده از تمام ظرفیت های موجود، رعایت کامل
و نظافت غرفه هــای بازیافت و در صورت نیــاز بازپیرایی آنها 
از قوانین و شــرایط مربوط به فعالیت در غرف بازیافت اســت 
که مناطق باید به این مهم توجه ویژه داشــته باشند.« شادی 
مالکی در انتها بر رعایت قوانیــن کار و بیمه تأمین اجتماعی، 
دســتورالعمل های مربوطه و پرداخت کامل و بموقع حقوق و 
مزایای متصدیان و عوامل غرفه هــای بازیافت تأکید و اضافه 
کرد: »این سازمان با نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت غرفه های 
بازیافت و ایفای تعهدات قراردادی مربوطه، موجبات سالمت 

شهروندان را فراهم می آورد.« 

حبیب کاشانی
عضو کمیسیون برنامه وبودجه

شنیده می شود که سالن ها و زمین های 
ورزشی شــهرداری به پیمانکارانی داده 
شــده اند و پیمانــکاران هــم مبالــغ 
ســنگینی از مردم مطالبــه می کنند که 

ضرورت دارد شهرداری پیگیری کند.

نرجس سلیمانی
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی

تحــت هیــچ عنوانــی شــهرداری نبایــد 
کارمندان و کارگران باردار یا دارای همسر 
باردار یا نوزاد را مشمول تعدیل نیرو قرار 
دهد و اگر ناچار به تعدیل است حداقل 

6ماه قبل به آنها اطالع داده شود.

مهدی اقراریان
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی

باید یک تعامل ســازنده و تــالش ویژه 
از ســوی شــورا و پلیــس وجــود داشــته 
باشــد و تدبیــری اندیشــیده شــود تــا 
نمایشــگاه ها بــه شــهر آفتــاب منتقل 

شوند.

امیــر یــزدی، شــهردار منطقــه۱۲ گفــت:  
پــس از نیازســنجی در مــورد تخصیــص 
بموقع میزان آســفالت مورد نیاز در معبر 
شمالی بزرگراه شــهیدمحالتی، عملیات 
بهسازی این معبر انجام شد. به طوری که 
حد فاصــل خیابان ۱۷شــهریور تــا خیابان 
ری و کنارگــذر ری صــورت گرفــت و حدود 
۱۳۲۳تن آسفالت مکانیزه و در مساحت 
۷۳۰۰مترمربــع در ســواره رو ضلع شــمال 

بزرگراه به طول 6۰۰متر اجرا شده است.

شهردار منطقه ۱۹ از اجرای عملیات بهسازی 
کنارگــذر خلیج فــارس به منظور ســهولت 
دسترســی بــه مجموعــه نمایشــگاه های 
بین المللی شــهر آفتــاب خبــر داد. مهدی 
هدایت گفت: »با توجه به ضرورت ایجاد 
دسترســی بــه نمایشــگاه شــهر آفتــاب، 
عملیــات بهســازی کنارگــذر خلیج فــارس 
بــه مســاحت ۲۱هــزار مترمربــع بــا 8 هــزار 
مترمکعــب عملیــات خاکبــرداری در ایــن 

محدوده انجام شده است.« 

7300
مترمربع

21000
مترمربع

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

گزارش 2

مهدی چمران پس از طی کردن دوره بیماری به صحن شورا بازگشت.    عکس: سعید گنجی

اهم اقدامات شرکت آبفا در سال1401

19کیلومتر 
شبکه آب 

توسعه می یابد

 13حلقه 
 چاه بهسازی و بازسازی 

می شود

 174هزار مترمکعب 
 مخزن آب 

به مدار وارد می شود

78کیلومتر 
شبکه آب اصالح و 
بازسازی می شود

9حلقه 
چاه عمیق حفر 

می شود
 مأموریت ؛

تهران بدون کودک کار

بیســت و دومین جلســه قــرارگاه اجتماعی 
شهر تهران به ریاســت علیرضا زاکانی برگزار 
شــد. به گزارش پایگاه خبری شهر، بیست و 
دومین جلســه قرارگاه اجتماعی شهر تهران 
صبح یکشــنبه به ریاست شــهردار تهران و 
 نمایندگان دســتگاه های مســئول در حوزه

آسیب های اجتماعی پایتخت برگزار شد.
در ابتدای این جلسه آخرین وضعیت عملکرد 
دستگاه های مسئول پیرامون مصوبات بیست و 
یکمین جلسه قرارگاه آسیب های اجتماعی شهر 
تهران در حوزه کارگروه های تخصصی ازجمله 
کارگروه ویژه کودکان کار و زباله گرد و همینطور 
کارگروه حمایت از خانواده هــای مددجویان 

مراکز ماده16 بررسی شد.
فعال کردن رســانه ها در حوزه پیشــگیری و 
جلب مشــارکت های مردمی، احصاي شــرح 
وظایف قانونی دستگاه ها در حوزه خانواده های 
آسیب دیدگان، اشتراک گذاری آمار و اطالعات 

خانواده های آسیب دیدگان، ثبت آمار و اطالعات 
خانواده هــای مددجویان ماده16 در ســامانه 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و آماده ســازی  و 
طراحی مدل مردمی حمایــت از خانواده های 
مددجویان ماده16 ازجمله مصوبات کارگروه 
حمایت از خانواده های مددجویان مراکز ماده16 
است. دعوت از تمام دستگاه های مرتبط با توجه 
به وظایــف قانونی، معرفی و حضــور نماینده 
تام االختیار، تبیین وضع گذشته و چالش های 
وضع موجود کــودکان کار و زباله گــرد نیز از 
مصوبات جلســه کارگروه ویژه کودکان کار و 

زباله گرد است.
در ادامه جلســه شــهرداران مناطق درگیر با 
معضل معتادان متجاهر در مناطق 16، 12، 4، 
19، 13، 15 و 2 از آخرین وضعیت جمع آوری 
معتادان متجاهر و پلمــب و تخریب خانه های 
پالک قرمز و نقاط بی دفاع شــهری در منطقه 

خود گزارشی ارائه کردند.

براساس پایش داده های آمارگیری نیروی کار در سال1396

 ۴۰۰۰نفر 
تعداد کودکان زباله گرد تهران براساس 

اظهارات رئیس اورژانس اجتماعی

 82درصد 
کودکان کار پسر و 7.71درصد دختر 

هستند.

4۵00نفر 
تعداد کودکان زباله گرد تهران 

براساس مطالعات شهرداری تهران

 4۵درصد 
شاغالن 14-10سال بدون مزد 

مشغول به کار هستند.

پرسه 4000 کودک زباله گرد در تهران
 اکنون آمار دقیقی از تعداد کودکان زباله گرد در پایتخت کشور وجود ندارد و اطالعات متفاوتی 
از تعداد این کودکان در رسانه ها اعالم شده است. تعریف غیردقیق »کودک کار« و تداخل آن با 
تکدیگری و زباله گردی یا کار در کارگاه های ثابت یکی از دالیلی اســت که مانع کسب اطالعات 

صحیح در این زمینه می شود.



دوشنبه 2 خرداد 41401
 شماره  8503

از اظهــارات وزیر کار در نشســت 

یارانه
هم اندیشی نمایندگان مجلس برای 
اجرای سیاســت های کلــی نظام 
چنین برمی آید کــه تاکنون 76.2درصــد از کل 
خانوارهایی که یارانه آنها در طرح مردمی سازی  یارانه 
حذف شــده، نســبت به ثبت اعتراض خود اقدام 
کرده اند. در این میان برخی نمایندگان نیز در جلسه 
دیروز مجلس در قالب تذکر به رئیس جمهوری و وزیر 
کار، اصالح فرآیند شناســایی خانوارهای مشمول 

یارانه های جدید را خواستار شدند.
به گزارش همشــهری، در جریان مردمی ســازی  
یارانه هــا، از کل جمعیت 85میلیــون نفری ایران، 
72میلیون نفر در فهرســت مشموالن یارانه جدید 
قرار گرفته اند و عالوه بر 7میلیون نفری که اصالً یارانه 
45هزار و 500تومانی را نیــز دریافت نمی کردند، 
5.9میلیون نفر هم از فهرســت قبلی یارانه بگیران 
خط خوردند. در این وضعیت اگرچه اعالم شد طبق 
قانون، فقط دهــک دهم از دریافــت یارانه محروم 
شده، اما در عمل جمعیت محرومان از یارانه تقریبا 
به معادل 2دهک از کل جمعیت کشــور رسید؛ به 
همین دلیل بود که از نخســتین روز اجرای طرح 
مردمی ســازی  یارانه ها، اعتراض هــای پررنگی در 
جامعه علیه نحوه شناســایی خانوارهای مشمول 
یارانه شــکل گرفت که البته با درایت سیدابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهوری، مبنی بر واریز یارانه دور 
اول به حســاب همه خانوارهای معترض، مدیریت 
شد. حاال در مجلس انتقادهایی به شیوه شناسایی 
مشــموالن یارانه وارد شــده که قابل تأمل است و 
رسیدگی به آنها می تواند طرح مردمی سازی  یارانه ها 

را به ریل بازگرداند.

راه برای اعتراض مستند باز شود
ســامانه ای که وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای ثبت اعتراض خانوارها به دهک بندی معرفی 
کرده اســت، امکانی برای ارائه توضیح یا بارگذاری 

مدارک معترضان طرح هدفمندی یارانه ها ندارد و بر 
همین اساس، چنانچه مبنای محاسبات دهک بندی 
خانوار اشتباه باشــد، در رسیدگی به اعتراض ها نیز 
این رویه تکرار خواهد شــد. نایب رئیس کمیسیون 
برنامه وبودجه مجلس، دیروز در نطق میان دستور 
در صحن علنی مجلس، خطاب به رئیس جمهوری، 
به روزرسانی سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به منظور دریافت توضیحات و مستندات معترضان 
حذف یارانه را خواســتار شــد. محمد خدابخشی 
گفت: نواقص موجود در اجــرای طرح هدفمندی 
که موجب نارضایتی مردم شده باید برطرف شود و 
نظارت بیشتری بر بازار کاالهای اساسی صورت گیرد. 
همچنین سامانه وزارت رفاه امکان بارگذاری مدارک 
و مستندات معترضان به طرح را ندارد و این سامانه 

باید به روزرسانی شود.

حذف فرزندان از محاسبات دهک بندی
انتقاد دیگری که یکی از نمایندگان مجلس به فرایند 
دهک بندی خانوارها مطرح کرد، این اســت که در 
دهک بندی خانوارها، درآمــد فرزندان نیز تجمیع 
می شود؛ درحالی که این افراد برای تأمین آینده خود، 
لزوما درآمدها را در اختیار سرپرست قرار نمی دهند و 
چه بسا از نظر مالی به کلی از خانواده مستقل باشند. 
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در 
نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس، در 
تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور و وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، جداســازی درآمد فرزندان از 
خانوار را خواستار شد و گفت: نباید درآمد فرزندان 
در سرجمع خانواده حســاب شود؛ بر همین اساس 
تقاضا می کنم بــرای اجرای ایــن اصالحیه اقدام و 

اطالع رسانی شود. 
به گزارش همشهری، دلیل حذف بسیاری از خانوارها 
از فهرست یارانه بگیران این بوده است که فرزندان 
آنها درآمد، خودرو، ســپرده بانکی یا سفر خارجی 
داشته اند؛ درحالی که این فرزندان عماًل از نظر مالی 

مستقل از خانوار محسوب می شوند. در این شرایط 
به نظر می رسد، جداسازی حساب این افراد از خانوار 
و درصورت لــزوم حذف یارانه فردی آنها، بیشــتر 
به اجرای عادالنه طرح مردمی ســازی  یارانه کمک 

خواهد کرد.

76درصد حذف شدگان یارانه اعتراض کردند
با اجرای طرح مردمی ســازی  یارانه ها، 72میلیون 
نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت یارانه جدید 
300و 400هزار تومانی شدند و در همان هفته اول، 
با واریز یارانه یک ماه به حساب خانوارهای معترض، 
جمعیت یارانه بگیران به 73.3میلیون نفر رســید. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: از جمعیت 
یارانه بگیران کشور، حدود 5میلیون و 900هزار نفر از 
کسانی که تا فروردین امسال یارانه 45هزار و 500را 
دریافت می کردند، از فهرست مشموالن جدید یارانه 
خط خورده اند که حدود 4میلیون و 500 هزار نفر از 
این افراد )معادل 76.2درصد از کل حذف شدگان( 
درخواســت بازنگری اطالعات خود را در ســامانه 

حمایت ثبت کرده اند.
 به گــزارش خانه ملت، حجــت اهلل عبدالملکی در 
نشست هم اندیشی نمایندگان مجلس برای اجرای 
سیاست های کلی نظام، گفت: براساس قانون بودجه 
250هزار میلیارد تومان برای بازتوزیع یارانه میان 
مردم در تبصره 14قرار داده شــده و در جای دیگر 
75هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه 45هزار 
تومانی و معیشتی درنظر گرفته شده است و در دولت 
بعد از بحث های متعدد قرار شد، این منابع به صورت 
یارانه مســتقیم در اختیار مردم قــرار بگیرد. او در 
واکنش به انتقاد نماینده ها درخصوص قطع یارانه 
برخی افراد، گفت: براساس قانون به ویژه قانون جوانی 
جمعیت، باید یارانه دهک های پردرآمد حذف شود و 
براین اساس دولت تصمیم گرفت در مدیریت جدید 
ارز 4200تومانی، یارانه به دهک دهم پرداخت نشود، 
اما اگر می خواهیم به همه افراد و اقشار یارانه دهیم 

اینگونه یارانه در اختیار افــراد ضعیف جامعه قرار 
نخواهد گرفت. به گزارش همشهری، این اظهارنظر 
عبدالملکی درحالی است که در جریان مردمی سازی 
یارانه ها، حدود 13میلیون نفــر از جمعیت ایران، 
معادل 1.52دهک درآمدی از دریافت یارانه حذف 
شــده اند و عماًل بخشــی از دهک 9نیز که باید در 
فهرســت مشــموالن قرار گیرند، از دریافت یارانه 

محروم شده اند.

آخرین اخبار اعتراض به یارانه و ثبت نام جدید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به اینکه 
یارانه ها براســاس شناســنامه اقتصادی خانوارها 
پرداخت می شود، گفت: در این میان یارانه برخی از 
خانوارها به دلیل عدم شفافیت شناسنامه اقتصادی، 
قطع شده اســت؛ به طور مثال برخی افراد کارپرداز 
شــرکتی هســتند یا دارای صندوق قرض الحسنه 
خانوادگی بوده اند؛ ازاین رو سامانه حمایت به منظور 
برای ثبت اعتراض این خانوارها راه اندازی شده که 
از مجمــوع 5.9میلیون نفری که یارانــه آنها قطع 
شده 4.5میلیون نفر درخواست بازنگری اطالعات 
خود را ثبت کرده اند که به آن رسیدگی خواهد شد. 
همچنین سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
با بیان اینکه زمــان ثبت نام یارانه هــا قطعاً تمدید 
خواهد شــد، اعالم کرد: فردی که یارانه بگیر بوده و 
ازدواج کرده، باید به پلیــس+10 مراجعه و پس از 
آن سرپرست خانوار باید حسابی را به عنوان حساب 
رفاهی به بانک اعالم کند. ســیده طیبه حســینی 
درخصوص افراد مجردی کــه قصد تفکیک خانوار 
خــود را دارند، گفت: مجردانی کــه از ابتدای طرح 
هدفمندسازی یارانه تا امروز یارانه دریافت نکرده اند 
یا در ســال های قبل یارانه آنها حذف شــده است 
می توانند با مراجعه به سامانه my.gov.ir ثبت نام 
کنند، اما مجردانی که به همراه خانوار تا اردیبهشت 
امسال یارانه دریافت کرده اند و حاال حذف شده اند، 

امکان ثبت نام مستقل ندارند.

مسیریارانههایجدیداصالحمیشود؟
احتمال افزایش یارانه بگیران

 اظهارت وزیر کار و انتقاداتی که نمایندگان مجلس به فرایند شناسایی مشموالن یارانه جدید و رسیدگی به اعتراض ها دارند
احتمال تغییر در فهرست یارانه بگیران را افزایش می دهد

از سال 1399که به واسطه شیوع 

اجاره
کرونا، اجــرای محدودیت های 
اجتماعی و تعطیلی فعالیت های 
اقتصــادی در دســتور کار دولت قــرار گرفت، 
براساس مصوبه ســتاد مقابله با کرونا، مقرر شد 
قیمت اجــاره حداکثر در تهــران 25درصد، در 
کالنشــهرها 20درصد و در ســایر نقاط شهری 
15درصد افزایش پیدا کند؛ اما بررسی های ایسنا 
نشــان می دهد که با وجود این مصوبه، رشــد 
اجاره بها فراتر از قانون بوده اســت. امســال نیز 
براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار همین نسخه 
برای بازار اجاره پیچیده شده که هنوز نمی توان در 

مورد میزان اثرگذاری آن قضاوت کرد.

مرکز آمار ایران گزارش داد
تورم دوباره شتاب می گیرد؟

مرکز آمار ایران اعالم کرد نرخ تورم نقطه به نقطه برای دومین ماه 
پیاپی روندی صعودی داشته و به 39.2درصد رسیده که باالتر از 
نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه سال گذشته به عنوان نخستین 

سال فعالیت دولت سیزدهم به حساب می آید.
به گزارش همشهری، نرخ تورم نقطه به نقطه از 39.2درصد در 
مهرماه سال گذشته با یک شیب نزولی به 34.7درصد در پایان 
سال گذشته رســید اما در 2ماه فروردین و اردیبهشت امسال 

روندی افزایشی را تجربه کرد.
داده های رسمی نشان می دهد آهنگ یا سرعت رشد تورم ماهانه 
هم که از 3.7درصد در مهرماه سال گذشته نزولی شده و حتی 
به 1.3درصد در پایان سال گذشته رسیده بود، در 2ماه نخست 
امسال دوباره بیشتر شده و در اردیبهشت ماه به 3.5درصد رسیده 
است. با این حال روند نرخ تورم ساالنه که میانگین سطح عمومی 
قیمت ها را در یک بازه 12 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
نشان می دهد، بیانگر این است که کاهش تورم ادامه دارد و در 

پایان اردیبهشت نرخ تورم به 38.7درصد رسیده است.

اثر تورمی طرح اصالح یارانه ها 
4 مرکز پژوهشــی شــامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مرکز 
آمار و مؤسســه پژوهش برنامه ریزی اعالم کرده اند اثر تورمی 
طرح اصالح یارانه ها زیر 10درصد خواهد بود. علی صالح آبادی، 
رئیس کل بانک مرکزی و محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی 
هم این گزاره را تأیید کرده اند. به گفته صالح آبادی، تورم ایجاد 
شده بخشی از ناحیه تقاضا و بخشی از ناحیه عرضه است. تورم 
حاصل از ناحیه عرضه براساس محاسبات انجام شده 10درصد 
است، البته یارانه حمایتی واریزی تورم ناشی از اصالح قیمت ها را 
تا حد زیادی جبران می کند. از سوی دیگر فرزین، رئیس شورای 
هماهنگی بانک های دولتی نیز، گفت: مطالعه 4مرکز پژوهشی، 
اثر تورمی طرح اصالح یارانه ها را زیر 10درصد برآورد مي کند و 

حتی برخی گفته اند 7.8درصد و برخی هم گفته اند 8.1درصد.

بلندشدن دود تورم
گزارش مرکز آمار ایــران از روند نرخ تورم در اردیبهشــت ماه 
منعکس کننده اثر تورمی احتمالی طرح مردمی سازی یارانه های 
مدنظر دولت نیست زیرا بازه زمانی محاسبه تورم پایان هر ماه 
نیســت و به این ترتیب انتظار می رود شــوک نخست اصالح 
قیمت ها پس از حــذف ارز4200  توماني در گزارش خردادماه 
مرکز آمار نمایان شــود. به گفتــه مرکز آمار، در اردیبهشــت 
امسال خانوارهای کشور به طور میانگین 39.3درصد بیشتر از 
اردیبهشت1400 برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 
یکسان« هزینه کرده اند که در مقایسه با ماه قبل 3.7واحد درصد 
افزایش یافته اســت. همچنین نرخ تورم نقطه ای گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش 6واحد درصدی 
به 49.4درصــد و گروه »کاالهای غیرخوراکــی و خدمات« با 
افزایش 2.7واحد درصدی به 34درصد رسیده است. این در حالی 
است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 39.2درصد 
است که نسبت به ماه قبل 4.0واحد درصد افزایش داشته است. 
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 40.1درصد بوده که 

نسبت به ماه قبل 2.9واحد درصد افزایش داشته است.

سرعت تورم بیشتر شد
گزارش مرکز آمار نشان از سرعت گرفتن دوباره تورم ماهانه دارد 
به گونه ای که نرخ تورم ماهانه اردیبهشت1401 به 3.5درصد 
رســیده که در مقایســه با همین اطالع در ماه قبل، 0.2واحد 
درصد افزایش داشته اســت. این دومین ماه متوالی از مهرماه 
سال گذشته است که افزایش هزینه کاال و خدمات مردم باالی 
3درصد گران شده اســت و تورم ماهانه برای گروه های عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 3.3درصد و »کاالهای 

غیرخوراکی و خدمات« 3.7درصد بوده است.

تورم ساالنه فعال کاهشی است
داده های مرکز آمار بیانگر استمرار روند کاهشی نرخ تورم ساالنه 
است به نحوی که میانگین ســبد هزینه خانوارهای ایرانی در 
12ماه منتهی به اردیبهشت امسال 38.7درصد افزایش یافته که 
نسبت به فروردین امسال نیم واحد درصد از تورم ساالنه کمتر 
شده، اما پیش بینی می شود با استمرار روند صعودی نرخ تورم 
ماهانه و نقطه به نقطه، روند کاهشی نرخ تورم ساالنه هم دوباره 

صعودی شود.

تورم قیمت خوراکی ها
براســاس اعالم مرکز آمار ایران، در گــروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« بیشــترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه قبل مربوط به افزایش بهای روغن نباتی جامد و روغن مایع، 
قند، شکر، نبات، نان باگت، ماکارونی و رشته آش بوده و در گروه 
عمده کاالهای غیرخوراکی هم بیشترین تورم ماهانه در کرایه 
حمل ونقل، رشد بهای ساندویچ و غذای رستوران ها و همچنین 
بهداشــت و درمان بوده اســت. افزون بر اینکه دامنه تغییرات 
نرخ تورم ســاالنه در اردیبهشــت ماه1401 برای دهک های 
مختلف هزینه ای از 37.7درصد برای دهک نهم تا 41.2درصد 
برای دهک اول بوده که بیانگر شــکاف 3.5درصدی تورم بین 

دهک های ثروتمند با فقیر است.

بازار اجاره با سامانه مهار می شود؟
اســماعیل حســین زهی، نماینده مردم 
خاش، میر جاوه، بخش های نصرت آباد و 
کورین در مجلس گفته است؛ دولت ضمن 
افزایش نظارت بر بازار مسکن باید سامانه ای 
طراحی کند تا معامالت و اجاره نامه ها تحت کنترل وزارت راه 
 و شهرسازی باشد. البته طبق قانون اساسی هر نماینده مجلس 
حق اظهارنظر درباره تمام مسائل کشور را دارد. این نماینده هم 
راهکار رفع مشکل بازار اجاره بها را طبق رسم زمانه فعلی، نبود 
سامانه دانسته است. درحالی که باید یادآوری کرد، طبق گزارش 
نهادهای امنیتی ایران به کشور سامانه ها و عموما سامانه های 
دست وپاگیر تبدیل شــده اما همچنان موتور طراحی سایت ها 
و راه اندازی ســامانه ها روشن اســت و هزینه آن را البته مردم 
می پردازند. حال آنکه اگر اقتصاد روی ریل صحیح قرار گیرد و 
دولت و مجلس خود را متعهد بدانند که تورم را از مسیر درست، 
یعنی کنترل کسری بودجه کاهش دهند، به سامانه بازی نیاز 
کمتری داریم و چه بسا بسیاری از سامانه های موجود را بتوان 

تعطیل کرد.
البته بعید نیست که برخی درون وزارت راه و شهرسازی بخواهند 
یا ملزم شوند که سامانه کنترل اجاره بها تشکیل دهند و از منافع 
آن بهره مند شوند، اما تردید نکنیم که قیمت  اجاره بها با سامانه ها 
پایین نمی آید و اجاره نشین ها هم به آرامش نمی رسند. اختالف 
بین مطالبه صاحبخانه ها با اجاره نشین ها را باید در سرعت رشد 
تورم به طور عام و رشد قیمت مســکن به طور خاص و کاهش 
قدرت خرید جست وجو کرد. در شرایطی که اغلب اجاره نشین ها 
دیگر توان بازپرداخت اجاره بیشــتر را ندارند، مسیر درست در 
اصالح فرایند بازار اجاره همانا کنترل تورم از سرچشمه آن است.

اقدام قابل ستایش اما ناقص
  خبــر: وزارت امــور اقتصــادی و دارایی در 
اطالعیــه ای از گام دوم انتشــار صورت های مالی 
حسابرسی شــده 132شــرکت بخش عمومی در 

سامانه کدال خبر داد.
  نقد: شفافیت در اقتصاد، مبنای بنیادی توسعه 
است. موضوعی که در دولت های قبل نادیده گرفته 
می شد اما وزارت اقتصاد در دوره حاضر عزم خود را 
جزم کرده تا شفافیت اقتصادی را افزایش دهد، بر 
همین اســاس در گام نخست، ماه قبل صورت های 
مالی 313شــرکت دولتی و دیروز در دومین قدم 
صورت های مالی برخی شــرکت های وابســته به 
نهاد های عمومی منتشــر شــد. با وجود این اقدام 
شایسته، توجه به 3نکته ضروری است. نخست آنکه 
بخش زیادی از اقتصاد ایران در اختیار شرکت های 
شبه دولتی اســت که تقریبا هیچ اطالعاتی از آنها 
در دست نیست و الزم است اقدامات فوری در این 
زمینه انجام شود. انتشــار اطالعات این شرکت ها 
پشــتوانه قانونی نیز دارد. نکته دوم قدیمی بودن 
اطالعات منتشر شده است و طبق تعاریف اقتصادی 
اطالعات سوخته تلقی می شود؛ بنابراین الزم است 
این اطالعات در دوره های بعدی به روز شود. نکته 
سوم فرمت اطالعات منتشر شده در سامانه کدال 
است که اغلب به صورت نسخه های پی دی اف است و 
این موضوع بهره برداری و تحلیل این داده ها را دشوار 
کرده است؛ بنابراین الزم است اطالعات منتشر شده 
مطابق با اســتاندارد ها و فرمت های خاص سامانه 

کدال منتشر شود تا کاربردی و قابل تحلیل باشد.

چهره روز

نقد  خبر

تورم

تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در تهران

فروردین
1397

10.4
درصد

فروردین
1399

28.7
درصد

فروردین
1401

45.6
درصد

فروردین
1400

32.3
درصد

فروردین
1398

21.9
درصد

فروردین
1396

11.1
درصد

روند 5 ساله تورم اجاره مسکن در تهران



5 دوشنبه 2 خرداد 1401
 شماره  8503

 سالمندی مسئله ای است که بیش از هر زمان دیگری 
کشــور را تهدید می کند. آنقدر کــه در بحث افزایش 
جمعیت بارها به آن اشاره و درباره آن هشدار داده شده 
اســت. حاال میرطاهر موسوی، اســتاد دانشگاه علوم 
توانبخشی با اشاره به اینکه در 30ســال آینده تعداد 
زنان سالمند تنها،3 برابر می شــود، می گوید که برای 
کاهش چالش های آینده اگر به کپی برداری از ســایر 
کشورها اکتفا کنیم، چه بسا آسیب پذیری زنان سالمند 
تنها بیش از پیش افزایش یابد. امــا برای این روند چه 

برنامه ریزی هایی صورت گرفته است؟

۷۰۰ هزار زن سالمند، تنها هستند
اما زنان ســالمند تنها چه ویژگی هایی دارند؟ این گروه، 
زنانی هستند که 60سالگی را پشت سر گذاشته و به تنهایی 
زندگی می کنند. تنها زیستی زنان سالمند آسیب پذیری 
آنها را افزایش می دهد و چالش های پیچیده ای برای آنها 
به وجود می آورد. بر پایه آخرین سرشماری ها تعداد زنان 
ســالمند تنها در ایران رو به افزایش است. آمارها نشان 

می دهد هم اکنــون یک پنجم، معــادل ۲0 درصد زنان 
سالمند، یعنی ۷00هزار زن سالمند، تنها زندگی می کنند. 
این در حالی اســت که این آمار در مــردان یک چهارم 
زنان اســت. اگرچه ازدواج مجدد در میان ســالمندان 
نسبت به گذشته بیشتر شــده، اما متأسفانه اغلب زنان 
سالمند به دلیل محدودیت های عرفی و سنتی از ازدواج 
مجدد استقبال نمی کنند و آن را تابو می دانند. بر همین 
اساس۲.4درصد آنان هرگز ازدواج نکرده و 4.4درصد شان 
اگرچه دارای همسرند، تنها زندگی می کنند. از سویی در 
آینده بیماری های زنان ، نبود نظام مراقبتی و حمایتی از 
سالمندان،  نبود بیمه های مراقبتی، مشکالت اقتصادی 
و معیشــتی موضوعات دیگری اســت که زنان سالمند 
بیش از سایر اقشار جامعه از آن متاثر می شوند. مشکالت 
اقتصادی برای نگهداری از سالمند در کنار خانواده، فضای 
محدود منازل امروزی و هزینه درمان افراد سالمند، در 
مواردی فرزندان را ناچار می کند عزیزان شان را روانه خانه 
سالمندان کنند؛ خانه ای که هیچ یک از آنها، آنجا را خانه 
خود نمی دانند و بسیاری از آنان تا آخرین روزهای عمر 

منتظر برگشت به منزل خود می مانند.

یک سوم خانوارها سالمندسرپرست می شوند
در پژوهشــی علمی و کاربردی با موضوع »پیامدهای 

اجتماعی- اقتصادی زندگی زنان ســالمند تنها« که 
به تازگی انجام شده، مشخص شده است که با توجه به 
افزایش الگوی تنهازیستی در میان زنان، خصوصا زنان 
سالمند، تعداد زنان سالمند مجرد قطعی و مطلقه در 
30ســال آینده تغییر خواهد کرد. به گونه ای که تعداد 
این زنان 3 برابر حال حاضر شده و باید با درنظر گرفتن 
تضمین های قانونی و بودجه کافی برای اجرای ســند 
ملی سالمندان در این زمینه اقدام شود. براساس همین 
تحقیق، بیش از 90درصد زنان ســالمند تنهای ایرانی 
در 3 دهک پایین درآمدی قرار گرفته اند، یعنی به طور 
جدی مشکل معیشتی داشته و برای پرداخت هزینه های 
درمان و توانبخشی با چالش رو به رو هستند. ۷1درصد 
زنان سالمند تنها، درآمدی ندارند و تنها ۲9درصد آنها 
درآمدی از آن خود دارند و از ایــن بین نیز 3.5درصد 
درآمد کمتر از یک میلیون تومان و 13.5درصد نیز بین 
یک تا 3میلیون تومان درآمد دارند. نزدیک به ۷4درصد 
زنان سالمند تنهای ایرانی بی ســوادند و در بین زنان 
سالمند تنهای با سواد اغلب )58.3درصد( دارای سواد 
در مقطع ابتدایی یا سوادآموزی هستند و توانایی چندانی 
برای بهره گیری از اینترنت و فناوری ها ندارند. پیش بینی 
می شود نسبت خانوارهای تک نفره در طول دوره 1395 
تا 1430 دو برابر خواهد شــد و از 8.۷درصد در ســال 

1395به 16.4درصد در ســال 1430 افزایش می یابد. 
بخش عمده این افزایش به دلیل روند فزاینده تنها ماندن 
سالمندان است. در سال1395 تنها 10درصد خانوارهای 
کشــور سالمندسرپرســت بوده اند اما با توجه به روند 
افزایشی سالمندی جمعیت در کشور، نسبت خانوارهای 
سالمندسرپرست در ســال 1430 به 3۲درصد، یعنی 

یک سوم کل خانوارهای کشور افزایش خواهد یافت.

از امروز باید برای سالمندی برنامه ریزی کرد
ذکر این مســئله خالی از لطف نیســت که سالمندان 
تنهای 30سال بعد، باســوادتر از زنان سالمند تنهای 
امروزی هســتند، مهارت بیشــتری در بهره گیری از 
تکنولوژی دارنــد و بخش مهمی از شــبکه اجتماعی 
زنان ســالمند تنها در 3دهه بعــد، در فضای مجازی 
شــکل خواهد گرفت. آنها از پایگاه اجتماعی باالتری 
برخوردارند، به احتمال زیاد درآمد و وضعیت اقتصادی 
بهتری دارند، اما به دلیل نداشــتن فرزنــد یا محدود 
بودن ابعاد خانواده، حمایت های غیررسمی آنها به گونه 
چشمگیری کاهش می یابد. به همین دلیل الزم است 
از اکنون برای آن روزها برنامه ریزی شود. احمد دلبری، 
رئیس انجمن طب ســالمندان معتقد است با توجه به 
رشد روزافزون سالمندان زن در کشور، توجه به کیفیت 
زندگی آنها از فاکتورهای اساسی در سالمت اجتماعی 
است. او می گوید: »اگرچه امید به زندگی در زنان بیش 
از مردان است، اما آنها با مشــکالت جسمانی و روحی 
بیشتری نسبت به مردان دست و پنجه نرم می کنند. از 
سویی نسبت زنان به مردان شاغل کمتر است که پیامد 
خطرناکی در دوره سالمندی محسوب می  شود، زیرا با 
تجرد قطعی این وضعیت در آنها تشدید خواهد شد.« او با 
اشاره به سند ملی سالمندی می گوید: »با وجود 8میلیون 
سالمند در کشور، تقســیم کار ملی در این باره صورت 
نگرفته است. هر ارگانی به شــکل جزیره ای در حوزه 
سالمندان فعالیت می کند و چه بسا بسیاری از ارگان ها 
وظایف خود را در قبال این گروه انجام نمی دهند. اما این 
سند با وجود اینکه 18سال است که پیگیری، تحقیق، 
نوشته و ابالغ شده، هنوز به مرحله اجرا نرسیده و متولی 
امر مشخص نشده اســت. قرار بود که در این 18سال 
13شورای سالمندی به ریاست رئیس جمهور یا معاون او 
شکل بگیرد. همین امر نشان می دهد جمعیت سالمندان 
هنوز اولویت دولت نیستند.« اما بزرگ ترین چالشی که 
خانواده ها با آن روبه رو هستند، از نظر دلبری، نگهداری 
و مراقبت از سالمندان است: »با کاهش ابعاد خانواده و 
تغییرات فرهنگی و اجتماعی، سالمندان آینده یا فرزندی 
ندارند یا تنها و مجردند. به همین دلیل وقتی این افراد 
به  60سالگی یا بیشتر نزدیک می شوند، نیاز به مراقبت 
دارند. اکیدا توصیه می شود که افراد به دوره سالمندی 
خود توجه کنند. از سویی سالمندی سالم تر، فعال تر و 
پویاتر را باید از دوره  جوانی و میانسالی شروع کرد. ما باید 

یاد بگیریم چطور از خود مراقبت کنیم.« 

زنانتنهاترمیشوند
 با توجه به یک پژوهش،  تا 30 سال دیگر جمعیت زنان سالمند 3برابر امروز خواهد شد

و در معرض آسیب بیشتری قرار خواهند گرفت

میزان استفاده از ماسک به 4۷درصد رسیده؛ به گفته رئیس اداره مراقبت 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر، این روند کاهشی نگران کننده است 

شتابزدگی برای حذف ماسک 

 با وجود روند کاهشــی شــیوع کرونا در جهان، 
این ویروس همچنان قربانــی می گیرد. آمریکا، 
هند، برزیل، فرانســه، آلمان، انگلیس، روسیه، 
کره جنوبی، ایتالیا و ترکیه 10کشور اول جهان با 
بیشترین آمار ابتال و مرگ هستند. بیماری و مرگ 
ناشی از کرونا در ایران هم با وجود شیب نزولی، 
هنوز صفر نشده و براساس اعالم وزارت بهداشت 
طی ۲4ساعت گذشته 31۲بیمار جدید شناسایی 
و 3نفر هم جان خود را از دست دادند. این در حالی 
است که پیش بینی قطعی از آینده کرونا و پایان 
پاندمی مطرح نیســت و متخصصان بهداشت و 
درمان معتقدند هم اکنون تنها ۲گزینه می تواند 
وضعیت ناپایدار و مبهم کووید-19را حفظ کند؛ 
واکسیناســیون و رعایت پروتکل های بهداشتی 
به ویژه ماسک. اما پوشش واکسیناسیون ۲ دوزی 
در کشور برای گروه سنی باالی 5سال ۷6درصد 
اســت و 44درصد از جمعیت باالی 18سال هم 
واکسن دوز سوم شان را تزریق کرده اند. براساس 
آخرین آمار اعالم شده از سوی معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت، رعایت پروتکل های بهداشتی 
کاهش پیدا کرده و پوشــش ماســک در هفته 
آخر اردیبهشــت به 4۷درصد رســیده اســت. 
متخصصان هشــدار می دهند فاصله گرفتن از 
رعایت پروتکل های بهداشــتی به ویژه ماســک 
می تواند احتمال رقم خــوردن پیک دیگری از 

بیماری در کشور را تقویت کند.
براساس اعالم معاونت بهداشــت طبق آخرین 
رنگ بندی های اعالم شده در کشور، هیچ شهری 
در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد و ۲55شهر 
زرد و 193شهر هم آبی هســتند. میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی )بهداشت فردی، ماسک، 
فاصله گذاری فیزیکی و تهویه مناسب( در هفته 
آخر اردیبهشت و در مقایسه با هفته سوم کاهش 
یک درصــدی دارد. رعایت بهداشــت فردی در 
اماکن عمومی استان های کشــور به 55درصد 
رسیده و بیشترین رعایت در آذربایجان غربی و 
کمترین رعایت هم در کردستان است. معاونت 
بهداشــت همچنین اعالم کرده کــه میانگین 
استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان 
اماکن عمومی بیش از 4۷درصد است که بیشترین 
میزان در هرمزگان و کمترین میزان در کردستان 
گزارش شده است. میانگین درصد رعایت پروتکل 
فاصله گذاری فیزیکی در اماکن عمومی هم حدود 
4۷درصد اعالم شده که بیشترین میزان رعایت 
مربوط به قم و کمترین میزان مربوط به کردستان 

اســت. میزان رعایت تهویه مناسب هم بیش از 
54درصد ثبت شده که بیشترین میزان مربوط 
به آذربایجان غربی و کمتریــن میزان هم برای 

هرمزگان اعالم شده است.

پیشگیری مثبت برای بیماران به جای 
کل جمعیت کشور 

کاهش رعایت پروتکل های بهداشــتی به ویژه 
استفاده از ماسک را ابراهیم قادری، رئیس اداره 
مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت هم تأیید می کند و به همشهری می گوید: 
»این مسئله جای نگرانی دارد چرا که هم اکنون 
به جز واکســن ها تنها ابزار پیشگیری از بیماری 
ماسک است که اگر حذف شود، پروتکل دیگری 
برای جایگزینی آن وجود ندارد. این مسئله باعث 
می شود که اگر سطح ایمنی در ماه های آینده افت 
کند، احتمال مواجهه بــا پیک های جدید وجود 
داشته باشد.« قادری با تأکید بر اینکه استفاده از 
ماسک همچنان باید در فضاهای بسته و پرازدحام 
رعایت شــود، ادامه می دهد: »یکــی از اهداف 
وزارت بهداشــت این است که به سمت فرهنگ 
»پیشگیری مثبت« حرکت کند، به این معنا که 
اگر کسی بیمار شد استفاده از ماسک را برای خود 
الزام کند تا باعث آلودگی دیگران نشود. این مسئله 
مهمی است که فرهنگ آن در جنوب شرق آسیا 
شایع است. مردم این کشورها طی دهه گذشته یاد 
گرفتند که در طول اپیدمی هایی ازجمله سارس و 
مرس از ماسک در زمان بیماری ها حتی بیماری 
ساده ای مثل ســرماخوردگی استفاده کنند. در 
طوالنی مدت نمی توان جمعیت 80میلیون نفری 
را مجبور به اســتفاده از ماسک کرد، اما به عنوان 
مثال جمعیت هزار نفری بیمــار یا حتی افرادی 
که عالئم بیماری دارند با پوشــش ماسک مانع 
از انتقال آلودگی خواهند بــود. با توجه به اینکه 
جمعیت بیمار هم عمدتا کمتر و قابل کنترل تر 
است حتی می توان ماسک رایگان در اختیار آنها 
قرار داد.« به گفته این مسئول در شرایط کنونی، 
رواج این فرهنگ حتی در بیماری های تازه شایع 
شده ازجمله آبله میمون هم مؤثر است: »در این 
بیماری درصورت مواجهه با یک انســان آلوده، 
ماسک می تواند کمک کننده باشد و این مسئله 
برای پرسنل بهداشتی و درمانی اهمیت زیادی 
دارد. اما استفاده از ماسک بیشتر برای بیمار مبتال 
ضروری است چون انتقال بیماری از طریق ترشح 
قطرات تنفسی است و آبله میمون مانند کرونا از 
طریق هوا منتقل نمی شود، به همین دلیل اگر فرد 
بیمار ماسک استفاده کند، آلودگی را به دیگران 

انتقال نخواهد داد.«  

زهرا رستگارمقدمگزارش
روزنامه نگار

مریم سرخوش سالمت
روزنامه نگار

 ابهامات تبصره یک
 قانون حالت اشتغال ۲

قانون حالت اشتغال مستخدمین شــهید، جانباز از کار افتاده و 
مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی به صورت ماده واحده، 
به همراه 9 تبصره در تاریخ 30شهریور ماه سال13۷۲ به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رســید. در این قانون مشموالن حالت 
اشتغال شــامل شــهدا، جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی به 
۲بخش تبصره 1 و تبصره 6 تقسیم شدند. تبصره 1 شامل آن دسته 
از مشموالن قانون حالت اشتغال بود که مستخدم دولت نبوده و 
به عبارتی یا بیکار یا مستخدم دستگاه هایی باشند که در تعریف 
قوانین، مشمول استخدام دولتی تلقی نمی شوند و تبصره 6 شامل 
مستخدمین کشوری و لشکری می شد. تفاوت صدور احکام این دو 
گروه در تبصره های ذکر شده تعیین شده است. حقوق مشموالن 
تبصره1 از محل کمک هــای دولت و هم تــراز نظام هماهنگ 
پرداخت تعیین شده بود. در تاریخ  ۲۲آبان ماه سال13۷9 هیأت 
وزیران ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین 
شهید، جانباز از کار  افتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ 
تحمیلی را به شــرح زیر اصالح نمود. از تاریــخ تصویب قانون 
)۷۲/6/30(  حقوق حالت اشتغال مشموالن تبصره6 قانون همانند 
مستخدمان شاغل همتراز توسط دستگاه ذیربط تعیین می شود. 
مستخدمان مشمول با رعایت ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل با 
انتصاب در پست ها یا مشاغل با نام به گروه های مربوط تخصیص 
می یابند و همواره از امتیاز دو گروه یا درجه باالتر از گروه یا درجه 
استحقاقی استفاده می کنند. مشموالن یادشده از حقوق، افزایش 
سنواتی، فوق العاده شــغل، تفاوت تطبیق حقوق )حسب مورد( 
کمک هزینه عائله مندی و اوالد، کمک هزینه مسکن درخصوص 
نیروهای مسلح)که براساس ضوابط مربوطه پرداخت می شود( و 
سایر مزایای مستمر ازجمله فوق العاده جذب از )زمان برقراری 
در مشاغل مربوط( از آغاز استخدام تا رسیدن به شرایط عمومی 
بازنشســتگی با رعایت مقررات مربوطه مانند شــاغالن مشابه 
برخوردار می شوند. از نکات مهم در اصالحیه هیأت وزیران الحاق 
یک تبصره به عنوان تبصره 1 به اصالحیه بود. حسب تبصره 1 این 
اصالحیه، حقوق حالت اشتغال مشموالن تبصره 1 اصالحی قانون 
و ماده3 این آیین نامه نیز براساس ضوابط مقرر در این ماده تعیین 
می گردد. معنای این تبصره الحاقــی به ماده 5 آیین نامه اجرایی 
قانون حالت اشــتغال این اســت که تفاوتی در پرداخت حقوق 
حالت اشتغال جانبازان تبصره 1 و تبصره 6 قانون حالت اشتغال 
وجود نخواهد داشت، لکن به دلیل عدم اطالع یا غفلت متولیان 
امر از اصالح این ماده قانونی توســط هیأت وزیران، ناهماهنگی 
و نابســامانی در پرداخت حقوق جانبازان تبصره 1 قانون حالت 
اشتغال همچنان وجود داشته و دارد. این مشکل با تصویب قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تاریخ دوم دی ماه سال1391 
مضاعف شــد و با عنایت به اینکه برابر ماده 5 اصالحیه آیین نامه 
قانون حالت اشتغال اقدامات الزم از سال تصویب اصالحیه این 
ماده صورت نگرفته بود، ماده 38 قانون جامع بر ابهامات حقوق 
مشمولین مشموالن تبصره 1 افزود و مشکالت جدی تری را برای 
آنها ایجاد کرد. اگر سازمان برنامه و بودجه، نیروهای مسلح و بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران در زمان اصالح ماده 5 آیین نامه اجرایی 
قانون حالت اشتغال به ُمّر قانون عمل کرده بودند حتی درصورتی 
که برداشت غلطی که اکنون از ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی 
به ایثارگران صورت می گیرد، صحیح هم به نظر می رسید، به دلیل 
آنکه حسب قوانین و مقررات گذشته، کار صدور احکام حقوقی 
جانبازان به درستی انجام گرفته بود و زمینه کاری از پیش، برابر 
قانون پیش بینی شده بود این ســوء برداشت تأثیری در تضییع 

حقوق ایثارگران نداشت.

 »شایستگی حرکتی«
 در برنامه غربالگری

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه 
از نیمه خرداد ثبت نام سنجش کالس اولی ها و پیش دبستانی ها 
به صورت همزمان آغاز می شود، گفت: »تالش می کنیم بحث 
شایستگی های حرکتی که سال گذشــته به صورت پایلوت در 
جامعه 30هزار نفری دانش آموزی انجام شده بود را برای همه 

نوآموزان انجام دهیم.«
حمید طریفی حسینی با اشاره به آغاز فرایند سنجش سالمت 
نوآموزان بدو ورود به دبستان از نیمه دوم خردادماه، درباره زمان 
انجام سنجش سالمت برای کودکان پیش از دبستان و 5سال 
تمام گفت: »سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان از 

نیمه دوم خردادماه آغاز می شود.«
وی افزود: »برنامه ما برای سنجش پیش دبستانی ها این است 
که همزمان با سنجش کالس اولی ها انجام شود. سال گذشته 
سنجش سالمت پیش دبستانی ها با تأخیر شروع شد و علت آن 
مشکالتی بود که در سامانه ثبت نام دانش آموزان پیش دبستانی 
ایجاد شده بود، اما امسال مشکل ســامانه رفع شده و برنامه ما 
این است که از نیمه خرداد ثبت نام ســنجش کالس اولی ها و 

پیش دبستانی ها همزمان با یکدیگر آغاز شود.«
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی درباره تفاوت آزمون 
امسال با سال گذشته و مواردی که سنجش خواهد شد نیز افزود: 
»هرساله آزمون های شناختی متفاوت از سال های گذشته است، 
اما به طور کلی امسال در حوزه سنجش سالمت، تالش می کنیم 
بحث شایستگی های حرکتی که سال گذشته به صورت پایلوت 
در جامعه 30هزار نفری دانش آموزی انجام شده بود را برای همه 

نوآموزان انجام دهیم.«
طریفی حسینی ادامه داد: »هماهنگی های الزم با معاونت تربیت 
بدنی وزارتخانه انجام شــده و همانطور که گفته شد در برنامه 
ماست که همزمان با سنجش ســالمت عادی، شایستگی های 
حرکتی نیز افزوده شــود.« وی با بیان اینکه به روال گذشــته، 
آیتم های کلی غربالگری و ســنجش سالمت جسمی، بینایی، 
شــنوایی، بهداشــت دهان و دندان و... انجام می شود، گفت: 
»ارزیابی های ذهنی و آمادگی تحصیلی نیز انجام می شــود که 
معموال هر سال، ســؤاالت آزمون، جدید اســت. اگر نوآموزی 
در مرحله آزمون های شــناختی و آمادگی تحصیلی، مشکوک 
شناخته شود برای انجام تست تخصصی هوش ارجاع می شود. 
برای اختالالتی چون اوتیسم هم ابزارهای غربالگری تخصصی 

در پایگاه های تخصصی وجود دارد.«

صادقستاریفرد
سخنگویوزارتآموزشوپرورش

بیمــه وزیــر، جــدی پیگیــری بــا
طالیی)تکمیلی(فرهنگیانباخدمات
وپشتیبانیمناسببهداشتیودرمانی
بعــدازســالهااحیــاشــد.همچنیــن
آییننامــهاجرایــیقانــونرتبهبنــدی
معلماننیزبهزودیازسویکمیسیون
امــورعمومــیدولــتتقدیــمهیــأت

وزیرانمیشود.

محمدمهدیناصحی
مدیرعاملسازمانبیمهسالمت

بیمهمــادرانبــارداروفرزنــدانآنانتا
۵ســالمصوبــهمجلــسازســالقبــل
اســتکهآنرااجراییکردیموامسال
هــمادامــهدارد.بــاپیشبینــیقانــون
همهمادرانبــاردارفاقدبیمــهدرمانی
وهمچنینفرزندانآنانراتا۵سالگی
بــدونآزمــونارزیابــیوســعتحــت
پوششبیمهقرارمیدهیم.البتهبعد
ازاتمامبارداریمادرو۵سالگیکودک

آزمونارزیابیوسعانجاممیشود.

نقل قول 

نمونهژنتیکتاکنــونازمجرمانخطرناک
درکشــوراخذشدهاســت.شناسهژنتیک
بهعنــوانامضــایبیولوژیــکهــرفــرددر
سامانهبانکژنتیکذخیرهسازیمیشود.

140
هزار

ازخانوارهــایتهرانــی3نفــروکمتــر
جمعیــتدارنــد.آمارهــایمربــوطبــه
سالهای۱3۹۰تا۱3۹۵حاکیازکوچک

شدنبعدخانواردرشهرتهراناست.

66
درصد

بیمهشدهجدیدطییکسالگذشته
بهجمعبیمهشدگانتامیناجتماعی
اضافهشدهاندکهبیمهبالغبر۷۰۰هزار

نفردر6ماههدومسالبودهاست.

یک
میلیون

حقوقپرداختیامسالبهسربازاناست.
همچنیــنطبــقاعــالمســازمانوظیفــه
عمومــیانتظامــیکلکشــورمیانگیــن
حقوقکارکنانوظیفهنیروهایمسلحدر
ســال۱۴۰۱بهنسبتســال۱۴۰۰بهمیزان

۱۱۵درصدرشدداشتهاست.
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دوشنبه 2 خرداد 61401
 شماره  8503

حمله خونین سگ های ولگرد بازی در نقش عزادار برای سرقت گوشی وزیر
به دختر ۶ساله 

دختر 6ســاله ای که همراه خانواده اش برای تفریح به سواحل 
جاسک رفته بود طعمه چند ســگ ولگرد قرار گرفت و به شدت 
مجروح شد. به گزارش همشهری، این حادثه صبح دیروز )شنبه( 
در ساحل محله یکبنی جاســک واقع در استان هرمزگان اتفاق 
افتاد. ماجرا از این قرار بود که این دختر 6ســاله همراه با پدر و 
مادرش برای تفریح به ساحل این منطقه رفته بودند. دختربچه 
کمی با فاصله از والدینش مشغول بازی بود که ناگهان چند سگ 
ولگرد سر رسیدند و به او حمله کردند. پیش از آنکه پدر و مادر 
کودک بتوانند خود را به فرزندشان رسانده و او را از میان چنگ 
و دندان سگ ها بیرون بکشند آنها دختر بچه را به شدت مجروح 
کردند و در چنین شرایطی کودک به مرکز درمانی منتقل شد. 
فاطمه نوروزیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در 
این باره به همشهری گفت: با وجود اینکه دختر 6ساله از ناحیه 
ران پا مجروح شده بود اما در مرکز درمانی تحت مداوا قرار گرفت 
و حال عمومی او خوب گزارش شده است. او ادامه داد: قرار است 
برای پیشــگیری از هرگونه عفونت و بیماری واکسن های مورد 
نیاز از جمله هاری به کودک آسیب دیده تزریق شود. نوروزیان 
در ادامه گفت: متأسفانه شاهد حوادث زیادی درخصوص حمله 
سگ های ولگرد به شــهروندان، به خصوص کودکان در جاسک 
هســتیم و در دو ماه ابتدایی امسال دســت کم ۱۲مورد حمله 

سگ های ولگرد به مردم در جاسک گزارش شده است.

محاکمه عامل شهادت 2روحانی 
 رسیدگی به پرونده شهادت ۲روحانی در حرم مطهر رضوی در 
دادگاه انقالب اسالمی مشهد برگزار شد. به گزارش همشهری، به 
نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، فروردین ماه امسال بود که 3طلبه 
حاضر در صحن پیامبر اعظم)ص( حرم مطهر رضوی از ســوی 
فردی با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفتند که با تالش عوامل 
انتظامات و یگان حفاظت حرم مطهر، ضارب بالفاصله بازداشت 
شد. در همان روز حجت االسالم  والمسلمین اصالنی به شهادت 
رسید و ۲روحانی دیگر در بیمارستان بستری شدند که چند روز 
پس از حادثه حجت االسالم  والمسلمین دارایی نیز به دلیل شدت 
ضربات وارده از سوی ضارب، به شهادت رسید. در پی وقوع این 
حادثه ناگوار، به سرعت پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شد 
و پس از انجام تحقیقات همه جانبه و طی تشریفات قانونی، قرار 
نهایی و کیفرخواست فرد ضارب توسط دادسرای عمومی و انقالب 
مرکز خراسان صادر شد. در ادامه پرونده به دادگاه انقالب اسالمی 
مشهد فرستاده و جلســه محاکمه صبح دیروز به ریاست قاضی 
سیدهادی منصوری برگزار شــد. در ابتدای این جلسه، نماینده 
دادستان ضمن قرائت کیفرخواست، اتهامات متهم را محاربه از 
طریق کشیدن سالح )تجرید ســالح( روی مردم به قصد ازهاق 
نفس و ایجاد رعب و وحشت که موجبات ناامنی در محیط حرم 
مطهر رضوی را فراهم کرده بود، اعالم کرد و با بیان اینکه متهم 
دارای تفکرات تکفیری است، خواستار مجازات او شد. وی ادامه 
داد: متهم عبداللطیف مرادی مشهور به عبداللطیف السلفی، فرزند 
محمد طاهر، تبعه افغانستان با سوء نیت و قصد قبلی به 3روحانی 
حمله کرد. در ادامه حجت االسالم والمسلمین پاکدامن، روحانی 
مجروح حادثه و خانواده شهدا نیز شکایت شان را مطرح کرده و 
خواستار مجازات متهم شدند. سپس متهم در جایگاه قرار گرفت 
و به دفاع از خود پرداخت. او گفت: اتهامات خود را قبول دارم. در 
فضای مجازی فعالیت و بعضی از شبکه ها را دنبال می کردم و در 
حرم با کارد به روحانیون حمله کردم. ســپس باز هم با چاقو در 
برابر دیدگان مردم قدرت نمایی  کردم تا از نزدیک شــدن مردم 
به محل حادثه جلوگیری کنم. او ادامه داد: اقدامم خالف اسالم، 
سیره صحابه و اشــتباه بود و افرادی را که مورد حمله قرار دادم 
بی گناه بودند. قبول دارم اقدامم تروریستی بوده است. در یکی از 
کشورهای همسایه استادانی داشتم و تحت تأثیر تعلیمات آنها قرار 
گرفتم. پس از پایان محاکمه متهم، رئیس دادگاه گفت رأی پرونده 

در زمان مقرر اطالع رسانی خواهد شد.

پارکینگ طبقاتی اهواز تکمیل شود
پارکینگ طبقاتی شهر اهواز سال هاســت در انتظار تکمیل و 
بهره برداری اســت اما بالتکلیف مانده است. اگر این پارکینگ 
تکمیل و به روی عموم باز شود قطعا خیابان ها از انبوه خودروهای 

پارک شده نجات می یابند.
نواصر از اهواز

صاحبخانه ها طبق بخشنامه دولت عمل نمی کنند
کدام صاحبخانه یا بنگاه معامالت مسکن سراغ داریدکه طبق 
بخشنامه دولت عمل کند؟ اجاره و رهن دیگر قابل تحمل نیست. 
به نظر می رسد دولت هم بنگاه های متخلف را جریمه کند و هم 
از صاحبخانه هایی که قرارداد با اجاره غیرمتعارف امضا کرده اند 

مالیات چند برابری بگیرد.
حمدانی از تهران 

قیمت نان های صنعتی نباید افزایش می یافت
اقدام شجاعانه دولت در تغییر نظام توزیع یارانه ها اقدام بسیار مهم 
و کلیدی است که می بایست مورد حمایت قرار گیرد. اما سؤالی 
که وجود دارد این است که چرا بین نان ها، یارانه نان های حجیم 
)فانتزی( که به تأیید کارشناســان، نان هایی به مراتب سالم تر و 
بهترند و توسط ماشین آالت پیشرفته تولید می شوند حذف و 

فقط یارانه نان های سنتی پرداخت می شود؟
محسن یاراحمدی از تهران

چرا مسیر ریلی گرگان – تهران فقط شب ها قطار دارد
بیش از 60سال است که مسیر ریلی تهران - شمال که انتهای آن 
به گرگان می رسد فقط شب ها قطار دارد درحالی که مسیر بسیار 
زیباســت و می تواند روزها هم قطار باشد که به جذب گردشگر 
کمک کند. جدای این موضوع صدها روستا و شهر در این مسیر 
است که روزها امکان استفاده از قطار را ندارند. تقاضا این است 

که حداقل هفته ای یک روز قطار این مسیر در روز حرکت کند.
توکلی از قائمشهر

چرا نانوایی ها ساعت کاری خود را کم کرد ه اند
نرخ نان حداقل در نانوایی محل ما گران تر نشــده و همچنین 
کیفیت آن تغییری نکرده است،  اما ساعت کاری نانوایی ها تغییر 
کرده است و حداقل ۲ ساعت از ساعت پخت صبح و ۲ساعت از 
پخت بعدازظهر کم کرده اند. آیا این کار درست و قانونی است و 
دستورالعملی برای کاهش ساعات کاری نانوایی اعالم شده؟ اگر 

چنین است لطفا اطالع رسانی و شفاف سازی  شود.
خلیلی از تهران 

توقف خودروها پشت محدوده طرح، عامل ترافیک بزرگراه ها
توقف خودروها در ورودی بزرگراه شهید همت شرق و بزرگراه 
صیاد شیرازی جنوب قبل از اتمام ساعت کاهش طرح آلودگی 
هوا باعث کندی تردد در این مسیر است. برخی اوقات این توقف ها 
باعث قفل شدن مسیر و معطلی بســیار رانندگان و به دنبال آن 
آلودگی بیشتر هوا و خرد شدن بیشتر اعصاب رانندگان می شود.

عزیز کاسب از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

گزارش

انتظامی

جیب بر سابقه دار که موبایل وزیر ورزش را سرقت کرده بود در کمتر از یک ماه دستگیر شد

کالهبردار دهه هشــتادی که با 
فرســتادن پیامــک جعلــی ثنا 
توانسته بود حساب بانکی 7هزار 
نفر را هک کند، به اتهام کالهبــرداری 5میلیارد 

تومانی دستگیر شد.
بــه گــزارش همشــهری، فرســتادن پیامــک 
جعلی ســامانه ثنا که ســامانه ابالغ الکترونیکی 
قوه قضاییه اســت، این روزها یکــی از مهم ترین 
شگردهای کالهبرداران برای خالی کردن حساب 
طعمه هایشان اســت. در این شگرد، کالهبرداران 
پیامکی با عنوان سامانه ثنا برای شماره تلفن های 
مختلف ارسال می کنند که در داخل آن یک لینک 
جعلی به چشم می خورد. آنها در پیامک خود مدعی 
می شوند که از صاحب تلفن شکایت قضایی شده 
و وی باید از طریق لینک ارســال شده، در سامانه 
ثبت نام و اپلیکیشنی را نصب کند تا بتواند به پرونده 
این شکایت دسترسی پیدا کرده و از محتویات آن 
آگاه شــود. اما در حقیقت این لینک جعلی، باعث 
می شــود که وقتی فرد مورد نظــر آن را دانلود و 
نصب کرد، تمامی اطالعات بانکی اش هک شــده 
و در اختیار کالهبرداری قــرار بگیرد که لینک را 

ارسال کرده است.
با همین شگرد بود که پســر جوانی ساکن یکی از 
استان های مرکزی کشــور کالهبرداری هایش را 

شروع کرد. او پیامک  و لینک جعلی را برای هزاران 
شماره تلفن همراه ارسال کرد و در این میان 7هزار 
نفر از کســانی که پیامک را دریافــت کرده بودند 
فریب او را خوردند و با نصب اپلیکیشــن جعلی، 
تمامی اطالعات حساب بانکی خود را در اختیار فرد 
کالهبردار قرار دادند. او نیز شروع به خالی کردن 
حساب های طعمه هایش کرد تا اینکه مدتی قبل 
یکی از این مالباختگان که ســاکن کرج بود راهی 
پلیس فتا شد و خبر از دستبرد 4۱میلیون تومانی 

به حساب بانکی اش داد.
وقتی مأموران پلیس فتای استان البرز به تحقیق 
درباره این ســرقت پرداختند، متوجه شدند که او 
اخیرا یک پیامک جعلی از سامانه ثنا دریافت کرده 
و به تصور اینکه پیامک  از سوی سامانه قوه قضاییه 
ارسال شده، روی لینک کلیک و اپلیکیشن مورد 
نظر را نصب کرده و پــس از آن طی 4مرحله همه 

موجودی حسابش سرقت شده است.
ماموران در ادامه متوجه شدند فردی که به  حساب 
شاکی دستبرد زده، همه این مبلغ را صرف خرید 
ارز دیجیتال کرده است. آنها اکانتی را که با آن ارز 
دیجیتال خریداری شده بود شناسایی و صاحب آن 
را به اداره پلیس احضار کردند. اما در تحقیق از این 
فرد معلوم شــد که کالهبردار اصلی با فریب او، از 
مشخصات و مدارک وی برای ساختن اکانت خرید 

و فروش ارز دیجیتال استفاده کرده تا بدون اینکه 
ردی از خودش به جا بگذارد بتواند با پول هایی که از 
حساب طعمه هایش سرقت می کند، ارز دیجیتال 
خرید و فروش کند. هرچنــد متهم پرونده تالش 
کرده بود هیچ ســرنخی از خــودش به جا نگذارد 
اما تحقیقات مأموران پلیس ادامــه یافت و آنها با 
ردگیری تراکنش های بانکی و تحقیقات تخصصی 
در نهایت موفق شــدند محل زندگی کالهبردار 
اصلی را در یکی از اســتان های مرکزی کشــور 
شناسایی کنند.سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده 
انتظامی استان البرز می گوید: تیمی از مأموران با 
هماهنگی های قضایی راهی استان مورد نظر شدند 
و در یک عملیات ضربتی متهم را که جوانی دهه 
هشتادی است، دســتگیر کردند. آنها در بازرسی 
مخفیگاه این فرد و رایانه او، به اطالعات هک شده  
7هزار حساب بانکی دســت یافتند که همه آنها با 
ارسال پیامک جعلی ســامانه ثنا هک شده بود. از 
سوی دیگر معلوم شد که متهم تا کنون 5میلیارد 
تومان از حساب های هک شده برداشت کرده که 
در ادامه 868نفر از مالباختگان شناســایی شدند 
و تحقیقات برای شناسایی سایر افرادی که در دام 

متهم گرفتار شده اند، ادامه دارد.
فرمانده انتظامی البرز به شهروندان توصیه کرد که 
هشــدارهای پلیس درباره پیامک ها و لینک های 

جیب بر سابقه دار که در نقش عزادار در مراسم تشییع 
پیکر نــادر طالب زاده، مجری و برنامه ســاز ســینما و 
تلویزیون شرکت کرده و با نزدیک شدن به وزیر ورزش و 
جوانان گوشی او را سرقت کرده بود پس از دستگیری به جیب بری های 
سریالی در مراســم ختم و تشــییع اعتراف کرد. به گزارش همشهری، 
یازدهم اردیبهشت ماه و همزمان با مراسم تشییع پیکر نادر طالب زاده، 
وزیر ورزش و جوانان نیز برای شرکت در این مراسم به مقابل مسجد بالل 
رفته بود که به رغم حضور محافظان، طعمه یک جیب بر شد. ظاهرا سرقت 
زمانی رخ داده بود که آقای وزیر در حال صحبت با افراد دیگر بود و سارق 
از فرصت استفاده کرده و بی آنکه وی متوجه شود گوشی موبایلش را از 
داخل جیب کتش سرقت کرده بود. وقتی گزارش این سرقت به پلیس 
اعالم شد، گروهی از مأموران با دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای وی ژه 
سرقت، عملیات شناسایی و بازداشت سارق جیب بر را در دستور کار خود 
قرار دادند. بررسی ها نشان می داد که در زمان حادثه با توجه به ازدحام و 
شلوغی جمعیت  هیچ کس متوجه سرقت نشده بود. با این حال مأموران 
در گام نخســت به بازبینی فیلم دوربین های مداربسته اطراف مسجد 
پرداختند تا اینکه تصویر مردی مرموز به دست آمد و مأموران احتمال 
دادند که وی سارق گوشی است. مأموران در ادامه سراغ تصاویر مجرمان 
سابقه دار رفتند و موفق شــدند مرد مرموز را شناسایی کنند. او مجرم 
سابقه داری به نام حسن بود که تاکنون 6بار به اتهام جیب بری دستگیر 
شده و به زندان رفته بود. با این سرنخ مأموران پاتوق های احتمالی حسن 
را زیرنظر گرفتند تا اینکه مخفیگاه اصلی او در خارج از تهران شناسایی 
شد. تیم عملیاتی پلیس با هماهنگی قضایی این محل را محاصره و پس 

از دستگیری متهم، در بازرســی مخفیگاه وی تعدادی رم تلفن همراه 
و 5گوشی موبایل کشف کرد. بررســی ها حکایت از این داشت که تمام 
گوشی ها سرقتی اســت و این یعنی مجرم حرفه ای به صورت سریالی 
دست به سرقت و جیب بری می زد. با وجود این مدارک و شواهد متهم در 
تحقیقات اولیه منکر سرقت های سریالی بود و درباره سرقت گوشی وزیر 
نیز مدعی بود که آن را از روی زمین پیدا کرده و برداشته است اما در ادامه 

بازجویی ها اسرار سرقت را فاش کرد.

نمی دانستم طعمه ام وزیر است
در بازجویی از متهم معلوم شــد که او در این مدت با حضور مقابل 
مساجد و شرکت در مراســم عزاداری، اقدام به جیب بری می کرده 
که یکی از طعمه های او وزیر ورزش و جوانان بوده است. متهم گفت: 
حدود یک سال قبل از زندان آزاد شدم و بعد از آزادی سرقت هایم را 
ازسر گرفتم. شگردم این بود که داخل ایستگاه های مترو در شمال 
تهران دســت به جیب بری می زدم یا در بهشت زهرا )س(و با حضور 
در مراسم ختم افراد پولدار و سرشــناس. بعضی اوقات هم به مقابل 
مساجد معروف می رفتم و نقش عزادار را بازی می کردم تا دست به 
سرقت بزنم. وی درباره سرقت از آقای وزیر نیز گفت: آن روز فکرش 
را نمی کردم که موبایل وزیر را ســرقت کرده ام. وقتی شنیدم فردی 
مطرح فوت شده است با خودم گفتم در مراسم عزاداری او قطعا افراد 
زیادی شرکت خواهند کرد و من می توانم به راحتی جیب بری کنم. 
روز حادثه به مقابل مسجد رفتم و مردی را دیدم که کت و شلوار به 
تن دارد و در حال عبور اســت. حتی متوجه شــدم که چند نفر هم 
همراهش هستند اما نمی دانستم وزیر اســت. به طرف او رفتم و در 
فرصتی مناسب زمانی که بین جمعیت در حال حرف زدن با چند نفر 
بود به وی نزدیک شدم و گوشی اش را سرقت کردم. پس از سرقت نیز 
آن را که ارزش چندانی نداشت در اسالمشهر به مبلغ ۲00هزارتومان 

فروختم.
براســاس این گزارش، متهم دستگیرشــده در بازجویی ها به بیش از 
۲0فقره سرقت سریالی اقرار کرده است و با اطالعاتی که او در اختیار 

پلیس قرار داد، گوشی وزیر کشف و به وی بازگردانده شد. 

جعلی را جدی بگیرند و هرگــز روی لینکی که از 
طریق پیامک های ناشــناس برایشان ارسال شده 

کلیک نکنند.

پیگیری

مردی جوان که به اتهام قتل زنی در یکی 
از شهرهای غربی کشور تحت تعقیب بود، 
پس از ربودن و ســرقت از یک زن دیگر در 

تهران دستگیر شد.
به گزارش همشهری، چند روز قبل زنی جوان به اداره پلیس 

رفت و گفت توسط یک راننده مسافرکش ربوده شده است.
وی در توضیح ماجرا گفت: عصر بــرای خرید از خانه خارج 
شدم و به بازار رفتم. ساعتی بعد کنار خیابان منتظر تاکسی 
ایســتادم که به خانه برگردم و یک خودروی پژو مقابل پایم 
ترمز کرد. وقتی مسیرم را گفتم راننده که مردی جوان بود 
با تکان دادن سر خواســت که سوار شوم. من به گمان اینکه 
راننده، مسافرکش اســت سوار ماشین شــدم اما او پس از 
طی مسافتی به بهانه ترافیک مســیرش را تغییر داد و وارد 

خیابانی خلوت شد. وقتی به او اعتراض کردم ناگهان از زیر 
صندلی اش چاقویی بیرون آورد و مرا تهدید به قتل کرد. خیلی 
ترسیده بودم و هرچه به راننده التماس کردم که رهایم کند 
اهمیتی نمی داد. حتی می خواستم در ماشین را باز و خودم 
را به بیرون پرتاب کنم اما دستگیره ای وجود نداشت و در از 
داخل باز نمی شد. شاکی گفت: تازه فهمیدم که به دام یک 
مجرم خطرناک افتاده ام. او  در محلی کامال خلوت توقف کرد 
و با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. ســپس کیفم را که 
داخل آن کارت های عابربانکم، پول و موبایلم بود را سرقت و 
بعد مرا به بیرون از ماشین انداخت. به گفته شاکی، این پایان 
ماجرا نبود چرا که راننده آدم ربا پس از سرقت گوشی موبایل 
زن جوان، نرم افزار تقلید صدا روی گوشی وی نصب کرده و با 
تغییر صدای خودش و ارسال یک پیام صوتی برای دوستان 

این زن، دست به کالهبرداری زده بود. شاکی گفت: سرقت در 
آخرین ساعات پنجشنبه اتفاق افتاد و من باید تا شنبه صبر 
می کردم تا حساب هایم را مسدود و خط موبایلم را غیرفعال 
کنم. متهم نیز از فرصت سوءاستفاده کرده و با صدای زنانه برای 
دوستان و اطرافیانم پیام صوتی فرستاده و یک شماره کارت 
داده و با گفتن این جمله که من نیاز فوری به پول دارم، از آنها 
درخواست پول کرده بود. او با این ترفند از برخی از دوستانم از 

یک میلیون تا 5میلیون تومان کالهبرداری کرده بود.
با این شکایت، پرونده ای تشکیل شد و تیمی از مأموران با دستور 
قاضی محمد امین تقویان، بازپرس شعبه هشتم دادسرای جنایی 
تهران تحقیقات برای بازداشت متهم فراری را آغاز کردند. آنها در 
جریان بررسی های تخصصی موفق شدند هویت مرد آدم ربا را 
شناسایی کنند و معلوم شد که وی یک مجرم تحت تعقیب است 
و در سال 96و در جریان یک درگیری در یکی از شهرهای غربی 
کشور مرتکب قتل یک زن شده است. هم اکنون تحقیقات برای 

بازداشت متجاوز فراری پایتخت ادامه دارد.
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روزنامه نیویورک تایمز ]آمریکا[

باج گیری فرانسه از هائیتی
نیویورک تایمز در یک گزارش جنجالی، ضمن بررســی 
هزاران برگ ســند تاریخی نوشــته که دولت استعماری 
فرانسه در قرن نوزدهم میالدی با ارسال کشتی های توپ دار 
خود به سواحل هائیتی، از این کشــور باج خواهی کرده و 
پذیرفته که خاک آن را اشغال نکند. هائیتی طی 64سال، 

مجموعا معادل 560میلیون دالر به فرانسه باج داده است.

یک ســال مانــده بــه انتخابات 
پارلمانــی و ریاســت جمهوری 
ترکیــه، افزایــش فشــارهای 
حزب حاکم »عدالت و توســعه« این کشــور بر 
رقبا آغاز شــده است. هفته گذشــته محکومیت 
خانم »جانــان کافتانچی اوغلو« یکــی از برترین 
چهره های اپوزیســیون ترکیه به کمتر از 5سال 
حبس تعلیقی و ممنوعیــت از ادامه فعالیت های 
سیاســی او نگرانی  های گســترده ای نســبت به 
سرکوب سیاســتمداران چپ توسط حزب حاکم 
پیش از آغاز انتخابات سال آینده ایجاد کرده است؛ 
نگرانی هایی که پس از تجمع چندده هزار نفری که 
روز شــنبه در حمایت از این سیاستمدار در شهر 
استانبول برگزار شد، رنگ و بوی دیگری گرفت و 
دامنگیر حزب عدالت و توسعه شد. عملکرد ضعیف 
حزب حاکم در نظرســنجی ها نشان می دهد این 
حزب در انتخابات پیش رو، دچــار یک وضعیت 

به شدت بحرانی خواهد شد.
کفتانچی اوغلو، رئیس حزب سکوالر جمهوریخواه 
خلق در استانبول، در حالی در میان طرفدارانش 
حاضر شد که به تازگی مجازات زندان او به کمتر از 
5ســال حبس تخفیف یافته است. اتهام او توهین 
به رجب  طیب اردوغان و دولت ترکیه بوده است. 
بخشــی از اتهامات مرتبط با رشــته توییت هایی 
است که او 10ســال پیش منتشــر کرده است. 
کفتانچی اوغلو بارها تأکیــد کرده که این اتهامات 
بــا انگیزه هــای سیاســی بــه او وارد شــده اند. 
دادگاه اســتینافی در اســتانبول با تأیید 3اتهام 
کفتانچی اوغلو، او را به خاطــر توهین به یک مقام 
رسمی، توهین علنی به جمهوری ترکیه و توهین 
به رئیس جمهور در رشــته توییت هایی که در آن 
اردوغان را به دزدی متهم ساخته بود، به ممنوعیت 
از فعالیت های سیاسی و 4سال و 11ماه و 20روز 

حبس محکوم کرده است.

پیروزی سرنوشت ساز
کفتانچی اوغلو در پیروزی حزب جمهوریخواه خلق 
در انتخابات شهرداری اســتانبول در سال2019 
نقشــی کلیدی ایفا کرد و توانســت بــا تحمیل 
یک شکســت ســنگین به نامزد حزب عدالت و 
توسعه، ســلطه 25ســاله این حزب بر شهرداری 
استانبول را به پایان برســاند. به اعتقاد بسیاری از 

ناظران سیاسی، انتخابات شهرداری استانبول در 
سال2019 فراتر از انتخاب ساده یک شهردار بود 
و به شکلی از همه پرسی علیه حکومت رجب طیب 

اردوغان تبدیل شد.
کفتانچی اوغلــو بــرای پیروزی حزبــش در این 
انتخابــات بیــش از 100هــزار نفــر داوطلب را 
ســازماندهی کرد تا بر روند رأی گیــری نظارت 
داشته باشند، اســناد و مدارک جمع آوری کنند، 
عکس بگیرنــد و در کنار صندوق هــای اخذ رأی 
باقی بمانند تا مانع از هر نوع تقلب و دســتکاری 
در آرا شــوند. نتیجــه، پیروزی اکــرم امام اوغلو، 
نامزد حزب مخالف اردوغان بود. گفته می شــود 
کفتانچی اوغلو پیش از آغــاز انتخابات، کمپینی 
برای آموزش دادن به ناظران انتخابات آغاز کرده 
بود. اردوغان که از ســال2003 تاکنون به عنوان 
رئیس جمهور و نخســت وزیر ترکیه اداره کشور را 
به عهده داشــته، خود پیش تر گفته بود هرکسی 
برنده انتخابات شــهرداری اســتانبول شود، در 
انتخابات ریاســت جمهوری هم برنده خواهد شد. 
از این رو، با شکســت حزب حاکــم در انتخابات 
شــهرداری ســال2019، زنگ خطر شکست در 
انتخابات مجلس و ریاســت جمهوری برای حزب 

حاکم و اردوغان به صدا درآمده است.

سرکوب مخالفان
اگرچه حکم جدید دادگاه علیــه کفتانچی اوغلو 
به نســبت حکم اولیه تخفیف یافته و حبس های 

زیر 5ســال در ترکیه تعلیقی محسوب می شوند، 
اما تحلیلگران نگرانند این موضوع نقطه آغاز یک 
روند تازه در ســرکوب مخالفان سیاسی اردوغان 
باشد. به عبارت دیگر، ممنوعیت فعالیت سیاسی 
رهبران اپوزیســیون، با هدف از دور خارج کردن 
رقبای احتمالی اردوغان در انتخابات پیش رو باشد.
صدور حکم کفتانچی اوغلو چند روز پس از صدور 
حکم ســنگین دادگاه علیه عثمــان کاواال، فعال 
حقوق بشر و سیاســتمدار چپ گرا اتفاق می افتد. 
کاواال به تازگــی به اتهــام حمایــت از تظاهرات 
ضددولتی در ســال2013 به حبــس ابد محکوم 
شده است. حزب حاکم در ادامه سرکوب هایی که 
علیه مخالفان خود آغاز کرده، ماه گذشته با کمک 
دادستان عمومی دستور تعطیلی بزرگ ترین گروه 
فعال حقوق زنان ترکیه را هم صادر کرد؛  اقدامی که 
واکنش های شدیدی را در میان فعاالن حقوق زنان 

ترکیه برانگیخت.
عالوه بــر اینها، قرار اســت در ماه آینــده دادگاه 
اتهاماتــی که علیــه اکــرم امام اوغلو، شــهردار 
استانبول، مطرح شده را هم بررسی کند. او که یکی 
از اصلی ترین رقبای انتخاباتی اردوغان در انتخابات 
ســال آینده محسوب می شــود، با مجازات هایی 
مانند ممنوعیت فعالیت سیاســی و زندان مواجه 
اســت. اتهامات او مانند کفتانچی اوغلو توهین به 
مقامات دولتی در ســال2019 است و در صورتی 
که دادگاه مسیر سرکوب مخالفان اردوغان را ادامه 
دهد، حزب جمهوریخواه خلق ترکیه یکی دیگر از 

نامزدهای کلیدی ریاست جمهوری خود را در برابر 
اردوغان از دست خواهد داد.

ائتالف علیه اردوغان
اردوغان همواره از ســوی غرب و گروه های حقوق 
بشــری با اتهام ســرکوب و اعمال قدرت بر نظام 
قضایی و دیگر نهاد های دولتی ترکیه مواجه بوده 
اســت؛ اتهامی که با توجه به احکام صادره جدید 
علیه رقبای انتخاباتی رئیس جمهور ترکیه، چندان 
بی اســاس به نظر نمی آید. نظرســنجی ها نشان 
می دهند اردوغان و حزب حاکم عدالت و توســعه 
پس از یک ســال درگیــری با بحــران اقتصادی، 
ســقوط 50درصدی ارزش لیر و جهش نرخ تورم 
به 70درصد، در انتخابات سال آینده دست پایین 
را دارند و با ریزش آرای شدید مواجه خواهد شد. از 
این رو با اقدامات پیشگیرانه در تالشند تمامی رقبای 
جدی انتخابــات پیش رو را از میــدان به در کنند. 
بحران اقتصادی ترکیه در حال حاضر اصلی ترین 
مشکل اردوغان در آســتانه انتخابات سال2023 
به شــمار می رود؛ به ویژه در شــرایطی که احزاب 
مخالف حزب حاکم علیــه اردوغان ائتالفی بزرگ 
تشکیل داده اند تا از به قدرت نرســیدن دوباره او 
اطمینان حاصل کنند. این ائتــالف 2ماه پیش با 
حضور رهبران 6حزب اپوزیســیون شکل گرفت؛ 
با این شعار که پس از 2دهه حکومت تک نفره، آنها 
قصد دارند حاکمیت قانون و آزادی را در ترکیه احیا 
کنند. به گفته این ائتالف، نظام ریاســت جمهوی 
که حزب عدالت و توســعه در ســال2017 خلق 
کرده، منجر به حکومتی تک نفره شــده اســت و 
رئیس جمهور در حــال حاضر به تنهایــی بر قوه 
مقننه، قضاییه و مجریه ســلطه ای بدون نظارت 
دارد. از این رو باید نظامی جدید مبتنی بر دمکراسی 
پارلمانی در ترکیه ایجاد شود. این ائتالف بر اساس 
نظرسنجی هایی که در دومین ماه سال جاری برگزار 
شــد، زمانی که هنوز نرخ تورم ترکیه به 70درصد 
نرســیده بود، محبوبیتی باالتــر از حزب عدالت و 
توسعه داشته است. براساس نتایج این نظرسنجی 
که توســط شــرکت متروپل انجام گرفته، حزب 
عدالت و توســعه و حزب متحدش، جنبش ملی، 
30درصد از آرا و ائتالف 6حزبی ترکیه 35درصد از 
آرا را کسب کرده اند. حزب دمکراسی خلق ترکیه از 

این 35درصد 11درصد سهم داشته است. 

اتهام زنی و سرکوب؛ تاکتیک انتخاباتی اردوغان
حزب حاکم ترکیه با هدف حذف رقبای انتخاباتی،  تالش برای صدور احکام قضایی علیه رهبران احزاب اپوزیسیون را آغاز کرده است

گردوغبار؛ مهمان دائمی خاورمیانه
وضعیت امروز بســیاری از شــهرهای خاورمیانه تنها محدود 
به تکــرار صحنه هــای آخرالزمانی نظیر نارنجی رنگ شــدن 
آســمان هایی که پیش تر آبی بودند، نیست. پشت این تصاویر 
عجیب، افزایش شــدید مراجعات بیمارســتانی اســت. طی 
هفته های اخیر، در بسیاری از کشــورهای منطقه غرب آسیا، 
کسب وکارها، مدارس و فرودگاه ها تعطیل و پروازها لغو شد ه اند. 
زندگی روزمره مردم در میانه گردوغبارهای ناشی از توفان های 

مکرر شن از حرکت ایستاده است.
شدت گردوغبار در طول 2ماه گذشته در عراق شدیدا افزایش 
یافته است. این کشــور در طول چنددهه اخیر به طور متوسط 
ساالنه 2 الی 3نوبت توفان شدید شــن داشته است. امسال اما 
وضعیت وخیم تر بوده اســت. فقط در بهار سال جاری، 8توفان 
شن در این کشور ثبت شده اســت. در یکی از این توفان ها در 
هفته گذشته، 4هزار نفر روانه بیمارستان شدند و 2نفر جانشان 
را از دســت دادند. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از لحاظ 
جغرافیایی 2بیابان بسیار خشــک و داغ واقع شده است. یکی 
منطقه صحرا در آفریقای شمالی و مرکزی است که بزرگ ترین 
بیابان جهان به شمار می رود. مجله اکونومیست نوشته که ساالنه 
حدود 60میلیون تن خــاک از این بیابان به هــوا می رود و در 
مناطق مختلف ازجمله خاورمیانه پخش می شود. دیگری، بیابان 
صحرای عربی است که از لحاظ وسعت، جایگاه سوم را در جهان 
دارد و در عربستان سعودی واقع شده و تا اردن نیز امتداد دارد..

دانشــمندان با اذعان بــه پیچیدگی کشــف و ردیابی دالیل 
شکل گیری توفان های شن و گردوغبار، درنهایت تأکید می کنند 
عوامل طبیعی در شکل گیری این پدیده ها دخیل هستند. اما 
عوامل شکل گیری ریزگردها صرفا خود طبیعت نیست. رفتار 
انسان با محیط پیرامونی، عامل بسیار مهمی در تشدید و تکرار 

این بحران های طبیعی است.

مداخالت انسانی در جوامع محلی با غفلت یا بعضا سیاست های 
بسیار غلط دولت های ملی در خاورمیانه همراه بوده است. این 
غفلت و تصمیمات نادرست در 2سطح قابل بررسی هستند. در 
درجه اول بهره برداری بیش از حــد آب از رودخانه ها یا منابع 
زیرزمینی موجب خشک شدن زمین ها و بیابان زایی در سطحی 
وسیع شده است. غفلت دولت ها در عدم  مدیریت و برنامه ریزی 
منابع آبی، زراعت بی حســاب و کتاب و همینطور در مواردی 
عمــدی و فاجعه آمیز نظیر خشــک کردن مرداب های جنوب 
عراق توسط صدام به جهت تنبیه ساکنان محلی، از نمونه های 
بهره برداری بیش از حد مجاز یا بدرفتاری بــا منابع محدود و 
ارزشمند آبی در خاورمیانه هستند. در آخرین نمونه نیز می توان 
به بستن سد بر مسیر رودخانه های دجله و فرات توسط ترکیه 
و کاهش محسوس جریان آب 2رودخانه اشاره کرد. گسترش 
سطح زمین های خشــک معادل افزایش میزان گردوغبار در 
منطقه است. از طرفی عدم حفاظت از مناطق جنگلی یا پوشیده 
از درخت بسیار محدود در خاورمیانه، منطقه را از داشتن عامل 
مهارکننده ای مهم در مقابل این گردوغبارها محروم کرده است.
تحقیقات نشان داده که حدود 10درصد مردم عربستان سعودی 
دچار آسم شده اند. این گردوغبارها ذراتی را وارد ریه می کنند 
که بیش از حد مجاز اعالم شده برای یک زندگی معمولی و سالم 
توسط سازمان بهداشت جهانی است. سازمان بهداشت جهانی 
می گوید بیش از 5میکروگرم در مترمکعب، باالتر از حد مجاز 
اســت؛ درحالی که قطری ها 8برابر این میزان را وارد ریه خود 
می کنند. این موارد موجب کاهش میانگین عمر شــهروندان 
خاورمیانه خواهد شــد.  گزارش بانک جهانی نشــان می دهد 
دست کم ساالنه 30هزار نفر به خاطر آلودگی ناشی از گردوغبار 
در خاورمیانه دچار مرگ زودرس می شــوند. سازمان ملل نیز 
آسیب ناشی از گردوغبار به اقتصاد کشورهای منطقه را ساالنه 

13میلیارد دالر برآورد کرده است.

 مارک میلی
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا

احتمــال درگیری میــان قدرت های بزرگ 
بســیار بیشــتر از گذشــته شــده اســت. 
آمریکا طی 70سال گذشته در حوزه های 
مختلف نظامی دســت باال را داشــته اما 
واقعیت این است که از هوا و دریا گرفته 
تا فضــا و دنیای ســایبر، قدرت های دیگر 
موفق شده اند آمریکا را با چالش روبه رو 

کنند.)لس آنجلس تایمز(

 حامد کرزای
 رئیس جمهور پیشین افغانستان

خبرنــگاران زن در تلویزیــون از دســتور 
طالبان برای پوشــاندن صورت اطاعت 
نکنند. اگر شما به نقاط مختلف کشور 
برویــد، می بینید کــه زنان افغانســتان 
چادر می پوشند. اگر شــما زنان کوچی 
را ببینیــد آنهــا قرن هاســت کــه چــادر 
می پوشند اما پوشــیدن چادری)برقع( 
و پوشاندن کامل صورت، جزو فرهنگ 

ما نیست.)سی ان ان(

 پیام بایدن به کیم: 
»سالم... نقطه«

رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری پیش از 
ترک کره جنوبی به مقصد ژاپن، به خبرنگاران گفت 
که هیچ پیامی برای رهبر کره شمالی ندارد جز اینکه 
بگوید: »سالم... نقطه.« به گزارش رویترز، جوبایدن 
در پاسخ به ســؤال خبرنگاران درباره احتمال انجام 
آزمایش هســته ای از سوی کره شــمالی گفت که 
به هیچ وجه نگران چنین آزمایشی نیست. به اعتقاد 
بسیاری از تحلیلگران، سخنان تند بایدن طی سفر به 
کره جنوبی احتماال با واکنش کره شمالی و آزمایش 
یک موشک هسته ای جدید همراه شود. کره شمالی 
طی 5سال گذشــته، آزمایش های هسته  ای خود 
را متوقف کرده است. براساس توافق شکل گرفته، 
آمریکا و کره جنوبی مانورهای نظامی خود را افزایش 

خواهند داد.

نقل قول جهان نما

 خبر

کیوسک

وعده های انتخاباتی ائتالف مخالف اردوغان
ائتالف مخالفان اردوغان در انتخابات2023 وعده های انتخاباتی متعددی را مطرح کرده اند 
که شاید اساسی ترین آنها تحوالتی باشــد که قرار است در نظام سیاسی کشور ایجاد شود. 
براساس وعده های این ائتالف، قرار است نظام پارلمانی ترکیه قدرتی باالتر از رئیس جمهور به 
دست آورد و قدرت اجرایی رئیس جمهور به کمتر از قدرتی که نظام پارلمانی سال های 1923 

تا 2017 قائل بوده برسد.
رئیس جمهور تنها اجازه دارد برای یک دوره 7ساله قدرت را در کشور به دست بگیرد، بدون 
اینکه اجازه حضور دوباره در انتخابات را داشــته باشد. پس از پایان دوره ریاست جمهوری، 
رئیس جمهور اجازه کسب سمت سیاســی و دولتی جدیدی را نخواهد داشت. عالوه بر این، 
رئیس جمهور بدون اجازه پارلمان امکان وتوکردن یا وضع مقررات اضطراری را نخواهد داشت. 
اعضای این ائتالف همچنین وعده داده اند استقالل قوه قضاییه را تقویت کنند، موانع آزادی 
بیان و مطبوعات را رفع کرده و علیه فساد مبارزه کنند. عالوه بر این، ائتالف وعده بهبودی 
روابط ترکیه با اروپا و محافل بین المللی و تضمین اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا داده 
است. استقالل بانک مرکزی ترکیه که در حال حاضر تحت ســلطه اردوغان است، از دیگر 
وعده های ائتالف مخالف حزب حاکم در ترکیه است. با این همه، غیبت مسائل مهمی مانند 

مسئله کردها در برنامه های ارائه شده، انتقاداتی را متوجه اهداف ائتالف جدید ساخته است.
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گرينويچ

عاقبت رمز نداشتن گوشی

 

تگزاس: مادر يک كودک 2ساله كه به لزوم رمز يا 
پترن گذاشتن برای گوشی تلفن همراه خود باور 
نداشت با سفارش چند ده تايی كودک خردسالش 
نظرش به كلی عوض شــد. به گزارش سی ان ان، 
خانم برت مشــغول كار در خانه بــود كه ناگهان 
پيک يک رســتوران، زنگ خانه را زد و ســفارش 
32همبرگر و نوشيدنی و مخلفات را تحويل داد و 
گفت كه پول آنها پرداخت شده است. آنجا بود كه 
خانم برت متوجه دسته گلی كه پسرش به آب داده 
شد. او كه تنها مادر قربانی رمز نداشتن گوشی اش 
نيست، چند ســاعت بعد هم سفارش های ديگری 
دريافت كرد كه به نظر می رســد حقوق دست كم 
يک ماهــه اش را بايد صرف آنها كنــد. خبرهای 
مشابه اين ســبب شــده تا به والدين هشدار داده 
شود كه گوشی های تلفن همراه خود را در اختيار 

كودكان قرار ندهند.

زندگیدوبارهدرختانیکهایستادهمیمیرند

واضح ترين تصوير درون زمین 

لندن:  دانشــمندان به كمــک نتايج يک پــروژه تحقيقاتی 
مشــترک، واضح تريــن تصويــر از درون زمين را به دســت 
آوردند. بــه گــزارش آی ای، آنها با تمركز روی يک »ســتون 
گوشــته« بزرگ زير مجمع الجزاير هاوايی، مشاهدات جالبی 
در مورد مرموزترين بخش های سيســتم زمين شناســی كره 
 زميــن انجام داده اند. ســتون گوشــته ای يا ســتون ُجبه ای

)Mantle plume( ســتون يا توده ای فرضی از ســنگ های 
بسيار داغ موجود در گوشته زمين است كه تا سطح زمين باال 
آمده باشد. ستون های گوشته ای عامل ثانويه اتالف حرارت از 
زمين به  شــمار می آيند. جريان ها و اليه های زير زمين باعث 
باال آمدن ستون های تنه مانندی از سنگ های گرم گوشته در 
بعضی نقاط می شود كه تحت عنوان ستون گوشته ای معروف 
شده اند. براساس يافته ها و آنچه در اين تصوير واضح درج شده  
»سست كره« يا »خميركره« يا »استنوسفر« يا »گوشته بااليی 
زمين« اليه سنگ نرم و گرماديده ای اســت كه بالفاصله زير 
سنگ كره سخت قرار گرفته و اجازه می دهد كفه های سنگ كره 
در حدود سطح زمين به آهســتگی حركت كنند. اين اليه از 
100كيلومتری تا 350كيلومتری عمق زمين ادامه دارد. اين اليه 
زير سنگ كره و باالی گوشته زيرين قرارداشته كه اين بخش از 

زمين حالت خميری و نيمه جامد دارد. 

روبات مترجم در مسجد الحرام
 

مکه مکرمه: چند ماه پيش خبر هايی از روبات های نظافتچی 
در مســجدالحرام منتشر شــد كه زائران هم از شيوه كاركرد 
آنها راضی بودند و اكنون به گزارش نشــريه عربيه، قرار است 
روبات هايی كه با 11زبان به پرسش های  زائران پاسخ می دهند، 
به سؤاالت دينی آنها، به خصوص زنان پاسخ دهند. روبات هايی 
كه زائران مســجدالحرام در مکه را راهنمايــی می كنند، به 
11 زبان عربی، انگليسی، فرانسوی، روســی، فارسی، تركی، 
مااليی، اردو، چينی، بنگالی، هاوســا صحبــت می كنند. اين 
روبات ها زائران را در مورد نحوه انجام مناســک عمره، فتواها، 
پاسخگويی به سؤاالت و ارتباط مردم با علما از راه دور راهنمايی 
می كنند. ايــن روبات های چهار چــرخ دارای صفحه نمايش 
لمسی 21اينچی و مجهز به سيســتم توقف هوشمند هستند 
كه امکان جابه جايی آســان و روان آنها را فراهم می كند. اين 
روبات ها روی يک سيستم شبکه بی ســيم وای فای با سرعت 
5گيگاهرتز كار می كنند كه انتقال سريع و با كيفيت داده ها را 

امکان پذير می كند.

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

سرود و سالم و چند نکته...

بعد از مدت ها چشــم مان روشن 
و دل مان شاد شــد با اثری زيبا و 
به شــدت تأثيرگذار. سرود ســالم فرمانده؛ كاری قشنگ و 
دلنشين كه به سرعت و طی مدتی كوتاه جای خود را در ميان 
اقشار و طبقات مختلف مردم باز كرد و به زمزمه بسياری از 
آنان درآمد. من خودم ده ها بــار آن را گوش كرده ام و هر بار 
كه گوش می كنم حس تکراری بودن ندارم كه دلم را بزند. در 
دنيای مجازی هم انواع اجراهای آن را حتماً می بينم و با هر 
اجرايی دوباره لذت می برم. شــايد خيلی ها دليل اين جاذبه 
را در آهنگ و ملودی يا شــعر و متن آن جســت وجو كنند؛ 
اما فکر می كنم رونق و انتشــار بيش از انتظار آن را بايد در 
پس پرده های ظاهری و مادی ديد. بــه هرحال جا دارد به 
آفرينندگان اثر و مجريان و همه دست اندركاران آن درود و 

سالم بفرستيم و خسته نباشيد بگوييم.
در عين حال برای ادامه دار بودن اين حركت انقالبی و جذاب، 

بايد به چند نکته توجه كرد:
اول اينکه ادبيات و مفاهيم به كار رفته در متن ســرود، برای 
دهه نودی ها سخت و تا حدودی قابل باور نيست. عبارات و 
مضامينی مثل نســل غيور جا مانده حتی برای بزرگ ترها 
هم خيلی قابل درک نيست چه برســد به دهه نودی ها كه 
مجريان و مخاطبــان اصلی اين همخوانی بزرگ هســتند. 
همينطور اســت عبارات و مضامينی مثل گرفتارت می شم 
يا مثل ميــرزا كوچک خــان كارو تمام می كنــم و همه رو 
فدات می كنم. از طرفی حضور شــخصيت هايی مثل ميرزا 
كوچک خان و علی بن مهزيار و آيت اهلل بهجت در متن سرود 
هيچ ســنخيتی با دهه نودی ها ندارد. جا دارد برای كارهای 
بعدی حتماً متناسب سنی كه سرود برايشان تهيه می شود 

طراحی و ساخته شود.
مطلب دوم اينکه مبادا بچه های انقالب بــا ديدن اين موج 
مغرور شوند و خيال كنند به هدف رسيده اند. مبادا با ديدن 
شور و احساس نوجوانان در خواندن اين سرود خيال كنند 
كه نسلی بيمه شده، پرورش يافته و راه های نفوذ بسته شده 
است. اصاًل آفت كار ما اين است كه خيال كنيم به سرمنزل 
مقصود رسيده ايم. يادمان باشــد كه به دليل بی توجهی به 
نسل ديشــب خواب بابامو ديدم دوباره و وطنم پاره تنم و... 
دچار آفت شديم و عزيزانی را از دست داديم كه هنوز دلمان 
می سوزد. بچه های انقالب بايد خود را در اول راه ببينند اما 
نه با تقليد و نه با دوباره كاری و توليد سرودهايی مشابه؛ زيرا 
هر كاری جديدش قشنگ است و دو بار كه مشابه سازی  شود 

ديگر اثر خود را از دست می دهد.
نکته سوم اينکه يکی از خصوصيات برجسته اين كار، مردمی 
بودن و غيردستوری بودن آن است. بنابراين سعی كنيم آن را 
دولتی نکنيم. اينکه تلويزيون تبليغ كند كه همخواهی كنيد 
و فيلمش را بفرستيد و جايزه بگيريد، از تأثير آن می كاهد. 
اينکه آموزش و پرورش  ابالغ كند كه مــدارس باالجبار به 
آن بپردازند و به عنوان سرود صبحگاهی آن را جا بيندازند، 
باعث دافعه و واكنش منفی می شود. تجربه ثابت كرده است 
كارهايی كه به دست دولت سپرده شود عقيم می ماند يا ناتوان 
و غيرماندگار؛ بنابراين توســعه و همه گيری و رواج آن را به 
حركت های خودجوش مردمی واگذاريم و دولت و قدرت را 

چاشنی آن نکنيم.
نکته آخر اينکه خيلی خوب اســت اگر مجــری و خواننده 
محترم ســرود هم مثل گروه های مردمی و بچه هايی كه در 
جاهای مختلف با او همراهی می كنند، موقع ســالم دادن 
به فرمانده كون و مــکان حضرت بقيــه اهلل االعظم ارواحنا 
فداه به جای دست روی ســينه گذاشتن مثل ساير بچه ها با 
ادای احترام و سالم نظامی ابراز ارادت و سربازی به ساحت 

مقدسش كند.

كرونا - حداقل در كشور 
ما - در حال كنترل است 
و خوشبختانه ديگر خبری از شهرهای نارنجی 
و قرمز نيســت. اما همه ما خوب می دانيم كه 
اين ويروس لعنتی هنــوز به طور كامل از بين 
نرفته و اگر روند واكسيناسيون تکميل و شيوه 
نامه های بهداشتی رعايت نشود، ممکن است 
بار ديگر گرفتار موج جديد كرونا شويم. با اين 
حال و با همه اين دانســته ها، عادی انگاری 
برخی از افراد باعث شده اســتفاده از ماسک 
و رعايت پروتکل های بهداشــتی در كشــور 
كاهش پيدا كند. كافی اســت سری به اماكن 
ورزشــی بزنيد تا ببينيد كه گويا ورزشکاران 
كرونا را شکست داده اند! آنها بدون ماسک و 
رعايت فاصله گذاری اجتماعی در كنار يکديگر 
ورزش می كنند. آمارها هم نشان می دهد كه 
كمترين ميزان اســتفاده از ماسک مربوط به 
مراكز ورزشی با 37.89درصد است. همچنين 
طبق آمار ميانگين رعايت تهويه مناســب در 
اماكن عمومی كشور هم، باز مراكز ورزشی با 
47.63درصد در قعر رعايت اين پروتکل ها قرار 
دارند. شاخص بعدی كه باز هم مراكز ورزشی 
را در انتهای جدول قــرار می دهد، ميانگين 
رعايت بهداشت فردی در اماكن عمومی است 
كه اين مراكز با 50.43درصد كمترين ميزان 
رعايت را در اين شــاخص داشته اند. درست 
است كه اماكن و مراكز ورزشی مدت زيادی 

به خاطر همين كرونا تعطيل بودند و آســيب 
زيادی از نظــر اقتصادی ديدند، امــا حاال با 
راه اندازی دوباره اين مراكــز، مديران بايد در 
رعايت شــيوه های بهداشتی ســختگيرانه تر 
عمل كنند و حتی اگر الزم است تعداد كمتری 
از ورزشــکاران را ثبت نام كنند. دستگاه های 
ورزشــی هم بايد پس از اســتفاده توسط هر 
فرد، ضدعفونی شوند. بهتر است بين استفاده 
از هر دستگاه نيم ســاعت فاصله باشد تا كار 
ضدعفونی كردن آن به صــورت كامل انجام 
شود. مجموعه های ورزشــی بايد با استفاده 
از دستگاه تب ســنج، ميزان دمای بدن افراد 
را در بــدو ورود اندازه گيری كرده و درصورت 
مشاهده مورد مشکوک، از ورود فرد به باشگاه 

جلوگيری كنند.
كســانی هم كــه ورزش كردن از نان شــب 
برايشان واجب تر اســت، می توانند به جای 
رفتن به باشگاه، تمرينات ورزشی خود را در 
خانه انجام دهند. اما اگر مجبور هســتند به 
باشگاه بروند، رعايت پروتکل های بهداشتی را 
در اولويت قرار دهند. تنها راهی كه می تواند 
افراد را از خطر ابتال به ويــروس كرونا نجات 
دهد، رعايت بهداشــت فردی و اســتفاده از 
ماسک است. نقشــه ابتال به كرونا در كشور 
زرد و آبی اســت. در اين ايام اين توناليته را 
با بی دقتی و رعايت نکردن بهداشــت فردی 

تيره نکنيم.

دغدغه

فاطمه عباسی

حواس جمعی های روزهای زرد

حافظ

آنان که خاك را به  نظر کیمیا کنند
آيا بَُود که گوشه چشمی به ما کنند

درخت بی هيچ چشمداشــتی نماد صبوری و بخشندگی  
بوده و هست. نهال كه باشــد در برابر تندباد حوادث خم 
می شود، برگ و بر آورد برای سايه  نشين هايش حد و مرز 
و تفاوتی قائل نيســت. ميوه و ثمرش را در طبق اخالص 
می گذارد.اگر بشر از تنه  خشکيده اش برای تبر دسته نسازد 
آن را هم می بخشد. سرانجام در كهنسالی ايستاده می ميرد. 
زندگی دوبــاره هر درخت فقــط و فقط از ســرپنجه ای 
هنرمند بر می آيد و حاال 88اصلــه درخت اصيل خيابان 
وليعصر به دست هنرمندان زندگی دوباره ای يافته اند. يکی 
جامه دران قلمی تنومند شده و ديگری ميزبان گربه های 
قد و نيم قد فلزی  و نازک است و چندتايی شان برای لختی 

چهارفصل شان صاحب ژاكت های بافتنی شده اند. سازمان 
زيباسازی شهرداری تهران در پاسخ به نگرانی شهروندان 
درباره قطع درختان خشکيده خيابان وليعصر يک بار ديگر 
طی طرحی موسوم به »درختستان« دست ياری به سوی 
هنرمندان شــهر دراز كرد و آنها هم به خوبی از پس اين 
مهم برآمدند. درخت های ايــن خيابان اگر برگی به جوی 
افتد از تجريش تا ميدان راه آهن به احترامش در دوطرف 
خيابان ايستاده و آن را بدرقه می كنند و اگر رهگذری در 
آن گام نهد به درازای ايــن طوالنی ترين خيابان او را تنها 
نمی گذارند و بنابراين سزاوار نيست تن خشکيده شان را 
از زادگاه شان دور كنيم. اين ميراث ملی ايران تنها ريشه 
در زمين ندارد و ريشه در دل ايرانيان دارد و بنابراين اگر 
تنديس های غول آسا جلوی بوستان ملت با طناب درخت ها 
را نگه داشته اند ما هم موظفيم دســترنج هنرمندان را به 

مهر نگه داريم.

ناصر حجازی ســال 1328 در تهران و در خيابان آريانا )مالک اشتر( 
متولد شد. بسکتبال بازی می كرد و عالقه ای به فوتبال نداشت. داستان 
ورودش به دروازه 7/5متری اما كاماًل اتفاقی بود. تمام ماجرا از مسابقات 
آموزشگاه های تهران شروع شد. رفته بود بازی همشاگردی هايش را 
ببيند كه گلر تيم مدرسه مصدوم شد. مربی تيم چشمش خيره ماند به 
او. آقا معلم می دانست آن دانش آموز خوش قدوباال به خاطر تبحرش 
در بســکتبال، می داند توپ چطور بايد به دستش بچسبد. مربی تيم 
صدايش زد و گفت »ناصر برو تو دروازه«.بــه خاطر حرف مربی بود 
كه ناصر به اجبار رفت و در چهارچوب دروازه ايستاد. يک تنه بازی را 
برای تيم مدرسه برد و آن قدر درخشيد كه خودش بعد از بازی فهميد 
اشتباهی بسکتبال را انتخاب كرده بوده. تيم فوتبال نادر در دسته دوم 
باشگاه های تهران اولين باشگاه حجازی بود و از همان تيم به تيم ملی 
جوانان و تيم ملی بزرگساالن رسيد. سرانجام در 20سالگی پيراهن 
آبی تيم محبوبش را پوشــيد و اين آغاز ماجــرای ناصر حجازی بود. 
حجازی جوان همراه آبی پوشان پايتخت و تيم ملی جام ها و افتخارات 
را، يکی پس از ديگری، به ويترين زندگی ورزشی اش اضافه كرد و شد 
يکی از همان نسلی از فوتبال ايران كه نخستين جام جهانی فوتبال 

را تجربه كرد.
اولين دوره مربيگری ناصر حجازی به سال 1361 برمی گردد كه به 
عنوان بازيکن مربی فعاليت می كرد و اســتقالل را نايب قهرمان آن 
ســال كرد. او در دوران سرمربيگری موفق شد اســتقالل را به مقام 
نايب قهرمانی در ليگ تهران و باشــگاه های آسيا و قهرمانی در ليگ 

آزادگان برساند.
اما هميشه انتهای قصه تلخ است. اسطوره فوتبال ايران در حالی كه 
سخت درگير سرطان بود، برای آخرين بار به ورزشگاه رفت تا ديدار 
تيم محبوبش را تماشا كند، اما در حين تماشای بازی بيهوش شد و به 

كما رفت و در نهايت، روز دوم خرداد 1390 درگذشت. 

تقويم/ سالمرگ

مردی که توپ به دستش می چسبید

بی تعارف و تکلف ، مثــل همین متن 
کوتاهی که می بینیــد. ما منتظريم تا 
نوشــته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشــکالت و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هســتید جايتان اينجا 
محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده 
شــد يک تماس  با شماره 23023636 
بگیريد تا بــرای رســاندنش به ما ، 

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

سیدمحمدرضا واحدی
كارشناس فرهنگی

مهديا گل محمدینگاه
روزنامه نگار

يک میلیارد نفر سالمتی را قدم زدند
قدم زدن آن هم برای ســالمتی گاهی بهانــه می خواهد. 
در ســال های 2019 و 2020ميالدی ســازمان بهداشت 
 Global Walk جهانی با راه اندازی پويشــي موســوم به
the Talk اين بهانه را به دســت داد و اين روز ها در دوران 
نيمه پســاكرونايی هدف ايــن پويش قــدم زدن بيش از 
يک ميليارد نفر در سراسر جهان در تاريخ 22می مصادف 
با اول خرداد بود. اگرچه هنوز آمار درست و درمانی از شمار 
جويندگان سالمتی در اين پويش منتشر نشده اما در ايران 
هم بسياری بايد های اين پويش را رعايت كردند؛ بايد های 
ساده ای كه شــامل پياده روی مســافتی 3 يا 4كيلومتر و 
200متری حتی با صندلی چرخ دار اســت. شــايد كسی 
خبر نداشت اما برای همراه شــدن با اين پويش می توان 
اپليکيشن آن را هم )Walk the Talk app( دانلود كرد. 
در خبر ها آمده كه مردم يزد استقبال مناسبی از اين پويش 
داشتند و از مسير بوســتان راه آهن به سمت پارک شادی 
مســيری 4كيلومتری را پيمودند و با همراهانشــان گپ 
زدند. اگر ازجمله افرادی بوده ايد كــه با اين پويش همراه 
بوديد می توانيد برای به دســت آمدن آمــاری دقيق وارد 
 سايت پويش سازمان جهانی بهداشت به نشانی اينترنتی 
https://www.njuko.net/wtt-2022/register/81926

شويد تا مشــخص شــود ايرانيان عالقه مند چه تعدادی 
بوده اند. همچنين می توانيد هشــتگ های #الگوباشــيد، 
#سالمتی_را_قدم_بزن، #همه_در_اين_مسابقه_برنده_

هستيم، #سبک_زندگی_سالم، #سالمتی_برای_همه را 
دنبال كنيد.

آخر مصور

  آزادی/  اثر: يو.جی ساتو

شهر مکتوب
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   دوشــنبه     2 خرداد  1401     21  شــوال  1443       سال سی ام          شـــماره  8503

 بحران ریزگردها 
و مدیریت ریسک

مدتی است چهره آســمان برخی از استان های 
کشــور غبارآلود اســت. هر چند این غبارها یا 
به اصطــاح تخصصی تر »ریزگردهــا« موقتی 
و فصلی به نظر می رســند، اما تبعــات مختلف 
زیست محیطی، سامت و بهداشتی، اقتصادی 
و اجتماعی آن عمیق است. آب یکی از نیازهای 
اصلی بشر اســت که حیات به آن بستگی دارد، 
چه به صورت مســتقیم برای مصارف آشامیدن 
و چه به صورت غیرمســتقیم، یعنی برای بخش 
»کشــاورزی«، »صنعتی« و نمونه های مشــابه 
دارای اهمیتی حیاتی، راهبردی و اســتراتژیک 
است. ساخت ســدهای جدید در ترکیه هر چند 
مشکات آنها را در تأمین آب حل کرده اما باعث 
بروز مشــکات اساسی به طور مســتقیم یعنی 
خشک شدن اراضی کشاورزی در سوریه و عراق 
شده و به طور غیرمســتقیم ریزگردها و بسیاری 
از مشکات دیگر در ایران و کشورهای همسایه 
را به دنبال داشته اســت. درخصوص مشکات 
داخلی می توان به برداشــت بیش از حد از منابع 
آب های زیرزمینی، نبود آبخوانداری و آبخیزداری 
مناسب، مدیریت نامناسب منابع آب و نمونه های 

مشابه اشاره کرد.
 استفاده بی رویه از منابع آب های زیرزمینی منجر 
به فرونشســت زمین در اطراف کانشهرها شده 
اســت. نبود فاصله زمانی مناسب برای پر شدن 
و تمدید این ذخایر و نمونه های مشــابه، نشانگر 
اهمیت موضوع و حــوزه برنامه ریزی و مدیریت 
منابع آب است. شاید یکی از دالیل ادامه یافتن 
و استمرار چنین مشــکاتی نبود یک سیستم 
یکپارچه مدیریت و فرماندهی واحد درخصوص 

برنامه ریزی و مدیریت آب در ستاد و صف است.
دانشــمندان معتقدنــد بســیاری از جنگ ها و 
مناقشات در آینده بر سر تأمین منابع آب خواهد 
بود، از این رو پرداختن و تمرکــز بر این موضوع 
یک امر حیاتی و ضروری به نظر می رســد. برای 
حل مسئله آب و تامین منابع آن برای نسل های 
آینده باید برنامه ریزی و مدیریت راهبردی دقیقی 
صورت گیرد تا در آینده شــاهد منافشــات آبی 
نشویم.اینکه کشوری برای تأمین منابع و منافع 
خود به ضرر و در تضاد و تعارض با منابع و منافع 
یک کشور یا کشورهای دیگر عمل کند غیرقابل 
اغماض اســت. به عنوان مثال می توان به »پروژه 
توسعه منطقه ای ترکیه و ساخت سدهای بزرگ« 
در این کشور اشــاره کرد که هر روز جنبه های 
جدیدی از آن آشکار می شود و در تعارض با منابع 
و منافع عراق و سوریه درخصوص آب رود دجله و 
فرات به طور مستقیم و ایران اسامی درخصوص 
ریزگردها، به طور غیرمستقیم است. طرح موسوم 
به »پروژه توسعه آناتولی جنوب شرقی« )گاپ( 
ترکیه بــا احداث ۲۲ ســد و ۱۳ نیــروگاه روی 
سرشاخه های دجله و فرات و تأثیرپذیری مستقیم 
کشورمان از»برنامه توسعه آناتولی شرقی« )داپ( 
که بر رود ارس و نواحی اطراف آن تأثیر گذاشته 
اســت. ابتدا اتخاذ تدابیر حقوقی برای مقابله با 
چنین شرایطی که ادامه  دار است الزامی است و 
باید در مناسبات و روابط بین المللی دنبال شود. 
محدودیت های قانونی نیز در این خصوص باید 
توسط مجامع بین المللی اعمال شده و آسیب های 
وارده جبران شود. مدت هاســت که کشورهای 
مختلف تحت تأثیر این بی تدبیری هستند و تدابیر 

فوری باید مدنظر قرار گیرد.
نکته مهم مقطعی نبودن این پیامدها و عوارضی 
اســت که دامنگیر کشــورهای منطقه شــده 
است و هر زمان بر شــدت بحران خواهد افزود. 
بخشــی از دالیل ایجاد گردوغبــار و ریزگرد ها 
در منطقه به احداث ســد »ایلیســو« ترکیه و 
مســدود کردن جریان آب رود  دجله توسط این 
کشوربازمی گردد. سد ایلیسو با بیش از ۱0میلیارد 
مترمکعب ظرفیت، مانع ورود ۵۶ درصد آب دجله 
به اراضی پایین دست می شود و میلیون ها هکتار 
از اراضی کشاورزی عراق و سوریه متروکه شده 
اســت. ســد آتاتورک که ۷۵ درصد آب فرات را 
ذخیره می کند دارای ظرفیتی معادل ۵0میلیارد 
مترمکعب برابر با نیمی از ظرفیت آب های ایران 

است.
نتیجه اینکه نبایــد منتظر شــرایط اضطراری 
ناشــی از رخداد مخاطرات باشــیم یا در انتظار 
مدیریت بحران باشیم بلکه باید با استفاده از نقشه 
عارضه یابی ریســک و مدیریت یکپارچه ریسک 
 به کنترل تبعات ناشی از مخاطرات به طور اعم و 
کم آبی، ریزگردها ونمونه های مربوط به آن به طور 

اخص پرداخت.
پروژه های بین المللی باید به طور مســتمر و نه 
مقطعی با توجــه به رویکرد حقــوق بین الملل 
به مدیریت بحران آب اجرا شــوند. این تصمیم 
نه تنها یک نیاز بلکه یک ضرورت است که در آن 
کشورهای تحت تأثیر یعنی ایران، عراق، سوریه و 
سایر کشورها باید ضمن طرح شکایت در مجامع 
بین المللی و اطاع رسانی الزم در این خصوص، 
این پروژه هــا را متوقف کــرده و صاحبان آن را 
به گونه ای متقاعد کنند تا منافع همه کشورهای 
منطقه تأمین شــود و غرامت ها و جریمه هایی 
تعیین شود تا خسارات ناشــی از سوء مدیریت 
پروژه های غیراســتاندارد جبران شــود. در این 
خصوص مجامع منطقه ای، معاهدات در ســطح 
بین المللــی و منطقه ای و مدیریــت یکپارچه و 
منطقه ای آب بسیار راهگشا خواهد بود. از این رو 
رویکردی منطقه ای و بین المللی در این خصوص 
باید وجود داشته باشد تا منافع همه تأمین شود 
در غیراین صورت قطعا تنش ها و مناقشاتی بر سر 
مسائل آب پیش خواهد آمد. خاصه اینکه اراده 
جدی احقاق حق از طریــق مجامع و معاهدات 
منطقه ای و بین المللی مورد نیاز و بسیار ضروری 

است.

بیژن یاورنگاه
پژوهشگر ارشد مدیریت بحران

معلولیت به نرخ امروز
بررسی ها نشان می دهد در ماه های گذشته، قیمت تجهیزات و لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت افزایش چند برابری داشته و این 

افراد را با فشار مضاعف مواجه کرده است

قیمت وسایل و تجهیزات مورد نیاز افراد دارای 
معلولیت افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. 
بررســی های میدانی از بازار فروش تجهیزاتی 
مانند ویلچر و وســایل مصرفی روزانه این افراد 
نشــان می دهد قیمت ها به ویژه در دو، سه ماه 
گذشته، چندین برابر شــده است. مثا قیمت 
ســوند ناتن از ۱۵00تومان بــه ۲۵00تومان 
رســیده. )فرد معلول روزانه حداقل 4عدد نیاز 
دارد.( قیمت پوشــک هم از بســته ای ۲۵هزار 
تومان تا حدود 40هزار تومان باال رفته اســت، 
قیمت یک بســته ۱4عــددی پوشــینه هم از 
۱00هزار تومــان به بیــش از ۲۷0هزار تومان 
افزایش یافته و دســتکش نایلونی از بســته ای 
۳۵00تومان به 9۵00تومان رســیده است. به 
همه اینهــا افزایش قیمت ژل، دســتمال، باند 
و چســب زخم را هم باید اضافه کــرد. یکی از 
فروشندگان به همشــهری می گوید که هر بار 
دستشویی رفتن این افراد، باالی ۲0هزار تومان 
هزینــه دارد. یک کیســه ادرار ۱۵00تومانی، 
۱۲هزار تومان شــده و وســایل جانبی دیگر، 
هر عددش ۱0هزار تومان اســت که به هزینه 
دستشــویی رفتن این افراد اضافه می شــود. 
نکته اما اینجاســت که قیمت تولیدات داخلی 
از خارجی هم باالتر رفته اســت. اینها وســایل 
بهداشــتی اند. تجهیزات افزایــش چند برابری 

داشته اند؛ مثل ویلچر و دست و پای مصنوعی.
ویلچرها قیمت های متنوعی دارند. فروشندگان 
می گوینــد ارزان ترین ویلچــر را می توان یک 
میلیــون و 800هزارتومــان هم پیــدا کرد اما 
ارزان تریــن ویلچــر در یکی از فروشــگاه های 
معتبر اینترنتی، باالی ۲میلیون تومان اســت 
آن هم ویلچری ســاده برای اســتفاده موقت. 
ویلچرهای معمولی برای افــراد ضایعه نخاعی، 
با ارزان ترین قیمت، ۱۲میلیون تومان اســت. 
هــر چقــدر گزینه های بیشــتری بــه ویلچر 
اضافه  شــود، قیمت هــا هم باالتر مــی رود که 
گران ترین آن متعلق به ویلچرهای برقی است 
 که قیمت آن از ۳۱میلیون تومان شــروع و به

۷0میلیــون تومــان هم می رســد. دســت و 
پای مصنوعی بــرای هر ناحیه متفاوت اســت 
اما کمتــر از ۱۵میلیون تومان پیدا نمی شــود. 
عصا و واکر هم قیمت هــای مخصوص به خود 
را دارند و از ۲۵0هزار تومان شــروع و به باالی 
400هــزار تومــان می رســند. ســمعک هم 
قیمــت میلیونــی دارد و نوع هوشــمند آن به 
۳میلیون تومان و پیشــرفته اش تــا ۶میلیون 
 تومــان قیمــت دارد. ســمعک ممتــاز را تا

 ۱۲میلیون تومان هم می فروشند.
ماجرا اما تنها به وسایل مصرفی این افراد محدود 
نمی شود. جلســه های کاردرمانی هم که جزو 

روند درمانی این افراد به شمار می رود، گران تر 
شده و شهر به شــهر تعرفه های متفاوتی دارد. 
یکی از افراد دارای معلولیت می گوید یک جلسه 
کاردرمانی در قزوین ۱۵0هزار تومان، در کرج 
۲00هزار تومان، در تهران برای یک ســاعت و 
نیم ۳00هزار تومان و برای 40دقیقه ۲۵0هزار 
تومان است. به همه اینها هزینه رفت و برگشت 
به مراکز درمانی و توانبخشــی را هم باید اضافه 
کرد که به طور متوســط بین ۱00تا ۱۲0هزار 

تومان با توجه به دوری مسیر است.

یک تشکچه ویلچر، 5میلیون تومان
یکی از این افراد دارای معلولیت به همشــهری 
می گوید ماجرای کاردرمانی و خرید تجهیزات 
پیشرفته حاال دیگر تبدیل به یک اقدام لوکس 
برای معلوالن شــده اســت، آنها برای یک روز 
زندگی کردن مانند ســایر افراد باید هزینه های 
بسیاری را متحمل شــوند: »خرید سوند ادرار، 
پوشک  و پوشــینه برای افراد بزرگسال، یکی از 
معضات فرد دارای معلولیت است. یعنی دقیقا 
چیزهایی کــه برای ادامه حیات الزم اســت.« 
به گفته او، در کنار این مسائل، زخم بستر، هزینه  
رفت وآمد به مراکز درمانی و... را هم باید به آن 

اضافه کرد.
محمد عزت ور، هم که معلولیت دارد، در توضیح 
بیشــتر به همشــهری می گوید هر فرد دارای 
معلولیت باید ۲ویلچر داشــته باشد؛ یکی برای 
خانه که با آن در همان محیط رفت وآمد کند و 
به حمام برود و یکی هم برای بیرون که معموال 
ویلچر مقاوم تری است و قطعا هم قیمت باالتری 
دارد. با این حال، او تأکید می  کند که در وضعیت 
فعلی، تهیه ویلچر، دغدغه اصلی معلوالن نیست، 
چرا که یک ویلچر بــا توجه به میزان مصرف آن، 
برای چند سال، قابل استفاده است. هر چند که 
همان ویلچر هم نیاز به وسایلی دارد که هر چند 
وقت یک بار باید تعویض شود. مانند تشکچه ای 
که به روهو معروف است. این تشکچه آمریکایی 
است و هیچ شــرکتی نمی تواند آن را وارد کند. 

بنیاد جانبازان، این تشکچه ها را برای جانبازانی 
که سهمیه دارند، وارد می کند. آنها هم مازادش 
را در بازار می فروشند. تنها در این صورت است 
که افراد دارای معلولیــت غیرجانباز می توانند 
این تشــکچه ها را از بازار آزاد بخرند که هزینه 
هر یک عدد ۵میلیون تومان است. تشکچه های 
عادی کیفیت خوبــی ندارند و به طور مداوم نیاز 
به تعویــض دارند. او می گوید مــدل ایرانی این 
تشکچه ها بیشتر از ۶ماه کار نمی کند و ۵00 تا 
۶00هزار تومان قیمت دارد. خرید این تشکچه 
اصا به صرفه نیســت.  عزت ور هم به مشکات 
افراد دارای معلولیت برای تهیه وسایل مصرفی 
روزانه شان اشاره می  کند. به گفته او، سوند ناتون 
وسیله ضروری برای افراد دارای معلولیت برای 
دستشویی کردن است و معموال روزانه ۳ تا 4بار 
استفاده می شــود، سال گذشــته هر یک عدد 
۱۵00 تا ۱۷00تومان فروخته می شد، در کنار 
آن این افراد نیاز بــه ژل لیدوکائین و لوبیرکانت 
دارند که هر روز ۳ تا 4بار باید از آن استفاده   کنند. 
این وضعیت برای زنان سخت تر است، چرا که آنها 

نیاز به وسایل بهداشتی بیشتری دارند.

دست و پای مصنوعی، معضل دیگر
ماجرا تنها به این وســایل محدود نمی شــود؛ 
خرید دســت و پای مصنوعی هم مشکل دیگر 
این افراد اســت. پیــش از این محمــودکاری، 
مدیرعامل انجمن ندای معلــوالن اعام کرده 
بود که افراد دارای معلولیت در تامین این وسایل 
ناتوان شده اند. همه اینها در شرایطی است که 
وزارت رفاه، کمک های نقدی خود برای معلوالن 
متوسط و خفیف را قطع کرده است. به گفته او، 
قیمت دســت و پای مصنوعــی و کفش بریس 
بسیار باال رفته، درحالی که بیمه ها هیچ کمکی 
نمی کنند: »برخی  افراد دارای معلولیت متوسط 
 یا شدید درآمدشــان از حقوق کارافتادگی که 
از تامین اجتماعی می گیرنــد، هنوز به حداقل 
حقوق که هم اکنون ۶میلیون و۵00هزار تومان 
اســت نمی رســد، اما ســازمان های حمایتی 

حمایت شــان را از معلوالن به ویــژه معلوالن 
متوســط قطع کرده اند و این بسیار ناروا ست.« 
براساس اعام او، برخی از افراد دارای معلولیت 
مانند افراد دارای ضایعه نخاعی ماهانه بیش از 

۲ تا ۳میلیون هزینه پزشک پرداخت می کنند.
تا اسفند سال گذشــته، قیمت یک پروتز باالی 
زانو حدودا 48میلیون تومــان و زیرزانو حدود 
۱8میلیون تومان است. البته این هزینه با توجه 
به وزن، شرایط جسمی و میزان کاربری برای هر 

فرد متفاوت است.

زخم بستر و جراحی چند ده میلیون تومانی
شــهرام مبصر، مدیرعامل انجمــن پیام آوران 
ســاحل امید اســت؛ انجمنی برای حمایت از 
افراد دارای معلولیت. مبصر، در ۱9سالگی دچار 
آسیب نخاعی شده و حاال درباره مشکات افراد 
دارای معلولیت برای تهیه وسایل مصرفی روزانه، 
توضیحاتی به همشــهری می دهد. او می گوید: 
»یــک فــرد دارای معلولیت مانند تمــام افراد 
نیازهایی دارد، خورد و خوراک دارد، رفت وآمد 
می کند، اگر خانواده داشته باشد باید برای آنها 
هزینه کند. بیمار می شود، ممکن است به سفر 
برود. خرید کنــد و... در کنار همه اینها اما دایره 
بزرگی از نیازهای دیگر دارد که برای هرکدام باید 
هزینه ای درنظر بگیرد. وسایل کمک توانبخشی 
یا پزشکی، وسایل بهداشتی، وسایل درمانی و... 
در این گروه قرار می گیرند.« به گفته او، شــاید 
هم اکنون، مهم تــر از تجهیزات، تهیه وســایل 
مصرفی یک فرد دارای معلولیت مشکل ساز شده 
است، چرا که قیمت ها سرســام آور شده است، 
کیسه ادرار، پوشینه، سوند و... هر روز با افزایش 
قیمت مواجه می شوند و فرد دارای معلولیت را 
تحت فشار قرار داده اســت. اینها جزو نیازهای 

مبرم و ضروری زندگی این افراد است.
او می گوید برخی از افراد دارای معلولیت، با توجه 
به شدت یا خفیف بودن میزان معلولیت شان، نیاز 
به یک وسیله طبی مخصوص معروف به بریس 
دارند که زانو را نگه می دارد، اسفند سال گذشته 
تنها یک عدد از این وسیله ساده ایرانی، به قیمت 
۱۵میلیون تومان فروخته می شد: »این وسایل 
تحت پوشش بیمه نیست و اگر هم باشد معموال 
درصد بســیار ناچیــزی از آن را بیمه پرداخت 
می  کند. فشــار اصلی بر دوش خود فرد است.« 
موضوع دیگری که از سوی مبصر مطرح می شود، 
مسائل درمانی این افراد است؛ مثل زخم بستر: 
»افرادی که معلولیت شدید دارند، ممکن است 
به زخم بستر دچار شوند، نشستن های طوالنی 
روی ویلچر و فشــاری که به بخش هایی از بدن 
وارد می شود، منجر به زخم بستر می شود، این 
زخم ها گاهی برای درمان نیاز به جراحی دارند 
و با دارو و پمــاد بهبود پیدا نمی کنند. ۲ســال 
پیش زخم بســتر خودم را ۵0میلیــون تومان 
جراحی کردم، همســرم ســرویس طایش را 
فروخت تا توانســتیم هزینه اش را جور کنیم، از 

کل این مبلغ، بیمه تنها ۱0میلیون تومان آن را 
پرداخت کرد. در بسیاری از موارد، افراد این زخم 
را جراحی نمی کنند و در نهایت بدنشان عفونت 
می کند و حتی منجر به مرگ شان می شود. از این 

موارد هم داشتیم.«

ویلچرهای ایرانی، نامناسب برای کودکان
او درباره نیاز افراد دارای معلولیت به ویلچر هم 
توضیح می دهد. به گفتــه او با توجه به وضعیت 
شهر و مکان های زیادی که هنوز مناسب سازی 
نشــده اند، عمر این ویلچرها خیلی باال نیست. 
بسیاری از ســاختمان ها آسانسور ندارند و فرد 
ویلچری باید با کمک دیگران از پله ها باال رود، 
همین فشار وارده به ویلچر، منجر به شکستن آن 
می شود. بسیاری از افراد دارای معلولیت ناچارند 
ویلچرهای دست دوم اســتفاده کنند. عاوه بر 
آن، ویلچرها ســایزبندی دارند که معموال نوع 
ایرانی تنها ۳ ســایز اصلــی دارد اما خارجی ها 
مانند لباس، ســایزهای دقیق تری دارند. وقتی 
کودکــی نیاز به ویلچــر پیدا می کنــد، ویلچر 
داخلی، یک معلولیت جدید به او اضافه می کند. 
چرا که اغلب این ویلچرها برای کودکان مناسب 
نیســت و کودک در تاش بــرای قرار گرفتن 
روی آن، ســتون فقراتــش آســیب  می بیند. 
بسیاری از کودکان دارای معلولیت این مشکل 
را دارند. مبصــر می گوید در کنــار همه اینها 
هزینه های رفت وآمد بــه مکان های مختلف  را 
هم باید به مخارج افــراد دارای معلولیت اضافه 
کرد؛ هر مســیر بین 40 تا ۵0هــزار تومان در 

خوش بینانه ترین حالت است.

هر هفته کاردرمانی 750هزار تومان
به گفتــه او یکی دیگر از مشــکات افراد دارای 
معلولیــت، عفونت هــای مجاری ادرار اســت، 
سوند یک جسم خارجی است که وارد بدن فرد 
می شــود، حتی باکیفیت ترین آن هم احتمال 
عفونت دارد. فیزیوتراپی و کاردرمانی هم برای 
این افراد مانند نفس است. اما هزینه هایش آنقدر 
باالست که بیمه پوشــش نمی دهد. کاردرمانی 
برای 40دقیقه، ۲۲0هزار تومــان بود که اخیرا 
به ۲۵0هزار تومان رســیده. فردی که در هفته 
۳بار به کاردرمانی نیاز داشــته باشــد، برای هر 
هفته ۷۵0هزار تومان تنها برای این جلســه ها 
هزینه کنــد. مبصر می گوید بیمارســتان های 
کشورهای پیشــرفته، واحد توانبخشی دارند. 
در این واحد، فرد از نظر روحی و جســمی مورد 
توانبخشی قرار می گیرد. همان جا به فرد آموزش 
داده می شــود که چطور پس از ایجاد معلولیت، 
باید با عصــا و ویلچر زندگی کند، آســیب های 
روانی حادثه بررسی می شــود و از فرد در برابر 
فشارهای مختلف حمایت می شود. هم خودش 

هم خانواده اش. امــا در ایران 
اینطور نیست و بهزیستی عما 
خودش را کنار کشــیده است.

ارزان ترین ویلچر، 12میلیون تومان 
حیدری، یکی از فروشندگان تجهیزات مرتبط به افراد دارای معلولیت است و حوالی 
خیابان جمهوری فروشــگاه دارد. او در کنار ویلچر، موارد مصرفی روزانه این افراد را 
هم می فروشــد و به همشــهری می گوید هم اکنون ارزان ترین ویلچر، با ساده ترین 
امکانات یک میلیون و 800هزار تومان است که برای افرادی که به طور موقت به آن نیاز 
دارند، مثل سالمندان برای رفت وآمد به مکانی یا فردی که پایش شکسته و... مناسب 
 است. فرد دارای ضایعه نخاعی یا ناتوان در راه رفتن، برای یک ویلچر ساده باید حداقل
12میلیون تومان هزینه کند: »ویلچرهای ساده از یک میلیون و 800 شروع می شوند و 
به 25میلیون تومان هم می رسند. ویلچرهای برقی هم قیمت شان از 20میلیون تومان 
شروع می شود.« او می گوید یک تیوپ ویلچر، 100هزار تومان شده است. این تیوپ را 

باید هر چند ماه یک بار تعویض کنند.
او به گرانی وسایل مصرفی روزانه این افراد هم اشاره می کند و می گوید هر بار دستشویی 
 رفتن این افراد، بــاالی 20هزار تومان هزینــه دارد. کیســه ادرار 1500تومانی حاال

 12هزار تومان شده است، آن هم نوع ایرانی آن. اگر فرد معلول مرد باشد، کاندوم شیت 
هم نیاز دارد که هر عدد 10هزار تومان است. نکته اینجاست که تولیدکنندگان داخلی 
به شدت قیمت ها را باال برده اند و باعث شده تا روی قیمت اقالم خارجی هم تأثیر بگذارد: 

»دو سه ماهی است که قیمت ها به شدت باال رفته است.«

نکته

پور
ناه

ر پ
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عک

زهرا جعفرزادهگزارش
روزنامه نگار

بررســی های میدانــی از 
بازار فــروش تجهیزاتی 
ماننــد ویلچــر و وســایل 
ایــن  مصرفــی روزانــه 
افــراد نشــان می دهــد، 
قیمت هــا به ویــژه در دو 
سه ماه گذشته، چندین 
برابر شــده اســت. مثال 
قیمــت ســوند نالتــن از 
1500 تومــان بــه عددی 
2500 تومــان رســیده. 
روزانــه  معلــول  )فــرد 
بــه حداقــل 4 عــدد نیاز 
دارد.( قیمــت پوشــك 
 25 بســته ای  از  هــم 
هــزار تومــان بــه حــدود 
40 هــزار تومــان بــاال 
رفته اســت، قیمت یك 
بسته 14 عددی پوشینه 
هــم  از 100 هــزار تومان 
بــه بیــش از 270 هــزار 
تومــان افزایــش یافتــه 
و دســتكش نایلونــی از 
بســته ای 3500 تومــان 
به 9500 تومان رســیده 

است

یكــی از فــــروشــــندگان 
معلــوالن  تجــــهــــــیزات 
مــــی گــــــویـــــد هـــــر بــــار 
ایــن  دستشــویی رفتــن 
افــراد، بـــــــاالی 20 هــزار 
تومـــــان هــــــزینه دارد. 
یــك كیســه ادرار 1500 
تومانــی، 12 هــزار تومان 
شــده و وســایل جانبــی 
دیگــر، هـــــر عــددش 10 
هزار تومــان اســت كه به 
هزینــه دستشــویی رفتن 
این افراد اضافه می شود. 
نكتــه امــا اینجاســت كــه 
قیمــت تولیــدات داخلی 
از خارجی هم باالتر رفته 

است

را  ویلچــر  ارزان تریــن 
می تــوان یــك میلیــون 
و 800 هزارتومــان هــم 
پیدا كرد امــا ارزان ترین 
ویـــــلــــچر در یـــــكـــــی از 
معتبــر  فروشــگاه های 
بـــــــاالی   ایـــنــــترنــــــتی، 
2 میلیون تومان اســت. 
آنهــم ویلچــری ســاده 
بــرای اســتفاده موقــت. 
ویلـــچرهــــــای معمولــی 
بــرای افــــــراد ضـــــایعه 
نخاعــی، بــا ارزان تریــن 
قیــــمـــــــت، 12 میلیــون 
تومان اســت. هر چقدر 
گزینه هــای بیشــتری بــه 
ویلــــچر اضافــه  شــود، 
قیمــــــت ها هــم باالتــر 
مــی رود كــه گران تریــن 
آن متعلق به ویلچرهای 
برقــی اســت كــه قیمــت 
میـــلـــیــــــون   31 از  آن 
تــومـــــان شــــــروع و بــه 
70 میلیــون تومــان هــم 

می رسد

تعـــــرفــــــه جلســه های 
كــه جــزو  كاردرمانــی 
رونــد درمــــــانـــــی ایــن 
افراد به شــمار می رود، 
گران تــر شــده و شــهر 
تعرفه هــای  شــهر  بــه 
متفاوتــی دارد. یكی از 
افــراد دارای معلولیــت 
می گـــــوید یــك جلســه 
كاردرمانــی در قزویــن 
150 هزار تومان اســت 
200 هــزار  در كـــــــرج 
تومان، در تهــران برای 
یك ســاعت و نیــم 300 
هزار تومــان و بــرای 40 
دقیقه 250 هزار تومان 

است

جوالن ساخت وسازهای 
بدقواره در گالبدره

 با همسرتان
  درست دعوا کنید

 گزارش 9 ماهه 
وزیر میراث فرهنگی به مردم

آپارتمان سازی غیرمجاز و غیراستاندارد، عامل 
نابودی شمالی ترین محله تجریش شده

بروز اختاف طبیعی است   دعوا جایی نگران کننده 
است که دچار تکرار شده و بر رابطه غلبه یابد

  وزیر میراث فرهنگی: زیر میز شوراهای
 بی خاصیت که به مفت هم نمی ارزند، می زنم
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نمای شــهر تهران از گالبدره  آنقدر زیباســت که 
بنگاه های مسکن می توانند هر آپارتمانی را با عبارت 
»چشم انداز شهر« به فروش برســانند. جایی که تا 
چند دهه قبل باغ بود و درخت سبز می شد حاال هر 
روز برج های الغر و سســت رشد می کنند و به هیچ 

قانونی اعتنا ندارند.
تا ســال های60 زمین های شــمال گالبدره، مانند 
امروز زیر برج ها و مجتمع های آپارتمانی نرفته بود 
اما مهاجرت های گروهی باعث شد که جمعیت این 
محله در شمال محله امامزاده قاسم به شدت افزایش 
پیدا کند. مهاجران بــا همکاری یکدیگر زمین های 
قولنامه ای را خریدند و تکه تکه در آن خانه ساختند. 
از مدتی پیش بسیاری از این خانه ها که دیگر قدیمی 
شده اند، به دست بســاز وبفروش ها افتاد. قولنامه ای 
بودن زمین ها هم جلو ساخت وساز  انبوه را نگرفت 
و شاید این کار را ســاده تر هم کرد. حاال هر کدام از 
زمین های 70متری و 100متری به ارتفاع چندین 
طبقه ساخته شده و نخســتین طبقه کنار خیابان 
هم به صــورت مغازه هایی در آمده اســت که مدام 
تغییر شــغل می دهد؛ آن هم در کنار خیابان های 
 باریک، شــیب دار و پر از خودرو هایی که به زحمت 

حرکت می کنند.
به همین خاطر، مدیریت شهری روی محله گالبدره 
و محله هایی مشــابه آن که ساخت وساز غیرمجاز 
اینچنینی دارند، تمرکز کرده تا جلوی روندی که هم 
حقوق شهروندی را زیر پای سوداگری از بین می برد 
و هم باعث تخریب محیط زیست شهری می شود و 
پیامدهای خطرناکی می تواند در پی داشته باشد را 
بگیرد. در همین ارتباط معاون معماری و شهرسازی 
شــهردار تهران می گوید: »می پذیریم که در ادوار 
گذشته ساخت وســاز غیرمجاز در گالبدره صورت 
گرفته که با اهتمام مدیریت شــهری، شــهرداری 
منطقه یک گام هایی را در کنترل ساخت وسازهای 
گالبدره برداشته است. شهرداری قصد دارد با نصب 
دوربیــن در ورودی گالبدره موضــوع ورود مصالح 
را مدیریت کند کــه امیدوارم با این اقدام شــاهد 
تعطیلی ساخت وســازهای غیرمجاز در این محله 
باشــیم.« حمیدرضا صارمی با بیان اینکه وضعیت 
رخ داده به خاطر موقعیت خــاص و ویژه این محله 

برای ما پذیرفتنی نیست، می افزاید: »نباید حتی یک 
ســاختمان غیرمجاز و خالف ضوابط و بدون پروانه 
ساخته شود و از این رو شهرداری با تمام توان تصمیم 
دارد از این امر جلوگیری کنــد.« ناصر امانی، عضو 
شورای شهر تهران نیز که از این محله بازدید داشته 
است، عنوان می کند: به زودی ضوابط سختگیرانه ای 
برای گالبدره ابالغ شده و به گونه ای اقدام می شود که 

متخلفان نقره داغ شوند.

افزایش طبقه تا هر کجا که امکان دارد
با گذری در خیابان شهیدزبردست و شهیدسعیدی 
محله های گالبدره و امامزاده می شود وضعیت کلی 
محله را دید. مغازه ها و خانه های کوچک و قدیمی 
در کنار برج های بلند با نمای ســنگ تراورتن قرار 
گرفته اند. در بخش شــمالی محله، تعداد اندکی از 
خانه ها سند دارند. بعضی از اهالی قدیمی گالبدره 
نامه های شکایت به مراجع مسئول در شهرداری یا 
ارگان های دیگر نوشته اند. بعضی ها هم پیام هایی را 
از سال های پیش در سامانه137 ثبت کرده اند ولی 
هیچ کدام از این کار ها نتوانســته  است سرعت رشد 
برج ها را کم کند. با نگاه کردن از باالی یکی از برج ها 
می شود دید که تقریبا در هر خیابان و کوچه ای چند 

ساختمان در حال رشد هستند. 
سود ساخت وســاز زیاد اســت چون همیشه برای 

آپارتمان ها مشتری پیدا می شود.
سود ساخت وساز در گالبدره این است که یک زمین 
کوچک را تا جای ممکن رو به باال بسازند. هر طبقه ای 
که روی طبقه دیگر ســوار شــود، پول بیشتری به 
جیب سازنده و شرکایش روانه می کند. همین کار 
موجب شکل گیری فساد مالی شــده است. اغلب 
بسازوبفروش ها به محض اینکه بتوانند روی خرپشته 
طبقه باال چند ســتون فلزی جدید می گذارند و با 
بلوک های سیمانی و ســفالی طبقه دیگری به آن 
اضافه می کنند. ظاهرا بعضی ها تقلب را از پایین شروع 
می کنند. یعنی وقتی قرار است یک خانه دو طبقه را 
تبدیل به چند طبقه کنند، بدون خاکبرداری و ایجاد 
پی بلکه با تقویت ستون های باقیمانده از خانه قبلی 
شروع می کنند و اسکلت را باال می برند. هر تکه دیوار 
را با مصالحی که مخفیانه وارد شده است، می سازند 
و تا جای ممکن از استاندارد ها کم می کنند تا به سود 

اضافه کنند. 
طبق قانون و برای جلوگیــری از تغییر بافت محله ، 
مالکان باید در 40درصد از مساحت زمین 3طبقه 
ساخت وساز کنند اما وقتی از باالترین نقطه گالبدره 
به پایین نگاه کنیــد، آپارتمان هایــی را می بینید 
که در 100درصد مســاحت زمیــن، 5 و 6 و حتی 
10طبقه هم باال رفته اند و جلوی دید خانه های دیگر 
را گرفته اند. قواره زمین و تعداد طبقات بعضی از این 

آپارتمان ها در نخستین نگاه هم کامال نامتناسب و 
غیراستاندارد است.

بعضی از ساخت وساز ها و تغییر کاربری ها در دوران 
رکود مسکن سال های قبل شروع شده است. تعدادی 
از ساختمان های قدیمی حکم ماده100 برای تخریب 
طبقات دارند اما این واحد های مسکونی به سرعت 
فروخته می شود و اجرای حکم تخریب برای خانه ای 
که یک خانواده ســاکن آن هســتند، سخت است. 
همین اتفاقات باعث شده که سازندگان فعلی بدون 

توجه به قانون، بر طبقات اسکلت اضافه کنند.
گالبدره در ناحیه3 منطقه یک شــهرداری تهران 
قرار دارد و تقریبا شمالی  ترین منطقه مسکونی شهر 
محسوب می شــود. در محله ای که بافت »ریز دانه« 
دارد، افزایش تعداد ســاکنان و ســاختمان ها در 
کنار معابر باریک و پرشیب باعث مشکالت زیادی 
شده اســت. از میدان ابک به ســمت خیابان های 
شهیدنوری زاده و وحدت می شود ترافیک خودرو ها 
را دید. اگر یــک خودرو در میانــه خیابان به دلیلی 
متوقف شــود، راهبندان می شــود. تناســبی بین 
خیابان، ســاختمان  ها و جمعیت وجود ندارد. از هر 
طرف برج های باریــک باال رفته انــد. بعضی از این 
ساختمان های زیبا به شبکه فاضالب وصل نیستند و 
گاهی بوی نامطبوع فاضالب در کوچه های محله ای 

که در نامش کلمه »گالب« دارد، می پیچد. 

جوالن ساخت وسازهای بدقواره در گالبدره
آپارتمان سازی غیرمجاز و غیراستاندارد، عامل نابودی شمالی ترین محله تجریش شده و مدیریت شهری به دنبال جلوگیری از این روند است

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

 ضوابط به نفع مردم محروم 
اصالح شود

شــخصا از گالبدره بازدید داشتم و آنچه 
مردم از ساخت وســازهای غیرمجاز این 
محله می گویند، صحت دارد. تا زمانی که 
ضوابط را به نفع مردم محــروم و مناطق 
فرسوده اصالح نکنیم، ساخت و سازهای غیرمجاز ادامه خواهد 
داشت. مقصر وضع پیش آمده، ما یعنی مدیریت شهری در همه 
ادوار گذشته هستیم. در گالبدره به فاصله یک خیابان مجوزهای 
برج داده شده و ساخته شده و البته داده می شود اما عده ای دیگر 
نمی توانند مجوز نوسازی خانه فرسوده خود را به دلیل اینکه در 
پهنه R212 قرار گرفته )براساس طرح تفصیلی اجازه ساخت 
یک بنای 3طبقه با سطح اشــغال 40درصد( بگیرند یا اگر هم 
مجوز دریافت کنند، تعداد طبقات به حدی محدود است که نه 
برای سازنده و نه برای مالکان توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین 
تا چنین مواردی اصالح نشود، نمی توان کاری کرد. در واقع ما 
)مدیریت شهری( مسئول تشکیل باندهای غیرمجاز ساخت وساز 
در گالبدره و خالزیر هستیم. در نهایت تا زمانی که ضوابط اصالح 
نشود و به نفع مردم تغییر نکند، چنین مواردی ادامه دارد. این 
موضوع مخصوص این دوره نیســت و در تمام ادوار بوده و همه 
اعالم کردند مقابله می کنند و کار انجام نشده است. بنابراین باید 
روند کار و تصمیم گیری تغییر کند و شهرداری منطقه با تمام 
توان و به نفع مردم، جلوی تخلفات این محدوده را بگیرد؛ وگرنه 
با این روند 4سال دیگر می گذرد و اتفاق خاصی نمی افتد. نکته 
حائز اهمیت این است که اصالح ضوابط زمان بر نیست و کافی 
است اصالحیه به کمیسیون ماده5 ارسال و بعد در شورای عالی 
شهرسازی ارائه شود، اما مدیریت شــهری باید پیگیری کند و 
قول می دهم که در مدت یک سال ضوابط را می توان اصالح کرد.

عملیات عمرانی تقاطع 
غیرهمسطح میدان فتح 

شــهردار منطقه 9شــهر تهران درباره آخرین وضعیت تجهیز 
کارگاه عمرانی تقاطع غیرهمسطح میدان فتح گفت:  »با تجهیز 
کارگاه تقاطع غیرهمسطح میدان فتح و بهره برداری نهایی این 
پروژه در آینده شاهد کاهش بار ترافیکی غرب تهران خواهیم 
بود.« به گزارش همشهری، ســیدمحمد رحیم مرتضوی  ادامه 
داد: »تامین امنیت و آسایش شهروندان حین اجرای پروژه های 
عمرانی شهرداری ازجمله دغدغه های مدیریت شهری است.« 
مرتضوی اضافه کــرد: »با تملک های صــورت گرفته و افتتاح 
پروژه ها در آینده ای نزدیک، سرانه فرهنگی و ورزشی و فضای 

سبز در منطقه افزایش پیدا خواهد کرد.«  

نقل قول خبر

عدد خبر

ناصر امانی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهراننگاه

خبر

روکش آســفالت بخشــی از مســیرهای 
تندروی آزادراه شــهید فهمیــده )تهران- 
کرج( مورد مرمت و بهسازی قرار گرفت. 
مسعود حق لطفی، سرپرست سازمان 
مهندســی و عمران شــهر تهران با اشاره 
به وجود عوارض متعدد خرابی در سطح 
روسازی آزادراه شهید فهمیده به عنوان 
یکی از محورهای مواصالتــی منتهی به 
پایتخت، از اجرای 2400تن آسفالت در 
مسیر تندروی شمالی آزادراه حد فاصل 
پل تقاطع بزرگــراه آزادگان تا پل تقاطع 

بلوار کوهک خبر داد.

2400
تن

مدیرعامــل شــرکت یادمــان ســازه از 
در دســتور کار قــرار گرفتــن رســیدگی 
بــه پیام هــای ســامانه ۱۳۷ پــالس در 
ایــن شــرکت خبــر داد.  به گفتــه امیــن 
شــالبافان، رفع خطر و انجــام تعمیرات 
تخصصی بزرگراه طبقاتی صدر، مرمت 
روکــش اپوکســی و تعمیــر درزهــای 
انبساط در صدر درخواست های مردمی 
ســامانه ۱۳۷ پالس درخصوص پل های 

سواره رو تهران قرار دارد.

۱۳۷
 پالس

مهدی شایسته اصل
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران

آمار جابه جایی مسافران در ایام برگزاری 
نمایشگاه بین المللی کتاب در خط یک 
مترو نســبت به روزهای قبــل، 20درصد 
افزایــش داشــت. معمــوال ایــن آمــار 
20درصــدی در روزهــای پایــان هفتــه به 
۵0درصد افزایــش پیدا می کــرد. در این 
ایــام، آمــار مســافران ورودی ایســتگاه 
مصــالی امــام خمینــی )ره( در روزهــای 
پایانی هفته ۷برابر نسبت به ایام مشابه 

افزایش داشته است.

کاوه حاج علی اکبری
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران

و  ناکارآمــد  بافــت  موضعــی  طــرح 
فرســوده محلــه چیــذر )منطقه یــک( در 
کمیسیون ماده ۵ تصویب شــد. در این 
طرح، ضوابط و مقررات ساخت وســاز با 
هدف حفظ هویــت و ارزش هــای محیط 
کالبــدی و ضوابــط تشــویقی به منظــور 
ترغیب ساکنان به نوسازی درنظر گرفته 

شده است.
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معرفیبازیدهبرچین
پولک های بازی را که روی میز می چینید، انگار به اعماق دریا سفر 
کرده اید. اطرافتان پر از ماهی های رنگارنگ می شود؛ چون همه این 
پولک ها تصویر یک ماهی را روی خود دارند و در روی دیگر خود 
عددی پنهان کرده اند. هرکس در نوبت خود روی یکی از ماهی ها 
دست می گذارد و آن را به پشت برمی گرداند. همه چهارچشمی 
می پایند تا در نوبتشان عددی رو شود که جمع آن با یک یا چند 
پولک روشده دیگر مساوی 10شود. برای مثال فرض کنید االن 
اعداد 2و 3 روی میز دیده می شود، اگر نفر بعدی 5 بیاورد باید این 
سه عدد را جمع بزند و بگوید: َده برچین و آن پولک ها را برای خود 
بردارد. یا اگر االن عدد 7رو شده است، عدد 3 یا عددهای 2و یک 
مجموع 10 ایجاد می کند.  اما بازی به همین ســادگی هم ادامه 
پیدا نمی کند. در میان اعداد، کوسه هایی نیز پشت پولک ها جا 
خوش کرده اند که اگر نصیب کسی شوند، آن فرد باید داروندارش 
را در بازی ببازد و از نو شروع کند. یک ورشکستگی واقعی و از نو 

بلندشدن!
این بازی 132 پولک مقوایی دارد که از این تعداد، 17 پولک کوسه 

و بقیه عددهای یک تا 9 هستند.
در نهایت، کسی که تعداد دسته های ده تایی بیشتری کسب کرده 

است، برنده می شود.
 بعد از تسلط بر بازی می توانید به جای10، روی عدد دیگری توافق 
یا جمع های دوتایی را حذف کنید تا بازی سخت تر شود. این بازی 
برای کودکان 7سال به باالست که توانایی جمع زدن را آموخته اند و 
اتفاقا به هوش منطقی و ریاضی آنها کمک می کند تا با سرعت عمل 
بیشتر بتوانند عمل جمع ریاضی را انجام دهند. اما درصورتی که 
با کودکان تازه آموز کار می کنید، هوایشان را داشته باشید چون 
هنوز این عملیات در ذهنشان ملکه نشده است. اگر احساس کنند 

سختشان است، از این بازی مفید کناره گیری می کنند.
همچنین اگر بچه های چهار، پنج  ساله در تیم دارید که دوست 
دارند بازی کنند ولی بلد نیستند شمارش کنند، نقشی جانبی 
بدهید، مثالً کوسه بان؛ یعنی کسی که باید کوسه هایی را که از 
بازی خارج می شوند، پیش خود نگه دارد. همانطور که گفته 
شد این بازی به ســرعت پردازش و واکنش کمک می کند. 

به عالوه حافظه فعال و در دســترس و 
توجه توزیع شده به یاری بازیکن 

می آید تا راحت تر برنده 
شود.

روشنابازیگوشی

زنریحانهاستومردمسئول
  »المراه ریحانه«،  زن گل اســت، زن موجودی است رقیق، مظهر 
زیبایی و لطافت و رقت و مرد به این چشم به او می نگرد و محبت 
او را در این قالب ترسیم و مجسم می کند. »الرجال و قوامون علی 
انساء.« یعنی سرپرستی امور خانواده به عهده مرد است. مرد باید 
برود و کار کند،  معیشت خانواده به عهده اوست. مرد در چشم زن، 
مظهر اعتماد، نقطه اتکا و اعتماد است و محبت خودش را به او در 
این قالب ترسیم می کند. اگر مرد نقطه اتکا در زمینه مسائل ظاهر 
زندگی است، زن هم به نوبه خود نقطه اتکا است برای مسائل روحی 
و عاطفی زندگی. دریایی است از انس و محبت،  می تواند مرد را در 
این فضای سرشار از محبت از همه غصه ها و غم های خودش خارج 
کند، اینها توانایی های مرد و زن است. زن و شوهر باید به یکدیگر 
احترام بگذارند، نه احترام ظاهری و تشریفاتی بلکه احترامی واقعی، 
 احترام را در قلب خود نگه دارید. برای هم حرمت قائل باشید. این 
در اداره زندگی مهم است. بین زن و شوهر اهانت و تحقیر و تذلیل 
نباشد. اســاس محبت،  اطمینان و اعتماد است. اطمینان که پیدا 
شد محبت پایدار می شود و انس به وجود می آید و اعتماد یک امر 
قراردادی نیست که بیا من به تو اعتماد کنم و  تو به من اعتماد کن. 

اعتماد را باید جلب کرد؛ با وفاداری با خوبی عمل با رعایت اخالق. 
برگرفتهازکتاب»مطلععشق«
گزیدهایازسخنانمقاممعظمرهبریخطاببهزوجهایجوان. گاهی بچه ها دعوای والدین را ببینند

اصالچیزخوبینیســتکهبچههاهیچوقتدعوای
میانپدرومادررانبینند.قرارنیستآنهارادرمحیطی
ایزولهبزرگکنیم.زرندیمعتقداستاگراینذهنیت
دربچههاشکلبگیردکهوالدینشانهیچگاهباهمدعوا
نمیکنند،سازندهنیست.بهتراستدعواهایآرامتررا
ازبچههاپنهاننکرد.اماازآنجاکهبچههادعوایپدرو
مادررابهخودشانربطمیدهندبایدازآنهاحمایتکرد
وخیالشانراراحتکردکههمچنانهمدیگررادوست
داریم،شمامقصردعوایمانیستید،وجوداختالفنظر

طبیعیبودهوبهمعنایعدمدوستداشتننیست.

مکث

الهاممصدقیرادگزارش
روزنامه نگار

با همسرتان،  درست دعوا کنیدسعیدهبقایی؛پژوهشگر بازی و خانواده
بروز اختالف میان همسران طبیعی است

  دعوا جایی نگران کننده است که دچار تکرار شده و بر رابطه غلبه یابد

فاصلهبگیرید
اول اینکه دعوا میان زن و شــوهر اتفاقی طبیعی اســت. دو نفر با 
دو جنس متفاوت و نظرات و دیدگاه هایی که کامال شــبیه به هم 
نیست در کنار یکدیگر و در مسیری مشترک قرار گرفته اند؛ پس 
بروز اختالف نظر میانشــان یک موضوع عادی است و نباید نگران 

شد. 
شــاید اصال اگر به مدت طوالنی اختالف نظر و دعوایی رخ ندهد 
بیشتر باید به شــک افتاد و آن را نشانه یک روند غلط دانست مثال 
نشــانه ای از منفعل عمل کردن یکی از زوجیــن. »بروز اختالف 
میان زوجین چیز خوبی اســت،  نشــان می دهد دو نفر زنده اند و 
دارند زندگی می کنند، اما اگر یک سال بگذرد و دعوایی رخ ندهد 
خوب نیست؛ چراکه قطعا یکسری نیازها و خواسته ها دارد نادیده 
گرفته می شود. دعوا آنجایی بد است که بر رابطه غلبه داشته باشد 
و به رفتاری تکرار شــونده تبدیل شــود.«؛ این را علیرضا زرندی، 

 دانش آموخته دکتری روانشناســی و روان درمانگر پویشــی، به 
همشــهری می گوید. اما بعد از پذیرش این اصــل باید برای بهتر 
پیش رفتن بحث، تالش نکنیم در همان لحظه و میان دعوا مسئله را 
حل کنیم یا حرفمان را به اثبات برسانیم. باید کمی از بحث فاصله 
بگیریم،  به یکدیگر زمان دهیم. این زمان و فاصله کمک می کند با 
ذهنی آرام تر به این فکر کنیم که من دقیقا دنبال چه چیزی بودم 
که برآورده نشده و آیا توانستم منظورم را به خوبی به طرف مقابلم 
منتقل کنم. در احادیث و روایات نیز تأکید شده در زمان عصبانیت 
تصمیمی نگیرید. این فاصله گذاری از انتقاد نادرســت یا درواقع 
» حمله کالمی« جلوگیری می کند. انتقاد یعنی کار طرف مقابل را 
زیر سؤال بردن اما برخی زوج ها به جای رفتار، شخصیت یکدیگر را 
زیر سؤال می برند که می تواند خودش به مسئله ای بزرگ تر از دلیل 

اصلی دعوا تبدیل شود.

بهزبانمشترکبرسید
گاهی مواقع دعوا می کنیم،  هر کدام به حقانیت حرف خودمان اعتقاد داریم و بر سر موضوعی پافشاری می کنیم اما در واقع هردو نفرمان دچار بد فهمی 
یا کج فهمی شده ایم و بر سر موضوعی بحث می کنیم که اصال مورد نظر طرف مقابلمان نیست. حتی گاهی اوقات هردویمان یک دیدگاه داریم اما 
با دو زبان و شیوه متفاوت بیانشان می کنیم.  به گفته این روان درمانگر پویشی در واقع به »زبان مشترک« نرسیده ایم. او می افزاید: »در بسیاری از 
مواقع،  دلیل شدت یافتن دعواها این است که دوطرف هنوز نمی دانند دقیقا بر سر چه موضوعی بحث می کنند و زبان مشترک بین آنها ایجاد نشده، 
 اول باید دید همسرمان موضوع مورد بحث و دلیل عصبانیت و ناراحتی ما را درست متوجه شده یا نه. این مسئله، دلیل رخ دادن دعواهای تکرار شونده 
است«. حاال که به زبان مشترک رسیده اید تمرین کنید که حرف همسرتان را خوب بشنوید. وقتی مرد بسیار عصبانی است،  همسرش باید مدت 
بیشتری ساکت بماند تا او حرف بزند و و قتی زن بسیار عصبانی است نوبت مرد است که بیشتر سکوت کرده و گوش کند. این روان درمانگر پویشی 
در این خصوص می گوید:  »باید تمرین کنیم بیشتر شنونده باشیم.  به برخی زوج ها پیشنهاد می دهیم هر روز با یکدیگر این تمرین  را داشته باشید 
که در مدت زمان معینی یک نفر حرف بزند و دیگری فقط شنونده باشد و روز بعد جایشان را عوض کنند. در این میان راه حل نیز نباید ارائه دهید«.

خواستهمانراشفافبگوییم
معموالً دعواهای زن و شوهری یک خط مشترک میانشان وجود دارد و آن این 
است که هنوز حرفی نزده ایم و خواسته و دل خوری و نیازمان را شفاف و روشن 
بیان نکرده ایم،  اما انتظار داریم همسرمان خودش آن را متوجه شود و طبق 
خواسته ما رفتار کند و بعد همین جمله کلیشه ای » خودش باید بفهمد« را 
هم تکرار می کینم. واقعیت این است که ما تا حرفمان را به زبان نیاوریم حتی 
گاهی همسرمان هم نمی داند و متوجه نمی شود که نیاز ما یا دلیل دل خوری و 
عصبانیت ما چیست. زرندی معتقد است: » باید یاد بگیریم با همسرمان حرف 
بزنیم و نیازمان را به زبان بیاوریم. قبل از این اما باید آن نیاز را برای خودمان 
به رسمیت بشناسیم و سپس به او بگوییم دوست دارم اینگونه رفتار کنی«. 
یکی دیگر از نکاتی که باید راحت با همسرمان درمیان بگذاریم، ناراحت و 
دلخور شدن از به کار بردن عبارات،  کنایه ها یا خاطراتی در میان دعواست که 
ما را به شدت دلخور و ناراحت می کند. باید از او بخواهیم در بحث های بعدی 
از به کاربردنشــان خودداری کند. وقتی خواسته مان را واضح و روشن بیان 

نمی کنیم،  روی هم جمع شده و به شیوه ای اغراق آمیز آن را بیان می کنیم. 

بحثواختالفمیانهمسرانهمیشهرخمیدهد
چیزعجیبینیســت،اماقرارنیستبحثیکهبا
هدفرســیدنبهیکنتیجهمطلوبومشترک
آغازشکردهایم،بهیکتلخیبیانتهامنجرشودکهنهتنهامشکلیراحلنکردهبلکه
بربارآنهاهمافزودهاســت.معموالنمیدانیمچگونهدرستبحثکنیم،چگونهبانظر
همسرمانمخالفتکنیم،چگونهدرستازاوانتقادکنیمونمیدانیمهایدیگریکههمگی
منجربهشدتیافتنعصبانیتودلخوریهاوبرهمزدنآرامشزندگیمیشود.اگرچند
اصلسادهرادربحثهایمانرعایتکنیم،مشاجرههایمانآرامترجلومیرود؛چنداصل

ویسادهایکهباتکراروتمرین،رعایتکردنشراحتترمیشود.
 غر
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مهمانمامان
»مهمان مامان« از کتاب های 
پر طرفــدار هوشــنگ مرادی 
کرمانی اســت که بــا اقتباس 
از آن فیلمــی بــه کارگردانی 
داریوش مهرجویی ساخته شد. 
مهمان مامان داستان زندگی 

خانواده ای اســت که وضع مالی خوبــی ندارند و در 
شرایطی که وسیله ای برای پذیرایی ندارند، برایشان 
مهمان آمده است. در این کتاب سبک زندگی ایرانی، 
مهمان نوازی و همسایه داری به خوبی به تصویر کشیده 
شده است. می توانید با فرزندان خود درباره خلقیات 
اصیل ایرانی مانند مهمان نــوازی، همچنین روابط 
حسنه و صمیمانه با همسایه ها صحبت کنید. توصیه 
می شود با آنها درباره سبک زندگی خانواده های ایرانی 
در دهه های گذشته گفت وگو کنید. همچنین نظر آنها 
را درباره شخصیت  های نوجوان کتاب و ارتباطشان با 

یکدیگر و والدینشان جویا شوید.

راهنما
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محمد باریكانی
دبیرگروهزیستبوم

گزارش 9 ماهه وزیر میراث فرهنگی به مردم
وزیرمیراثفرهنگی:زیرمیزشوراهایبیخاصیتکهمفتهمنمیارزند،میزنم

عزتاهللضرغامی:رئیسجمهوریباعصبانیتخواستارپرداختحقوقمرمتگرانآثارتاریخیظرف48ساعتشد

نخستیننشســتخبریعزتاهللضرغامی،وزیر
میراثفرهنگی،گردشــگریوصنایعدستیصبح
دیروزدرمحلموزهملیایرانوبهمناســبتهفته
میراثفرهنگیپسازگذشت9ماهازسکانداریاو
بروزارتمیراثفرهنگیبرگزارشــد.ضرغامیدر
ایننشست،مفهومشعار»زیرمیززدن«خودرابرای
خبرنگارانتشــریحکردوازاقداماتیکهدرخفادر
جهتپیشبردامورمرتبطباحوزههایسهگانهوزارت
میراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیدردولت
داشت،پردهبرداشــت.اوازیارانهایکردنسوخت
شناورهایتفریحیوگردشگریدرمذاکرهباوزیرنفت
دردولتخبردادکهگاممهمیدرتوسعهگردشگری
دریاییوکاهشهزینههایهنگفتسوخترسانی

بهشناورهابود.
ضرغامیدرایننشستازپیگیریحقوقبهتعویق
افتادهمرمتگرانآثارتاریخیکهتعدادآنها850تن
استدرحضوررئیسجمهوریخبردادوگفتکه 
»رئیسجمهورازبهتعویــقافتادنپرداختحقوق
مرمتگراندرهیأتدولتعصبانیشــدوباتندی
بهدستگاهمربوطهبرایپرداختحقوق،48ساعت
زمانداد؛اکنوننیز24ســاعتسپریشدهوامروز
)دوشــنبه(بایدتکلیفپرداختحقوقمرمتگران

آثارتاریخیمشخصشود.«وزیرمیراثفرهنگیاز
پیگیریکنتوردارکردنچاههایآباطرافپاسارگاد
درمذاکرهباوزیرنیروخبردادکهبرداشــتانبوهو
بیبرنامهآبهایزیرزمینیبــاموتورهایدیزلیرا

متوقفمیکند.
عزتاهللضرغامیبهموضوعحفاریهایغیرمجازو
فعالیتقاچاقچیاناشیایتاریخینیزاشارهکردواز

تکمیل»قانونجامعمیراثفرهنگی«کهویراســت
نهاییراپشتســرمیگذاردخبردادوگفتالیحه
قانونجامعمیراثفرهنگیظرفچندروزآیندهتقدیم
مجلسمیشودکهدرصورتتصویبموضوعاتاصلی
میراثفرهنگیمرتفعمیشــودکهاوبهبازدیدهای
خودازمحوطههایباستانیکشوراشارهوازمشاهده
حفاریهایغیرمجازدرسایتهایتاریخیوباستانی

سخنگفتوافزود:استراتژیوزارتمیراثفرهنگی
دربرخوردباحفارانغیرمجازوقاچاقچیاناشــیای
تاریخیهمراهکردنآنهابــاوزارتمیراثفرهنگی
وانصرافشــانازحفاریمحوطههاوقاچاقاشیای
تاریخیاست.ضرغامیازدیدارخودباوزیرفرهنگ
قطربهمنظورافزایشهمکاریهــادرزمانبرپایی
مســابقاتجامجهانینیزخبردادوگفت:راهاندازی
شناورهاوافزایشپروازهادرزمانبرگزاریبازیهای
جامجهانیانجامشدهاست.ضرغامیبهدیدار2روز
قبلخودباهیأتسرمایهگذاریترکیهبرایساخت
هتلدرایراننیزاشارهکردوگفت:همکاریوتسهیل
مسیرسرمایهگذاریبرایسرمایهگذارانترکیهانجام
ونقاطموردعالقهآنهادراردبیلمشــخصشــد.
عزتاهللضرغامیالبتهگالیههاییازامنیتیکردن
فضایمیراثفرهنگیوگردشگریکشورمطرحکردو
باایناعالمنظرکهبرخیشوراهایعالیازجملهکمیته
میراثفرهنگیشورایعالیامنیتملییاشورایعالی
میراثفرهنگیبههیچدردینمیخورندومشکلیاز
حوزهمیراثفرهنگیحلنکردهاندگفت:اینشوراها
بهمفتهمنمیارزندوازرئیسجمهوریخواستهام
آنهارابراییکپارچهکردنتصمیمگیریدروزارت

میراثفرهنگیملغیکند.

 اختصاص 1300میلیارد ریال
 به آبخیزداری در سمنان

درسفردولتسیزدهمبهاستانسمنان،1300میلیاردریال
اعتباربرایاجرایطرحهایآبخیزداریوبیابانزداییاین
استانمصوبشد.پروژههایآبخیزداریدرمنابعطبیعی
طیسالهایاخیرباتمرکزبرجنوبکشوردراستانهای
فارس،هرمزگان،کرمانوسیســتانوبلوچستانموجب
جلوگیریازخســاراتسیلوذخیرهآبیشــدکهدراین

استانهاحکمعنصرحیاتیرادارد.
بهگزارشهمشهری،جعفرمرادیحقیقی،مدیرکلمنابع
طبیعیوآبخیزداریاســتانســمناندراینبــارهگفت:
خشکسالی،تغییرالگویبارشوخیزشگردوغبارازجمله
نشــانههایتغییراقلیمدراســتانســمنانوکشوراست
کهکارشناســاناجرایطرحهایآبخیــزداریراباهدف
تأثیرگذاریبرجمعآوریآبهایسطحی،تغذیهسفرههای
زیرزمینی،کنترلســیالب،جلوگیریازفرسایشخاکو
کاهشخسارتســیلراازراهکارهایمقابلهبااینپدیده

چالشبرانگیزمیدانند.
دولتسیزدهماعتباراتمناسبیرابرایاجرایطرحهای
آبخیزداریوآبخوانداریاستانسمنانمصوبکردهکهبا
توجهبهوجودنقشهراهاجرایطرحآبخیزداریوآبخوانداری
ونیرویانسانیمتخصصدراستان،ایناعتباراتمیتواند
تأثیربســزاییدرعملیاتیشدنآنداشــتهباشد.بهگفته
مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانسمنان،درسفر
دولتسیزدهمبهاستانسمنان،هزارو300میلیاردریال
کلاعتباربرایاجرایطرحهایآبخیزداریوبیابانزدایی
ایناستانمصوبشدکه350میلیاردریالازاعتباراتسفر
دولتســیزدهمبهاستاندرسالگذشــتهبهتازگیبرای
بخشهایآبخیزداریوبیابانزداییاستاناختصاصیافته
اســت.ویافزود:250میلیاردریالازایناعتباردربخش
آبخیزداریوتکمیلطرحهــاینیمهتمــامباقیماندهاز
سالهایقبلوطلبپیمانکارانو100میلیاردریالبرای
اجرایطرحهایاحیایمراتعوبیابانزداییاست.بهگفته
مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاســتانسمنان،برای
ســالجاری،ازمحلتخصیصاعتباراتمصوبسفردولت
سیزدهم،اجرای11پروژهآبخیزداریوآبخوانداریبرای
پوشش100هزارهکتاروسعتحوضههایآبخیزداریاستان
سمنانپیشبینیشدهاســت.مرادیحقیقیبابیاناینکه
مطالعاتدربخشآبخیزداریاستانانجامشدهاست،عنوان
کرد:50درصدازایناعتباردرسالجاریو50درصددیگر
درسالآیندهمحققمیشود.ویخاطرنشانکرد:طرحها
بهخصوصطرحهایآبخیزداریدرمناطقیاجرامیشــود

کهکارمطالعاتیآنهاانجامشدهودرفازاجراییقراردارند.

کاظم دلخوش
نماینده صومعه سرا در مجلس 

گردوغبــار آزار دهنــده امــروز به دلیــل 
کوتاهی دولت ها در حفظ اراضی مردم 
است. از طرفی بیشترین دلیل هجوم 
گردوغبار به دلیل ســدهایی اســت که 
در جــوار کشــور مــا احــداث کرده انــد. 
کشورهای همســایه، آب های کشور را 

می برند و گردوغبارش به ما می رسد.

محسن حیدری
مدیرکل هواشناسی سیستان و 

بلوچستان
بیشینه سرعت وزش بادهای ۱۲۰روزه 
در شمال استان دیروز به ۱۲۶کیلومتر 
بــر ســاعت رســید و گردوغبــار حاصل 
از آن شــعاع دیــد افقــی در این شــهر را 
بــه ۲۰۰متــر کاهــش داد. پیــش از این 
درتیرمــاه ســال۵۸ بیشــینه ســرعتی 
معادل ۱۴۸کیلومتر بر ساعت به وقوع 

پیوسته بود.

نقلقولخبر

میلیــون قطعــه بچــه ماهــی بومــی در 
تاالب شادگان رهاســازی شدو آنطور 
کــه خبرگــزاری ایرنــا بــه نقــل از جمال 
صالــح زاده، سرپرســت فرمانــداری 
شــادگان خبــر داده اســت، ماهیــان 
رها ســازی  شــده در تاالب شــادگان از 
نــوع بــرزم و عنــزه هســتند. براســاس 
این خبر، روند رها سازی  بچه ماهی ها 
تا اواخــر خرداد امســال ادامــه خواهد 

داشت.

1

گونه جانــوری و مهره دار در کشــور در 
معــرض خطــر انقــراض قــرار دارنــد و 
براســاس آنچه حســن اکبری، معاون 
یــــست طبیــــعی ســازمــــان  محیط ز
حفاظــت محیط زیســت اعــام کــرده 
اســت: از ١٢٨گونــه جانــوری بــرای 
١٩گونــه برنامــه حفاظــت و جلوگیری 
از انقــراض تهیــه شــده که پیشــرفت 
از  کمتــر  برنامــه  ایــن  اجــرای  در 

١٠درصد است.
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عددخبر

خبرروز

دستگاه ها  و نهادها آمار آثار و بناهای تاریخی در اختیار خود را  به وزارت میراث فرهنگی ارسال کنند 
 عزت اهلل ضرغامی در پاســخ به روزنامه همشهری درخصوص گردآوری 
بانک اطالعاتی آثار و بناهای تاریخی در اختیار ســازمان اوقاف و امور 
خیریه، بنیاد مستضعفان و جانبازان و البته ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و 
مشخص شدن تعداد و حجم آثار در اختیار دستگاه های دولتی که در حال 
تخریب است و خود آنها نیز آماری از بناهای تاریخی در اختیار خود ندارند، 
با هدف مشارکت این دستگاه ها در مرمت و احیای آثار تاریخی در اختیار 
خود با وزارت میراث فرهنگی گفت: یكی از مشكالت وزارت میراث فرهنگی 
مسئله آمار است و در حوزه های مختلف اختالف آماری به خصوص در بخش 
گردشــگری داریم و یكی از مفاد تفاهمنامه ای که با نیروی انتظامی امضا 
کردیم همین موضوع است. او افزود: درخصوص آثار تاریخی و باستانی البته 
مشكل موجود در مورد آمارهای بخش گردشگری را نداریم و تقریبا آمار 
ابنیه تاریخی را داریم. بخشی از این بناها در اختیار وزارت میراث فرهنگی 
و بخشی دیگر در اختیار نهادهای مختلف ازجمله نیروهای مسلح است 
که برخی از این آثار هم واقعا دیدنی هستند؛ بنابراین آمار آنها وجود دارد، 
ولی مدیریت این آثار در اختیار نهادهای دیگر است. البته برخی دستگاه ها 

بودجه مرمت آثار را در اختیار ندارند؛ مثال حجت االسالم محسنی اژه ای، 
رئیس قوه قضاییه از مدت ها قبل از وزارت میراث فرهنگی خواستند محل 
کارشان را که یک بنای تاریخی است و گچبری های بسیار زیبایی هم دارد، 
مرمت کند. االن هم یک تیم مرمت برای مرمت بنای در اختیار ایشان در 
نظر گرفته شده است که البته این تیم با مشكالت امنیتی برای ورود به این 
ساختمان تاریخی مواجه است و برخی روزها نمی توانند در بنا حاضر شوند؛ 
بنابراین این مشــكل را هم داریم که وقتی می خواهیم بناهای در اختیار 
دستگاه های دیگر را حتی با بودجه خودمان هم مرمت کنیم، گرفتاری های 
امنیتی داریم. وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی گفت: 
دستگاه ها نباید از قرار دادن آمار آثار و بناهای در اختیار خود به وزارت 
میراث فرهنگی بترسند. وزارت میراث فرهنگی باید آمار بناها و آثار در 
اختیار دستگاه ها و نهادها را در اختیار داشته باشد. معاونت میراث فرهنگی 
باید برنامه جدی تری داشته باشد تا بتواند امكان در اختیار داشتن آمار بناها 
و آثار تاریخی دستگاه ها، بخش خصوصی و مجموعه داران را داشته باشد تا 

نظام آماری حوزه میراث فرهنگی کشور تكمیل شود.

مکث

میراث
فرهنگی
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در مجموع 17سایت آب شیرین کن در 
بوشــهر با ظرفیت 660هزار مترمکعب 
در دستور کار اســت و با بهره برداری از 
آنها 80درصد نیاز آبی این استان از آب  

دریا تامین می شود

توفانشندرجنوبشرق
در شرایطی که هواشناسی نســبت به ورود توده جدید گرد و خاک 
از کشور عراق به نوار غربی ازجمله خوزستان، کرمانشاه، کردستان، 
ایالم و در مرحله بعد استان های مرکزی و پایتخت هشدار داده است، 
سیستان وبلوچستان، کرمان و بخش هایی از اصفهان روز گذشته با 

توفان شن مواجه شدند.

توفانبیسابقهدرسیستانوبلوچستان
به گزارش همشهری، رئیس مرکز ملی پیش بینی سازمان هواشناسی 
چند روز پیش تأکید کرده بود که بادهای محلی ۱۲۰روزه سیستان 
این روزها به ۲۲۰روز رسیده است. صادق ضیائیان گفته بود دمای 
هوا در ایــن منطقه نیز ۲درجــه افزایش یافته اســت و باتوجه به 
خشکسالی 3دهه اخیر، امسال شرایط اقلیمی دشوارتر شده و مردم 

باید هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچســتان هم توفان شن رخ داده 
طی روز گذشته )یکشنبه ۱خرداد( را بی ســابقه توصیف می کند 
و می گوید: بیشــینه ســرعت وزش بادهــای ۱۲۰روزه در زابل به 
۱۲۶کیلومتر بر ساعت رسید و گردوغبار حاصل از آن شعاع دید افقی 
در این شــهر را به ۲۰۰متر کاهش داد. پیش از این، در تیر سال۵۸ 
بیشینه سرعتی معادل ۱۴۸کیلومتر بر ساعت به وقوع پیوسته بود 
و بعد از آن نیز این عدد به ۱3۰کیلومتر بر ساعت در خرداد۶3 ثبت 
شده است. محسن حیدری با اشاره به هشــدار نارنجی صادر شده 
در روز پنجشنبه توســط این اداره کل می افزاید: براساس خروجی 
نقشــه های پیش یابی و مدل های جوی وزش بادهای بسیار شدید 
به همراه توفان گرد و خاک تا امروز در شمال استان ادامه دارد. روز 
گذشته بیشترین میزان غلظت آالینده ها در زاهدان ۲3۱۰میکروگرم 

بر مترمکعب و ۱۵برابر حد مجاز بود .

استمرارگردوخاکتادوشنبه
در کرمان هم اوضاع بهتر از سیستان وبلوچستان نبود به طوری که 
مناطق شمال، غرب و شرق این استان از عصر شنبه شاهد وزش باد، 
تندباد شــدید و خیزش گرد و خاک بودند. رئیس مرکز پیش بینی 
اداره کل هواشناسی کرمان در این باره می گوید: با توجه به اینکه در 
نواحی مرکزی ایران شاهد وزش باد و حرکت آن از شمال به جنوب 
هستیم، پدیده ریزگردها از شنبه شب در مناطق شمالی کرمان به 
پدیده غالب تبدیل شد. حمیده حبیبی با اشاره به کاهش دید افقی و 
کیفیت هوا در مناطقی که وزش باد را داشتند، می افزاید: پدیده وزش 
باد و گرد و خاک تا روز دوشنبه به صورت متناوب برای مناطقی از این 

استان به ویژه جنوب شرق ادامه خواهد داشت.

    
روز گذشــته خیزش گردوغبار، آالیندگی هــوا و خطرناک بودن این 
وضعیت، مدارس و دانشگاه های کرمان را به تعطیلی کشاند و در زابل 
سیستان وبلوچستان هم مدارس تعطیل شدند. با توجه به هجوم گردو 
خاک به اصفهان و وقوع توفان شن در محور خور-طبس این استان، اصغر 
زارع، رئیس پلیس راه اصفهان در این محور ممنوعیت تردد اعمال کرد.

نقل قول خبر جریان تامین آب در بوشهر تغییر می کندآب و هوا 
کمبود منابع آبی، خشکسالی و کاهش بارندگی موجب شده بوشهر برای تامین نیاز آبی خود به فکر شیرین کردن آب دریا باشد

سرپرســت میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری کهگیلویــه و بویراحمــد گفت: 
۵۰طرح گردشگری نیمه تمام در استان وجود 
دارد کــه برای به ثمرنشســتن آنها بــه اعتبار 
باالیــی نیاز اســت. بــه گــزارش ایرنا، ســعید 
طالبی پور تأکید کرد: برای بهره برداری از این 
تعداد طرح  نیمه تمام گردشگری در مناطق 
مختلف استان به ۴۲۰میلیارد تومان اعتبار 
نیاز اســت. به گفته وی، پیشــرفت فیزیکی 
این طرح ها با سرمایه گذاری حدود ۷۰میلیارد 

تومان، بین ۱۰ تا ۹۰درصد است.

50
طرح 

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی سمنان 
با بیــان اینکــه در ســال زراعی جــاری حدود 
۸۰هزار تن جو در این استان تولید می شود، 
گفــت: منابــع الزم بــرای خریــد محصــول 
جوی تولید اســتان ســمنان فراهم شد. به 
گــزارش فــارس، خدابخش عرب افــزود: با 
توجه به اهمیت و ضرورت تأمین بخشی از 
نهاده های دامی از محل تولید داخل استان 
سمنان برنامه ریزی الزم برای خرید حداقل 
۳۵هزار تن جو توسط تشکل های عشایری 

و دامی استان انجام شده است.

۸0
هزار 

عدد خبر

کهگیلویه و بویراحمد

سمنان

مرکزیعکس خبر

رنگرزی سنتی بنساء
کارگاه رنگرزی سنتی بنساء در روستای سفیدآب شهرستان 
تفرش در استان مرکزی قرار دارد. در این کارگاه مواداولیه 

الزم برای تولید فرش دستباف به صورت طبیعی، رنگ آمیزی 
می شود. رنگ آمیزی طبیعی با فرآورده های گیاهانی از قبیل 

روناس، اسپرک و پوست گردو انجام می شود. فرش های 
دستباف تولیدی در این کارگاه به کشورهایی از قبیل آلمان، 

فرانسه، چین و ژاپن صادر می شود.
منبع: فارس 

پایتخت انرژی ایران با یك میلیون و۱۶3هزار و ۴۰۰نفر 
جمعیت در طول تاریخ با فقر منابــع آبی مواجه بوده 
اســت به طوری که بیش از ۸۰درصد نیاز آبی بوشهر از 
استان های همسایه یعنی فارس و کهگیلویه وبویراحمد 
و فقط ۱۰درصد آن از منابع داخلی تامین می شود. این 
در شرایطی است که خشکسالی عالوه بر کاهش آورد 
آبی در همه استان ها، همان منابع آبی اندک بوشهر را هم 
در معرض خطر قرار داده و این موارد چالشی در مسیر 

توسعه آبرسانی روستایی در این استان است.
باوجود همه چالش ها اما به تازگی خبر رسیده است که 
۱۶۰میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های آبرسانی 
به روستاهای این استان مصوب و برخی از این پروژه ها 

نیز آغاز شده است.

آبرسانیسیاربهبیشاز50روستا
استان بوشهر طبق سرشماری سال9۵، ۶3۰روستای 
دارای سکنه دارد که 3۲۵هزارو۴9۵نفر در آنها ساکن 
هســتند. با وجود اینکه مدیر شــرکت آب و فاضالب 
بوشهر تأکید می کند اغلب روستاهای باالی ۲۰خانوار 
این اســتان به آب آشــامیدنی پایدار دسترسی دارند، 
اما هنوز حدود ۱۰روســتای باالی ۲۰خانوار و بیش از 
۴۰روستای کمتر از ۲۰خانوار در استان به صورت سیار و 
با تانکر آبرسانی می شوند. ابوالحسن عالی، مدیر شرکت 
آب و فاضالب بوشهر تمرکز فعلی آبرسانی در بوشهر را 
روستاهای باالی ۲۰خانوار استان می داند و به همشهری 
می گویــد: ۱۶۰میلیارد تومــان اعتبار بــرای اجرای 
طرح های آبرسانی به روستاهای این استان مصوب شده 
است که صرف آبرسانی به 39روستا و توسعه و نوسازی 
شبکه های آبرسانی دیگر روستاها خواهد شد. وی با بیان 
اینکه مجری این طرح ها توسعه و نوسازی شبکه های 
آبرسانی این استان قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( است، 
می افزاید: این اعتبار برای ۶ماه اول سال است و برای ۶ماه 
دوم هم برنامه های دیگری داریم که تالش می کنیم با 
اختصاص اعتبار ملی اجرایی شــوند. مدیر شرکت آب 
و فاضالب بوشهر با اشــاره به وجود برخی روستاهای با 
خانوار بســیار کم در مناطق کوهستانی و صعب العبور 
توضیح می دهد: گاهی آبرسانی از طریق شبکه توزیع 
به یك روســتای ۲خانواری در منطقــه صعب العبور 
هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در این شــرایط 

اقتصادی به صرفه نیست و به همین دلیل برای موارد این 
چنینی آبرسانی سیار در دستور کار است. با وجود این، 
تمام تالش ما این است که دسترسی روستاییان به آب  

آشامیدنی پایدار به بیش از ۸۰درصد برسد.

آبشیرینکن،برنامهآیندهبوشهر
متوسط بارندگی بوشهر در ســال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
نسبت به سال گذشــته 7درصد و نسبت به بلندمدت 
۱7درصد کاهش را نشان می دهد. آورد رودخانه ها در 
سال آبی جاری در بوشهر هم یك میلیارد و3۰۰میلیون 
مترمکعب اعالم شده است درحالی که این میزان نسبت 
به یك میلیارد و ۵۶۰میلیون مترمکعب آورد بلندمدت 

رودخانه ها ۱۶درصد کاهش را نشان می دهد.
هم اکنون از یك میلیارد و3۰۰میلیون مترمکعب سیالب 
امکان ذخیره سازی فقط ۲۵درصد معادل 3۰۰میلیون 
مترمکعب وجود دارد و مابقی راهی دریا می شود، کیفیت 
منابع آبی بوشهر ۲۰ تا 3۰درصد کاهش یافته و از سوی 
دیگر فارس و کهگیلویه وبویراحمد به عنوان تامین کننده 
اصلی آب بوشهر خود دچار خشکسالی و کاهش بارندگی 
هستند. این شرایط موجب شــده آب شیرین ها در این 
اســتان جنوبی در همســایگی خلیج فارس جدی تر 

گرفته شوند. مدیر شرکت آب و فاضالب بوشهر با بیان 
اینکه در مجموع ۱7سایت آب شــیرین کن در بوشهر 
با ظرفیت ۶۶۰هزار مترمکعب در دســتور کار اســت، 
می گوید: بوشهر فقر تاریخی در زمینه تامین آب دارد و 
هم اکنون نیاز اصلی آن از کازرون استان فارس با فاصله 
۲۰۰کیلومتری و گچساران استان کهگیلویه وبویراحمد 

با فاصله 7۰۰کیلومتری تامین می شود. 
عالی با بیان اینکه از مجموع آب شــیرین  ها ۵سایت با 
ظرفیت ۴۰هزار مترمکعب در مدار اســت، می افزاید: 
۸سایت در مرحله اجرا و ۴سایت در مرحله انعقاد قرار 
دارند که از میان آنها امســال ۴۰هزار مترمکعب دیگر 
بهره برداری می شود. قصد داریم هر سال همین میزان 

را وارد مدار کنیم.
 او با بیان اینکه نیاز آبی بوشــهر به دلیل صنعتی بودن 
متغیر اســت، اظهار می کند: برای بخش مســکونی و 
سرانه های متعارف روزانه ۲۵۰هزار مترمکعب نیاز است، 
اما صنایع بزرگی داریم که مصرف باالیی دارند که برخی 
از آنهــا در روز به اندازه دوبرابر یك روســتا آب مصرف 
می کنند. بــه همین دلیل باید مجمــوع تامین آب در 
بوشهر به حدود ۶۰۰مترمکعب در روز برسد که بتوانیم 
صنایع را هم پوشــش دهیم. به گفته او، بهره برداری از 

آب شیرین کن ها شرایطی فراهم می کند که بوشهر در 
شرایط خشکسالی فعلی کمترین وابستگی را به منابع 

آب استان های دیگر داشته باشد.

   
استاندار پیش از این بوشهر را تنها استان کشور دانسته 
بود که آب آن نوبت بندی می شــود و حاال مســئوالن 
امیدوارند با بهره برداری از آب شیرین کن ها این شرایط 
را بهبود بخشند. تامین آب بوشهر از خلیج فارس موجب 
می شود ۸۰درصد نیاز آبی استان از آب دریا تامین شود 

تا شاید کمی بار منابع آبی این استان سبك شود. 

سیدهزهراعباسیگزارش
روزنامه نگار
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تلفن های همراه اپل در گروه کاالیی ۲۷، یعنی گروه کاالهای لوکس و غیرضروری قرار گرفت، تا دیگر امكان ثبت سفارش آن وجود نداشته باشد.   عكس: همشهری/ مهدی بیات

قیمت جدید گوشت در میادین 
نرخ نامه جدید میادین میــوه و تره بار نشــان می دهد قیمت 
گوشت قرمز در این مراکز خرید افزایش یافته است. به گزارش 
همشهری، قیمت انواع گوشت قرمز اعم از گرم و منجمد در 3ماه 
گذشــته در میادین بدون تغییر بود و با توجه به تغییرات اخیر 
قیمت کاالهای اساسی و همچنین نرخ نهاده های قیمت گوشت 

نیز در بازار افزایش یافت.

راسته 
بی استخوان 

گوسفندی
1۷۷.000

سردست 
 گوسفندی 
با ماهیچه
138.500

 راسته 
با استخوان 
گوسفندی
1۲5.600

کف دست 
گوسفندی 
بی ماهیچه
13۲.۲00

راسته 
بی استخوان 

گوساله

139.000
ماهیچه 
گوساله

139.000
 ران 

گوساله

13۷.000
سردست 
پاک کرده 

گوساله

139.000

قیمت در میادین در اول خرداد

کیلوگرم/ تومان

 افزایش 4هزار تومانی 
قیمت ماءالشعیر 

انواع ماءالشــعیر ها از برندهای مختلف در روزهای 
اخیر با قیمت جدید در ســوپرمارکت های تهران 
توزیع شده و به نظر می رسد بیشتر برندها افزایش 
3 تا 4هــزار تومانــی را در قیمت محصوالتشــان 
اعمال کرده اند. به گفته فروشندگان، قیمت جدید 
بطری های یک لیتری ما ءالشــعیر 17هزار تومان و 
قیمت بطری های شیشه ای 320میلی لیتری که تا 
پییش  از این 8هزار تومان فروخته می شدند، از این 
به بعد 10هزار تومان خواهد بود. در جدول زیر برخی 

از اقالم دارای نرخ قبلی است.

میادین

سوپرمارکت

تاالر شیشه ای

1.58۲.500

1.58۲.000

1.581.500

1.581.000

1.580.500

1.580.000

1.5۷9.500

1.5۷9.000

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 2هزار و 457واحد، معادل 
0.16درصد رشد کرد و به یک میلیون و 582هزار و 144واحد رسید. 

شاخص کل هم وزن هم با 1332واحد رشد به 441هزار و 510واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، 
قیمت سهام 316شرکت رشد و 

254شرکت کاهش یافت. قیمت 
سهام 24شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

فروش حقوقی

فروش حقیقی

918

1131

4330

4118

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت روز گذشته سهامداران حقیقی 4هزار و 118میلیارد 
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران حقیقی 

به 4هزار و 330میلیارد تومان رسید. سهامداران حقیقی دیروز 
212میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس در مبادالت 
دیروز یک هزار میلیارد تومان رشد کرد و به 7472هزار میلیارد تومان 
رسید. ارزش دالری کل بازار سهام ایران با توجه به قیمت روز گذشته 
هر دالر آمریــکا در بــازار تهــران کــه در محــدوده 30هــزار و 500تومان 
دادوستد شد، هم اکنون معادل 244میلیارد و 980میلیون دالر است.

ارقام به هزارمیلیاردتومان

صعود
نزول

بدون تغییر
4

43 53

با قرار گرفتن تلفن های همراه برند 

بازار
اپــل در گــروه کاالیــی 27 از روز 
گذشته، رسما ثبت سفارش واردات 
گوشی های آیفون ممنوع شد و بازار این کاال که در 
یک ماه گذشته شاهد نوسان های زیادی بود، با شوک 

جدیدی مواجه شد.
به گزارش همشهری، با پایان اردیبهشت و اتمام زمان 
اعالم شده برای محدودیت ثبت ســفارش واردات 
گوشی های موبایل  با برند اپل، از نخستین روز خرداد 
واردکنندگان تلفن همراه هنگام ثبت ســفارش در 
ســامانه جامع تجارت با پیامی مواجه شدند که آب 
پاکی را روی دستشان ریخت. متن این پیام حاکی از 
آن است که با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند 
اپل در گروه کاالیی 27، یعنی گروه کاالهای لوکس 
و غیرضروری، امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. 
اگرچه هنوز ابالغیه رسمی سازمان های متولی ازجمله 
وزارت صمت در این باره منتشر نشده و واردکنندگان 
هم ابالغیه رسمی در این خصوص دریافت نکرده اند 
اما با توجه به طرح و پیگیری چندین باره این موضوع 
در مجلس، به نظر می رسد ممنوعیت واردات این بار 

رسما عملیاتی شده است.

منتقدان چه می گویند؟
واردات گوشی  های پرچم دار، تعرفه ۵درصدی داشت 
که به 12درصد افزایش یافته و قرار بود مابه التفاوت 
7درصدی در صنــدوق حمایت از تولیــد موبایل 
نگهداری شــود ولی حاال با ممنوعیت واردات عمال 
صندوق حمایت از تولید موبایل هم بی معنی می شود. 
موضوع دیگری که کارشناسان در نقد تصمیم اخیر 
اعالم می کنند، بحث خدمات پس از فروش برند اپل 
است. خدمات پس از فروش در ایران 18ماهه است و 
وقتی واردات ممنوع شود، شرکت ها برای تهیه قطعات 
این نوع گوشی ها و خدمات پس از فروش نیز با مشکل 

مواجه می شوند.

سابقه ماجرا
ممنوعیــت موبایل های لوکس و مشــخصا آیفون 
تاکنون چندین بار، به ویژه در مجلس مطرح شــده، 
تا جایی کــه حتی اعضــای کمیســیون اصل۹0 
مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول 
ســال1401 واردات آیفون ممنوع شود. مخالفان 
واردات گوشــی های آیفون با استناد به سهم اندک 
این برند و البته دیگر گوشی های باالی 600دالر از 

بازار تلفن همراه ایران، معتقدند ارز واردات این اقالم 
به ویژه با توجه به شرایط تحریم و محدودیت منابع 
ارزی می تواند در اختیار واردات کاالهای اساســی و 
اقالمی صرف شود که برای بخش بیشتری از مردم 
نیاز محسوب شوند. آمارها نشان می دهد 7۵درصد از 
تلفن های همراه فروخته شده در بازار قیمتی بین 7 تا 
8میلیون تومان دارند و فقط 2۵درصد از سهم بازار 
در اختیار گوشی های همراه باالی 10میلیون تومان 
اســت که از این بخش ۵درصد را گوشی های باالی 

600دالر تشکیل می  دهند.

فعاالن بازار چه می گویند؟
رئیس اتحادیه فروشندگان کاالهای صوتی، تصویری 
و تلفن همراه تهران با انتقاد از تصمیم دولت در زمینه 
ممنوعیت واردات گوشــی برند اپل، به همشهری 
گفت: ۵هــزار واحد صنفی فروشــنده تلفن همراه 
در تهران وجــود دارد که اکثر آنها گوشــی  آیفون 
می فروشــند و با این تصمیم متضرر می شوند، بهتر 
بود برای اتخاذ این تصمیم تامل و بررسی بیشتری 
انجام می شــد و همچنین با عرضه کنندگان تلفن 
همراه هم مشورت صورت می گرفت. ابراهیم درستی 
افزود: دلیلی که برای ممنوعیت واردات آیفون اعالم 
شده این است که این گوشی ها لوکس است و ارزبری 
باالیی دارد، اما سؤال این اســت که اگر واردکننده 
بخواهد گوشی کره ای یا چینی باالی 600دالر وارد 

کند، قانون برای آن چگونه خواهد بود؟ درســتی با 
اشاره به ضرورت اتخاذ تصمیمات حساب شده برای 
جلوگیری از ایجاد تشنج و نوسان در بازار، گفت: به نظر 
می رسد این تصمیم نه فقط به دلیل ارزبری باال بلکه 
با توجه به کشور سازنده آن گرفته شده اما بهتر است 
عملکرد دولت در تصمیم گیری ها به گونه ای باشد که 
آرامش بازار حفظ شــود و برای خریدار محدودیت 

ایجاد نکند.

محدودیت واردات، قیمت ها را باال برد
در هفته های گذشــته و بعد از توقف موقت واردات 
گوشی های آیفون، بازار موبایل تهران شاهد افزایش 
نرخ در گوشــی های برنــد اپل بود. قیمت گوشــی  
آیفــون 13 بــا ظرفیــت 128گیگابایــت کــه تا 
2۵اردیبهشــت در محدوده  24.800 تا 2۵میلیون 
تومان بود، آخرین روز اردیبهشت به 34.۵00میلیون 
تومان رســید و آیفون 13 پرومکــس هم در همین 
بازه زمانی از محــدوده بیــن 40.۵00 تا 43.۵00 
بــه 47.۹00 صعود کرد. نوســان بــازار موبایل در 
هفته گذشــته تا حدی بود که زمزمه هایی از قیمت 
67میلیون تومانی آیفون13 پرومکس هم به گوش 
 SE می رسید و دیگر مدل های این برند مثل  آیفون
2020 با ظرفیــت 128 نیز بــا 4.۵میلیون تومان 
رشد قیمت از 13میلیون تومان به 17.۵00میلیون 
تومان رسید. با قطعی شدن ممنوعیت ثبت سفارش 

واردات گوشی های آیفون از روز گذشته، بازار شاهد 
تغییرات بیشتری نیز در قیمت تلفن همراه به ویژه 
این برند خاص خواهد بود. پیگیری های همشهری 
برای اســتعالم آخرین قیمت گوشی های آیفون در 
نخستین روز ممنوعیت رسمی واردات، به دلیل اینکه 
قیمت های بازار بعد از ظهر اعالم می شــد، به جایی 
نرسید اما به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
صوتی، تصویری و تلفن همراه تهــران، بازار موبایل 
در روزهای آینده شــاهد تغییراتی در قیمت انواع 

گوشی های تلفن همراه خواهد بود. 
یکی از فروشندگان موبایل در تهران در گفت وگو با 
همشهری درباره واکنش بازار به اتفاقات اخیر گفت: 
قیمت ها هر روز در حال افزایش بود ولی امروز فروش 
آیفون متوقف شده و هرکسی آیفون در مغازه خود 
داشته فروش آن را بسته تا تکلیف قیمت مشخص 
شــود که اگر قیمت باال رفت، مفت نفروخته باشد. 
میثم غنی زاده درباره قیمت دیگر برندها نیز گفت: 
مسلما وقتی آیفون گران می شود قیمت دیگر برندها 
هم باال می رود چون وقتی افزایش قیمت را در آیفون 
داریم تقاضا به سمت سامســونگ می رود و افزایش 
تقاضا قیمت گوشی های گرانقیمت این برند را هم 
باال می برد، کمااینکه همین امروز هم این اتفاق افتاده 
و قیمت گوشی های سامســونگ باال رفته است، اما 
ازآنجایی که فروش بسته شده، تا این ساعت لیست 

قیمتی در دست نیست.

شوک تازه به بازار موبایل
اعمال محدودیت بر واردات گوشی های برند اپل، قیمت این گوشی ها را با تغییرات زیادی مواجه کرد

17.000ماء الشعیر لیمویی 1.5لیتریدلستر

17.000ماء الشعیر لیمویی یک لیتریعالیس

11.800ماء الشعیر کالسیک یک لیتریشمس

13.000ماء الشعیر کالسیک جو و گندم یک لیتریجوجو

13.500ماءالشعیر لیمویی یک لیتریایستک

قیمت ها به تومان
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تفاوت کیا
یادداشت

بهروز رسایلی
روزنامهنگار

مهدوی کیا خودش را از فهرست گزینه های 
پرسپولیس خط زد؛ شاید با طعنه ای به یحیی

ایناواخرهمزمانباافتنتایجپرسپولیس،شایعات
زیادیدرموردبرکنارییحیــیگلمحمدیبه
گوشمیرسید.برخیمیگفتند)وهنوزمیگویند(
ممکناستیحییدرپایانفصلبههمکاریاش
باسرخپوشانپایانبدهد.دراینشرایططبیعتا
بازارگمانهزنیدرموردجانشــیناحتمالیاوهم
داغاســت.ازگزینههمیشــهجذابخارجیکه
بگذریم،بینمربیانایرانیپرتکرارتریناسمیکه
بهگوشمیرسید،مهدیمهدویکیابود.اسطوره
سرخهاهماکنونســرمربیتیمملیامیداستو
اینچندروزمدامگفتهمیشدممکناستضمن
فسخقراردادش،هدایتقرمزهارابرعهدهبگیرد.
مهدویکیاامادرتازهتریــنمصاحبهاشپیشاز
اردویعراق،بهصراحتاینشایعهراتکذیبکرد:
»ازبعضیخبرهاییکهمیشنومتعجبمیکنم.
منباتیمملیامیدقرارداددارمونســبتبهآن
متعهدهستم.آدمیهمنیستمکهکارمرانیمهتمام
رهاکنم.ضمنابهاینتیمخیلیامیدوارم.«بهاین
ترتیبسایهبزرگترینآلترناتیویحییازسراوکنار
رفت،البتهشایدباچاشنیطعنهایدردناکعلیه

خودگلمحمدی.

  برخالف یحیی
مهدویکیادرحالیازپایبندیخودبهتعهداتش
سخنگفتهکهیحییگلمحمدیطیهردونوبت
حضورشروینیمکتپرسپولیسایننکتهکلیدی
رانادیدهگرفت.اواوایللیگدوازدهمدرحالیکه
سرمربیصبایقمبود،قلبدردشرابهانهکرد،به
تهرانآمدودرپرسپولیسدســتیارمانوئلژوزه
شد.بعدازمدتیهمدرمیانهبدگمانیهایمربی
پرتغالینســبتبهگلمحمدی،رویانیانژوزهرا
اخراجکردوخودیحییرابهجایشنشاند.بهاین
ترتیبگلمحمدینیمفصــلدوملیگدوازدهم
هدایتقرمزهــارابرعهدهداشــتواینتیمراتا
فینالجامحذفیپیشبرد،هرچندشکســتدر
بازینهاییومخصوصاتراژدیخداحافظیغریبانه
مهدویکیا،تیرخالصرابهنخستیندورهحضور
یحییدرپرسپولیسزد.گلمحمدیدرنوبتدوم
همبههمینشکلبهنیمکتپرسپولیسرسید.او
نیمفصلاوللیگنوزدهمسرمربیپدیدهمشهد
بود،امادرپیاجرایپروژهعبورازگابریلکالدرون
ازسویمحمدحسنانصاریفرد،یحییهمطی
یکانتقــالجنجالیبهپرســپولیسآمد.صدور
رضایتنامهاوازطرفباشگاهمشهدییکفرایند
بسیارپردردسربودوجالباینجاستکههنوزهم
هزینهاشپرداختنشدهاست.بنابراینشایدبتوان
جملهمهدویکیادرموردپایبندیبهتعهدشدر
قبالتیمامیدراکنایهایخواستهیاناخواستهبه

سرمربیفعلیسرخپوشاندانست.

  تا لیگ 24 خارج از دسترس
درصورتیکهمهدویکیابهآنچهگفتهعملکند
واتفاقخاصــیهمبرایشرخندهــد،اینمربی
احتماالتاشروعلیگبیستوچهارمدردسترس
پرسپولیسیهانخواهدبود.برخالفتصوربرخیها،
مسابقاتیکهتاچندروزدیگردرازبکستانبرگزار
میشــود،هیچربطیبهالمپیکنــداردوصرفا
یکدورهبازیقارهایاست.مســابقاتانتخابی
جامملتهایآسیازیر23ســالقراراستپاییز
همینامسالبرگزارشود.انتظارمیرودتیمملی
ازگروهشصعودکندوبهمرحلهنهاییجامملتها
برسد.دراینصورتشاگردانمهدویکیازمستان
ســال1402بایدبهمصافرقبابروند.اینهمان
تورنمنتیاســتکه3تیماولشبهطورمستقیم
راهیالمپیکخواهندشد؛فازآخرماموریتکیا
وبچههاکهتامیانههایلیگبیستوسومبهطول
خواهدانجامید.اگرنزدیکبهنیمقرنطلسمفوتبال
ایرانهمبشکندومابهالمپیک2024پاریسبرویم،
قاعدتامهدویکیادرآنتورنمنتهمهدایتتیم
کشورمانرابرعهدهخواهدداشت.المپیکپاریس
مردادماه1403برگزارخواهدشــد،یعنیتقریبا
همانزمانیکهلیگبیستوچهارمآغازمیشود.
بنابراینمصاحبهاخیرکیا،بهمنزلهیکخداحافظی
طوالنیبانیمکتپرسپولیساست.هرچندشاید
خیلیازهوادارانهمترجیــحبدهنداوبهکارش
برسدودرزمانمناسب،بهعنوانسرمایهایباتجربه

هدایتتیمرابرعهدهبگیرد.
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چرا مخالفت؟
یحیی اجازه نداد 2بازیکن تاجیک این تیم 
به اردوی تیم ملی بروند. گل محمدی 

گفته به این دو بازیکن نیاز دارد

بازگشت ستاره هافصل معمولی فوق ستاره
اگر دلتنگ دیدن حسن یزدانی و سایر 

ستاره های کشتی  هستید،  آنها 10روز 
دیگر در قزاقستان  روی  تشک می روند

18

 روز مانده تا 
جام جهانی

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

سه شنبه 3 خرداد 1401

فوالد

پرسپولیس

آلومینیوم

سپاهان

شهرخودرو 

پیکان

20:00

20:00

20:00

لیگ برتر ایران - هفته 29

مس

هوادار

استقالل

گل گهر

20:00

20:00

ذوب آهن

تراکتور

نساجی

فجر 

20:00

20:00

نفت م.س

صنعت نفت
20:00

برنامه بازی

فجر 

پرسپولیس
20:00

استقالل

نفت.م.س
20:00

یکشنبه 8 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 30

یامگا؛سردسته 
جدایی طلبان

استقالل فصل آينده تفاوت های اندکی با تيم فعلی خواهد داشت 
دو سه بازيکن را مجيدی نمی خواهد و يامگا هم خودش خيال رفتن دارد

امباپه در پاریس ماندنی شد 
همزمان عده ای این بازیکن 

فرانسوی را خائن می دانند و عده ای 
به او پاداش وفاداری می دهند

فصل فوتبالی برای مسی هم به پایان رسید 
اما نه به آن شکل که همیشه از او انتظار 
داشتیم؛ 6گل و رده44جدول گلزنان

20 19

آلكنو: نياز نبود برای 
الغری به ايران بيايم

منهای فوتبال

پاداش وفاداری
یا سزای خیانت؟

والدیمیرآلکنوسرمربيســابقتیممليوالیبال
جوابانتقاداتپیماناکبريراداد.اکبريکهدر
زمانمربیگريایگــورکوالکوویچ،مربيتیمملي
بود،جمعهشببعدازقهرمانيتیمشپیکاندر
جامباشگاههايآسیاگفتفدراسیوندراستخدام
آلکنواشتباهکردچراکهاوازحضوردرایرانفقط
دوهدفداشــت؛برايچهارمینبــاربهالمپیک
برودووزنشراپایینبیاورد.دیروزآلکنودرجواب
اکبريبهورزشسهگفت:»شرکتدرچهارمین
المپیکانگیزهمهمیبرايآمدنبهایرانبود.من
دوپاسپورتروسیوفرانســویدارم.در3کشور
ایتالیا،فرانســهوآمریکاویالدارم.اگرفقطقصدم
الغريبودمیتوانستمبااستخدامیکمربیخوب
دریکیازویالهااینکارراانجامدهم.پسنیازی

نبودکهبرایاینمسئلهبهایرانسفرکنم.«
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اعدام چطور است؟

ویلموتس هم قرارداد بسته است

خدا را شکر کن تعطیل شد

دقیقه به دقیقه حجم اظهارنظرهای 
عجیب در پرونده بــازی تراکتور و 
پرسپولیس بیشتر می شود. یكی 
از جالب ترین آنها مربوط به معاون 
فرهنگی باشــگاه تبریزی است که 
خیلی جدی گفته: »امید عالیشاه و سعید 
آقایی باید مادام العمر از حضور در میادین ورزشی محروم شوند.« 
خدا رحم کرد این آقای معاون در این مملكت قاضی نیســت، 
وگرنه ممكن بود سر این دو بازیكن را باالی دار بفرستد. این آقا 
که اسمش محمد نصیری است، گفته: »به طور دقیق وضعیت 
سكوها را رصد کردیم ومشخص شد که هواداران پرسپولیس در 
بین هواداران تراکتور حضور داشتند و عامل اصلی ایجاد تنش 
در سكوها بودند. بازیكنان پرسپولیس داخل زمین و هواداران 
نفوذی شان در سكوها تنش ایجاد کردند و باید پاسخگو باشند.« 

هر چه بنویسیم از بار طنز ماجرا کم می شود. بی خیال!

این چند روز کریم باقری حســابی 
سوژه بود. افشای دســتمزد او در 
تیم ملی نشان داد آقا کریم نه تنها 
برای هر بازی 100میلیون تومان 
گرفته، بلكه این عــدد با توجه به 
پاداش ها تقریبا به 2برابر هم افزایش 
پیدا کرده اســت. خیلی ها گفتند این، پول زیادی اســت و 
مخصوصا با توجه به شرح وظایف باقری که چندان هم فنی 
نیست، او نباید چنین مبلغی می گرفته. آقا کریم اما به شدت 
از خودش دفاع کرده و گفته: »کار کســانی که دستمزدها را 
رسانه ای کردند احمقانه است. قرارداد بستم، دزدی که نكردم.« 
خب البته اطالع رسانی به مردم کار بدی نیست و نمی شود به 
آن لقب حماقت داد. بعد هم بحث بر سر میزان دستمزد است، 
وگرنه کسی نگفت باقری دزدی کرده. ویلموتس هم قرارداد 

رسمی داشت، پس چرا همه دارند فحشش می دهند؟

هر کســی از تعطیلی بازی تراکتور 
و پرســپولیس ناراحــت باشــد، 
تمیروف ازبک باید کالهش را باال 
بیندازد. یعنی اگر آن شرایط برای 
مسابقه تبریز به وجود نمی آمد، االن 
همه داشــتند کله و پاچه این مهاجم 
ازبكستانی را بار می گذاشتند. کال چیز عجیب و غریبی است 
و به نظر می رسد حتی پدرش هم به اندازه یحیی گل محمدی 
به او اعتقاد ندارد! کادر فنی پرسپولیس به طور مستمر از این 
بازیكن در ترکیب اصلی استفاده می کند و انتقادات در مورد 
کارایی پایین تمیروف هم دیدگاه آنها را تغییر نمی دهد. یكی 
از عجیب ترین خصلت های تمیروف این است که توپ را از هر 
کجای زمین حریف به دســت می آورد، به قصد دروازه شوت 
می کند. در نیم فصل دوم شاهد کلكسیونی از ضربات از راه دور و 
بی فایده تمیروف بوده ایم؛ بازیكنی با اعتماد به نفس خیلی باال!

سعید صادقی برای نهمین بار در این فصل 
به تیم منتخب هفته رسید تا از این لحاظ 
با رکورد امید نورافكن برابری کند. صادقی 
که در جدول امتیــازات متریكا بهترین 
بازیكن لیگ جاری اســت این هفته مقابل نفت مسجدســلیمان هم 
درخشید و پاس گل داد تا هم در صدر جدول پاســورها قرار بگیرد و 
هم با حضور در تیم منتخب هفته به رکورد امید نورافكن برسد. مدافع 
چپ سپاهان که دو سه هفته ای است به تیم منتخب نرسیده پیش تر 
به تنهایی رکورددار حضور در جمع برترین های هفته بود اما حاال این 
عنوان را با صادقی شریک شده است. باید دید در 2 هفته باقیمانده از 
بین این دو ستاره کسی می تواند برای دهمین بار به تیم منتخب برسد 

و دورقمی شود یا نه.

تیم گل گهر در این هفته عالوه بر ســعید 
صادقی 2 بازیكن دیگر هم در تیم منتخب 
هفته داشت. اما عالوه بر سیرجانی ها یک 
تیم دیگر هم 3بازیكن در تیم منتخب این 
هفته داشت و در این زمینه با گل گهر مساوی بود. ذوب آهن اصفهان این 
هفته فجرسپاسی را در ورزشگاه حافظیه شیراز شكست داد و در راه این 
پیروزی 2 مدافع و یک دروازه بان این تیم ستاره شدند. حبیب فرعباسی 
و مسعود ابراهیم زاده به همراه محمد قریشی که زننده تک گل بازی بود، 
ذوب آهنی های تیم منتخب هفته بودند. از گل گهر نیز مرتضی تبریزی و 
کی روش استنلی به همراه سعید صادقی به تیم منتخب هفته رسیدند. 
به این ترتیب بخش اعظم تیم منتخب متریكا در هفته بیست وهشتم 

به 2تیم ذوب و گل گهر تعلق گرفت.

در هفته بیست وهشتم هیچ بازیكنی 
از پرســپولیس و اســتقالل به تیم 
منتخــب هفته نرســید و مجموع 
منتخب های 2تیم صدرنشــین از 
عدد صفر فراتر نرفت. در کنار 6بازیكنی که از گل گهر و ذوب آهن 
به تیم منتخب هفته رسیدند، 2 بازیكن از سپاهان، 2 نفر از نساجی 

و یک نفر از فوالد سایر نفرات منتخب هفته بودند. از سپاهان دانیال 
اسماعیلی فر و محمد کریمی در تیم منتخب حاضر بودند که کریمی با 
نمره8.24 بهترین بازیكن هفته هم شد. از نساجی هم ایوب کالنتری و 
امیرمهدی جانملكی به تیم منتخب هفته رسیدند. نساجی هفته گذشته 
هم حقیقی و اسالمی را در تیم منتخب داشت. تک نماینده فوالد در تیم 

منتخب این هفته هم آیاندا پاتوسی بود.

تیم ملی تاجیكستان یک اردوی تدارکاتی 
در امارات برگزار کــرده و در همین 
راستا مســئوالن آن تیم از یحیی 
گل محمــدی خواســته اند اجازه 
حضور منوچهر صفروف و وحدت 
هنانوف را بدهد، اما گل محمدی 
مخالفت کرده و گفته به این دو 
بازیكن نیاز دارد، چرا که جالل 
حسینی و فرشاد فرجی مصدوم 
هستند. پرسپولیس روز سه شنبه 
با پدیده مشهد بازی دارد و یحیی 
نگران است با کمبود بازیكن مواجه شود. 
این اتفاق در حالی رخ می دهد که او همین 
حاال علی نعمتی و علیرضــا ابراهیمی را 

به عنوان مدافــع مرکزی در اختیــار دارد و همزمان اخبــاری در مورد 
بازگشت جالل حســینی به تمرینات هم به گوش می رســد. بنابراین 
مشــكلی پیش نخواهد آمد و حتی اگر یک درصد چنین شد، بازیكنی 
مثل کمال کامیابی نیا مثل برخی از مسابقات فصل گذشته می تواند در 
قلب خط دفاعی ایفای نقش کند.با این تفاسیر دلیل مخالفت گل محمدی 
با جدایی زودهنگام این دو بازیكن مشــخص نیســت، به ویژه که فصل 
عمال برای پرسپولیس به پایان رسیده و تنها جدال بر سر کسب عنوان 
نایب قهرمانی باقی مانده است؛ یک رتبه تشریفاتی که به خاطر تغییر تقویم 
لیگ قهرمانان، حتی سهمیه آسیا را هم با خودش نخواهد داشت. مسئله 
اصلی اما فراتر از اینهاست؛ اینكه یحیی حتی در چنین مقطعی برای این 
مسابقات هم اینقدر دست به عصا و محتاط است. درحالی که شما اتفاقا 
باید از موقعیت استفاده کنی و به جوان ترها بازی بدهی. باور کنید با وجود 
همین مخالفت هم احتمال اســتفاده از تاجیک ها در 2 بازی آخر زیاد 

نیست. اصال یكی مثل صفروف چند بازی برای سرخپوشان انجام داده؟

نكته بازی

متريكاآماربازی

چرا مخالفت؟
یحیی گل محمدی اجازه نداد 2بازیكن تاجیک این تیم به اردوی تیم ملی بروند
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وز خبر ر
ياران مانه در تهران؟

بعد از شایعه لغو بازي دوستانه با کانادا، حاال شایعه 
لغو بازي دوستانه اکوادور هم رسانه اي شده است. 
روز گذشته ورزش 3 مدعي شد در صورت لغو بازي 
با اکوادور، سنگال جانشین این تیم خواهد شد. 
البته برگزاري بازي با یاران مانه و مندي، 2 شرط 
دارد؛ ابتدا تهیه مبلغی که فدراسیون سنگال برای 
برگزاری بازی دوســتانه طلب کرده و بعد از آن 
فراهم کردن پرواز اختصاصی برای ســنگالی ها. 
حاال باید دید در روزهاي آینده باالخره فدراسیون 
به صورت رسمي این خبر را اعالم مي کند یا خیر.
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امیرحسین اعظمی| فرهاد مجیدی بعد از نزدیک به یک 
دهه استقالل را در لیگ برتر ایران قهرمان کرد. او حاال در 
فکر بستن تیمی پرقدرت تر برای تکرار این قهرمانی در 
فصل آینده است؛ تیمی که احتماال چند ریزش هم خواهد 
داشت و مجیدی تصمیم به کنار گذاشتن 5 یا 6بازیکن 
خواهد گرفت. البته این مربی درصدد حفظ شاکله اصلی 
تیمش است و این موضوعی است که برای سرمربی آبی ها 
حائز اهمیت خواهد بود. با این حال، با اتمام لیگ برتر، 
استقالل دوباره در صدر اخبار نقل وانتقاالت فوتبال ایران 
قرار خواهد گرفت؛ تیمی که فصل گذشــته خریدهای 
خوبی انجام داد و حاال هواداران اســتقالل امیدوار به 
تکرار این اتفاق هســتند. در جمع بازیکنان استقالل، 
رافائل داسیلوا، محمد دانشــگر، وریا غفوری، روزبه 
چشمی، عارف غالمی و آرمان رمضانی نفراتی هستند که 
قراردادشان بعد از اتمام لیگ برتر به پایان خواهد رسید، 
هر چند که استقالل با خطر از دست دادن چند بازیکن 

تحت قرارداد هم مواجه است.

  3هافبک مجیدی جدا می شوند؟
اینکه مجیدی کدام بازیکنان را کنار خواهد گذاشت، هنوز 
به صورت قطعی مشخص نیست ولی شنیده می شود که 
برخی از بازیکنان موقعیت متزلزلی دارند و شاید در نهایت 
از استقالل جدا شوند. از سعید مهری، زبیر نیک نفس و 
آمانوف به عنوان 3بازیکنی نام برده می شود که شاید در 
لیســت مازاد مجیدی قرار بگیرند، هر چند که مجیدی 
مدتی پیش در مورد آمانوف به این موضوع اشــاره کرد 
که او قطعا به درد استقالل می خورد و دلیل بازی نکردن 
این بازیکن را مشکل بدنی آمانوف بابت روزه گرفتن در 
ماه رمضان دانست. آمانوف بعد از ضربه پنالتی که برابر 
نساجی در جام حذفی از دست داد، موقعیت خوبی در 
تیم نداشت و باید دید مجیدی در مورد او چه تصمیمی 

خواهد گرفت.
ســعید مهری، هافبک دفاعی آبی پوشان که تا اینجای 
فصل فقط در 11بازی و بیشتر به عنوان بازیکن ذخیره وارد 
زمین شده است، به طور حتم در لیست خروج آبی ها قرار 
خواهد گرفت. زبیر نیک نفس هم با اینکه 21بازی برای 
استقالل انجام داده ولی هنوز نتوانسته رضایت مجیدی 
را جلب کند و از باشگاه استقالل خبر می رسد که مجیدی 

در پســت هافبک دفاعی دنبال جذب بازیکنی است 
که نسبت به داشته های فعلی اش کیفیت فنی باالتری 

داشته باشد.

   وضعیت مبهم چشمی
روزبه چشــمی هم یکی دیگر از بازیکنانی اســت که 
برای ماندن در استقالل شرایط مبهمی دارد. او در این 
فصل و قبل از رفتن مرادمنــد و یزدانی در اکثر بازی ها 
نیمکت نشین بود و اگر هم به عنوان یار تعویضی به زمین 
می آمد، بیشــتر در خط هافبک بازی می کرد. مجیدی 
برای فصل بعد دنبال جذب هافبک اســت و از طرفی 
چشمی هم درصورت ماندن در استقالل شانس زیادی 
برای بازی نخواهد داشت. این در حالی است که درصورت 
بازگشــت مرادمند و یزدانی یا جذب مدافعان جدید، 
عرصه برای چشمی تنگ تر خواهد شد. با این شرایط و 
جدا از تصمیمی که مجیدی قرار است بگیرد، شاید خود 
چشمی هم به فکر جدایی از استقالل باشد. از رضا آذری 
و امیرعلی صادقی هم به عنوان دیگر بازیکنانی نام برده 

می شود که شاید فصل بعد در استقالل نباشند.

   غالمی لژیونر می شود؟
عارف غالمی، مدافع اســتقالل هم جزو بازیکنان آزاد 
این تیم است. در روزهای گذشته خبرهایی درخصوص 
احتمال حضور این بازیکن در تیم براگای پرتغال مطرح 
شــده و نزدیکان غالمی می گویند که او بی میل نیست 
فوتبالش را در اروپا ادامه دهد. از طرفی وضعیت داسیلوا 
هم برای ماندن یا جدایی مشخص نیست و به نظر می رسد 
از دست دادن این دو مدافع، استقالل را با دردسر مواجه 

کند.

   یامگا قصد ماندن ندارد
کوین یامگا یکی از بازیکنان مؤثر استقالل در این فصل 
بوده که تا پایان هفته بیست وهشتم 10گل برای این تیم 
به ثمر رســانده، ولی خبر بد برای آبی ها این است که او 
قصد جدایی از اســتقالل را دارد. یامگا یک فصل دیگر 
با آبی پوشان قرارداد دارد ولی او بیشتر به خاطر برخی 
مســائل غیرفوتبالی قصد ماندن در ایران را ندارد. اگر 
استقاللی ها نتوانند این بازیکن را برای ماندن راضی کنند، 

احتماال یامگا را از دست خواهند داد. حتی این بازیکن به 
برخی از هم تیمی هایش هم گفته که شــرایط ماندن در 
ایران را ندارد و می خواهد استقالل را ترک کند؛ اتفاقی 
که اصال برای فرهاد مجیدی و هواداران استقالل خوشایند 
نیســت. البته او حق و حقوقش را در این فصل دریافت 
کرده و به هیچ عنوان حق ندارد قراردادش را به صورت 
یک طرفه فسخ کند. باید دید استقاللی ها می توانند یامگا 
را برای ماندن در ایران راضی کنند یا اتفاقات دیگری رخ 
خواهد داد. حتی بعد از مسجل شدن قهرمانی استقالل در 
لیگ برتر، خبرهایی هم درخصوص جدایی گابریل پین از 
استقالل مطرح شده که البته این مربی ایتالیایی چنین 

خبری را تأیید یا تکذیب نکرده است.

  مجیدی هنوز لیست نداده است
فرهاد مجیدی هنوز لیست بازیکنان مازاد و بازیکنانی که 
از تیم های دیگر مدنظرش قرار دارند را به باشگاه نداده 
است ولی شنیده می شود که مدیران استقالل براساس 
صحبت های شــفاهی با مجیدی با چند بازیکن در حال 
مذاکره هستند. از محمد نادری و سعید صادقی به عنوان 
2بازیکنی نام برده می شود که استقالل در حال مذاکره با 
آنهاست. این در حالی است که شایعاتی هم درخصوص 
مذاکره با علی کریمی مطرح شــده است؛ بازیکنی که 
به دلیل مصدومیت نتوانست در فصل جاری بازی کند. نام 
کاوه رضایی هم در میان این شایعات شنیده می شود ولی 
یک روایت از عدم تمایل او برای بازگشت به فوتبال ایران 
خبر می دهد و روایت دیگر این است که می گویند مجیدی 

تمایلی به جذب این بازیکن ندارد.

   معمای وریا
یکی از عالمت سؤال های بزرگ در استقالِل فصل آینده، 
ماندن یا جدایی وریا غفوری کاپیتان آبی پوشان است. 
او در مقاطعی از فصل با فرهاد مجیدی دچار چالش شد 
ولی به نظر می رســد حاال روابط این دو نفر در بهترین 
حالت ممکن قرار دارد. وریا برای فصل بعد رقیبی جوان 
و سرســخت به نام صالح حردانی دارد و باید دید او با 
نیمکت نشینی احتمالی کنار می آید یا خیر. وریا بعد از 
اتمام فصل بازیکن آزاد خواهد شد و خیلی ها در انتظار 

تصمیم مجیدی و غفوری برای فصل آینده هستند.

زنگ خطر برای رقبا
استقالل که امسال به طلسم 9سال قهرمان نشدن خود خاتمه 
داد و 3 هفته قبل از پایان فصل جام را ربود، واقعا تیم پرستاره ای 
نبود. سخت است که شما از این تیم 3 یا 4بازیكن شاخص بیرون 
بكشی؛ نفراتی که نامزد جدی حضور در تیم ملی باشند یا در قواره های 
سوپراستار به نظر برسند. با این حال فرهاد مجیدی تیم خوب، زحمتكش 
و متحد خودش را ساخت و سزاوارانه قهرمان شد. آیا این پایان راه استقالل 
است؟ مسلما آبی ها دوست ندارند چنین باشد. در شرایط عادی شاید فتح 
یک جام می توانست ســقف آرزوهای یک گروه باشد، اما در شرایطی که 
رقیب ســنتی به 5 قهرمانی پیاپی خود می نازد، بنابراین استقاللی ها هم 
چاره ای ندارند جز اینكه پا را روی پدال گاز بگذارند و تا جایی که می توانند 
جلو بروند. در این میان به نظر می رســد اســتقالل برای فصل بعد، حتی 

برنامه های بیشتری هم دارد.
با نزدیک شدن به پنجره نقل وانتقاالت تابستانی، طبیعتا گمانه زنی پیرامون 
فعالیت باشگاه های بزرگ بسیار زیاد است، اما چیزی که این روزها خیلی 
توی چشم می زند، مطرح شدن نام ستاره های جذاب کنار اسم استقالل 
است. رسانه ها از بازگشت احتمالی ستاره هایی مثل علی کریمی، محمد 
نادری و کاوه رضایی به جمع آبی پوشان خبر می دهند؛ لژیونرهای ناکامی 
که پول هایشان را جمع کرده اند و حاال با استشمام بوی جام، شاید بدشان 
نیاید به تیم سابق برگردند و شریک افتخارات احتمالی بعدی شوند. اسم 
گزینه های دیگری هم البته برده می شــود. می دانیم که همیشــه از این 
حرف ها در فصل نقل وانتقاالت هست و شــاید بعضی از آنها به سرانجام 
نرســند، اما تردیدی نیست که اســتقالل فصل آینده از استقالل امسال 
پرستاره تر خواهد شد.این مسئله، دست کم روی کاغذ یک تهدید جدی 
برای رقباست. شاید تیمی مثل پرسپولیس به غنای نیروی انسانی اش در 
این سال ها می بالید و در پنجره یارگیری، وسواس چندانی به خرج نمی  داد، 
اما حاال شرایط عوض شده است و قرمزها باید خیلی بیشتر از قبل مته به 
خشخاش بگذارند. نســل طالیی این تیم رو به پیری است و سهل انگاری 
در نقل وانتقاالت باعث شده پرسپولیس پر از بازیكن معمولی شود. ادامه 
این روند، شاید برای هواداران این تیم نتیجه ناامیدکننده ای داشته باشد. 
خالصه اســتقالل که گویا وضع مالی اش هم بهتر از قبل شده، با دست پر 

راهی بازار است و احتماال صیدهای خوبی خواهد داشت.

یامگا ؛سردسته 
جدایی طلبان

استقالل فصل آینده تفاوت های اندکی با تیم فعلی 
 خواهد داشت. دو سه بازیکن را مجیدی نمی خواهد

 و یامگا هم خودش خیال رفتن دارد
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million

شب شکست رئال و بارسا
رئال مادرید و بارســلونا در یک شب دو جام مهم اروپایی 
را از دست دادند و در فینال بازنده شــدند. در بسکتبال 
تیم رئال مادرید که فصل چندان درخشــانی را ســپری 
نکرده بود، توانست در نیمه نهایی مقابل بارسلونا کام بک 
بزند و حریف آنادولو در فینال شــود. در هر 3 کوارتر اول 
فینال، رئالی ها در حضور فلورنتینو پرس از حریف ترک 
پیش بودند اما آنادولو که متخصص بازگشت است دوباره 
کام بک زد و نتیجه را 58-57 به ســود خود کرد. نتیجه 
این مسابقه بســکتبال شــبیه نتایج هندبال بود، از بس 
امتیاز کم ردوبدل شد. همین هفته لوکا دانچیچ، اسطوره 
رئال مادرید در یک مســابقه در لیگ حرفــه ای آمریکا 

به تنهایی 41 امتیاز کسب کرده و تیمش باخته بود.
در همین شب تیم بانوان بارسلونا که در هفته های اخیر از 
تیم فوتبال مردان هوادار بیشتری در نوکمپ جذب می کرد 

و در شــهر تورین که محل برگزاری فینال لیگ قهرمانان 
اروپا بود کلی هــوادار به خود جلب کرد، بــاز هم به لیون 
باخت و با شکست 3 بر یک نتوانست از عنوان قهرمانی اش 
دفاع کند. این بازی برای هواداران و مقامات باشگاه اهمیت 
زیادی داشــت و می توانست غرور از دســت رفته آنها در 
فوتبال مردان را به باشــگاه برگرداند. برای همین الپورتا 
و رئیس یوفا هم در ورزشــگاه محل مسابقه فینال حاضر 
بودند. این دقیقــا تکرار فینال ســال2019 بود که لیون 

باز هم در فینال بارسا را شکست داده و قهرمان شده بود.
به این ترتیب هر دو باشگاه بزرگ اسپانیایی در یک شب 
باختند و رئال مادرید در انتقال امباپه هم شکست خورد؛ 
شکستی که عالوه بر خوشحالی بارسایی ها نگرانی آنها را 
هم درباره آینده در پی داشت. شــاید دیگر رئال و بارسا 

بهشت موعود ستاره ها نباشند.

اولین قهرمانی تیم یک شبه
الیپزیش در فینال جام حذفی آلمان در غیاب بایرن و دورتموند که زودهنگام حذف شده 
بودند، قهرمان شد. دیدار این تیم مقابل فرایبورگ در وقت قانونی یک-یک تمام شد و 
این در حالی بود که الیپزیش تا دقیقه76 یــک گل از حریف عقب بود و از دقیقه 57، با 
یک بازیکن کمتر بازی می کرد اما در ضربات پنالتی 4بر 2 به پیروزی رســید. انکونکو، 
ستاره پرمشتری این فصل الیپزیش در دقیقه 76  گل تساوی را وارد دروازه فرایبورگ 
کرد. این نخستین قهرمانی تاریخ این باشگاه آلمانی بود؛ باشگاهی که تنها 13سال قدمت 

دارد. این قهرمانی 2 روز پس از سالگرد باشگاه به دست آمد. 

پایان دی ماریا در پاریس
پس از 7سال دی ماریا در شــبی که یک گل هم به متز زد، آخرین بازی اش را برای 
پاری سن ژرمن انجام داد. او احتماال فصل آینده به یوونتوس می رود و جای خود را 
در پاریس به دمبله می دهد. وینگر چپ پای ســابق رئال مادرید و منچستر یونایتد 
در مجموع 294 بازی با پیراهــن پی اس جی انجام داد و موفق بــه فتح 18 جام با 
پاری سن ژرمن شــد؛ 294 بازی، 91گل، 111 پاس گل، 5 لیگ یک، 5 جام حذفی، 

4جام اتحادیه و 4سوپرجام.

دی بروینه کنار کریستیانو
دی بروینه نام خود را در کنار آنری و کریســتیانو رونالدو در تاریخ لیگ برتر تثبیت 
کرد؛ بازیکنانی که بیش از یک بار جایزه بهتریــن بازیکن فصل لیگ برتر را دریافت 
کرده اند. هافبک من سیتی چهارمین بازیکنی است که بیش از یک بار این عنوان را از 
آن خود می کند؛ تیری آنری )04-2003، 06-2005(، کریس رونالدو )2006-07، 
08-2007( و نمانیا ویدیچ )09-2008، 11-2010(، کوین د ی بروینه )2019-20، 

22-2021(. آمار دی بروینه در فصل 22-2021؛ 29 بازی، 15 گل و 7 پاس گل.

داستان سریالی امباپه و رئال به پایان رسید. بازیکن فرانسوی که 5 سال فلورنتینو 
پرس را سر کار گذاشته بود، یک شــب زودتر از موعدی که برای اعالم تصمیمش 
مشخص کرده بود، تیم بعدی اش را اعالم کرد که درواقع همان تیم فعلی اش بود! 
امباپه اندکی پیش از اعالم تصمیمش که دقایقی قبل از آغاز آخرین دیدار فصل 
پاری سن  ژرمن مقابل متز بود، به رئیس باشگاه رئال مادرید در واتساپ پیغام داد و 
نوشت: »می خواســتم اعالم کنم که تصمیم گرفتم  در پاریس بمانم، از شما تشکر 

می کنم که به من پیشــنهاد فرصت بازی در رئال مادرید را دادید، باشگاهی که از 
بچگی هوادارش هستم. امیدوارم تصمیمم را درک کنید و در فینال پاریس موفق 
باشید.« پرس تالش کرد کنترلش را از دست ندهد و جوابی محترمانه به بازیکنی 
بدهد که همه برنامه های باشگاه متبوع او را به هم ریخته. پرس در پاسخ نوشت: »به 
خاطر اتفاقاتی که در این چند روز افتاد متأســفم، آنها آرزوی کودکی تو را از بین 

بردند، موفق باشی.«

امباپه در پاریس ماندنی شد. همزمان عده ای این بازیکن فرانسوی را 
خائن می دانند و عده ای به او پاداش وفاداری می دهند

»امباپه حاال دیگر یک بازیکن دولتی است«؛ توماس رونسرو، ستون نویس 
مارکا خطاب به امباپه نوشــت: »امباپه نشان داد که بین پول و رسیدن به 
رؤیای خود، گزینه اول را ترجیح می دهد. او از نظر مالی گران ترین بازیکن 
جهان خواهد بود، اما فقیرترین ورزشکار به حساب می آید. او داشتن پول 
در حسابش را به بردن 3 توپ طال و 3 لیگ قهرمانان ترجیح داد. تو همیشه 
بازنده خواهی بود، برایت متأســفم امباپه.« او در ادامه بــه امباپه طعنه 
زده و گفته: »حاضرم بلیتم را به تو بدهم تا شــنبه بتوانی در شــهر فینال 
چمپیونزلیگ چیزی را ببینی که نتوانســت نظرت را عوض کند. رئال در 
فینال حضور خواهد داشــت. درحالی که حســاب های بانکی ات بزرگ تر 
می شــوند، رؤیای کودکی ات 3تا 4 لیگ قهرمانان دیگر را می برد. در مورد 
توپ طالی عزیزت هم راحت باش. دوستت کریم امسال به تو نشان می دهد 
که چطور باید آن را برد؛ با بازی کردن در رئال مادرید، بهترین باشگاه دنیا.« 

پــس از نیمــار، حــاال این 
دومین بازیکنی است که 2بار 
فلورنتینو پــرس را در آرزوی 
خرید خود می ســوزاند. گیم 
باالگه ادعا کرده که پرس روز 
جمعه می دانســته امباپه به 
اسپانیا نمی رود و این موضوع 
را در رختکن و پــس از بازی 
رئال با بتیس بــا بازیکنان در 

میان گذاشته بود.

امباپه در شبی که ماندنش را 
تا ســال2025 اعالم کرد، در 
پیروزی 5بر صفر مقابل متز در 
آخرین بازی فصل پی  اس جی 
موفق به هت تریک شد و تعداد 
گل  هایش در ایــن فصل را به 
28رســاند، دقیقا 3 گل بیش 
از بن یــدر. او اگــر در بــازی 
شنبه شــب حاضر نمی شــد، 
آقای گلی را باید به اشــتراک 
می گذاشــت. او با 17پاس گل 

بهترین گلســاز فصل لیگ 
یک هم شد.

خاویر تباس، رئیس اللیگا هم در بیانیه ای از این اتفاق انتقاد و از باشــگاه 
پاری ســن ژرمن به خاطر رعایت نکردن فیرپلی مالی شکایت کرد. تباس 
که در ســال های اخیر ســتاره هایی نظیر رونالدو، نیمار، مسی و راموس 
را از دست داده و شــاهد پایین آمدن ارزش اللیگا بوده، گفت: »من فقط 
می خواهم بفهمم بعد از اینکه پاریســی ها در فصل های گذشته به خاطر 
کرونا 700میلیون یورو از دست دادند و این فصل 220میلیون ضرر کردند 
و همین حاال 600میلیون یورو حقوق می دهنــد، از کجا صاحب چنین 
بودجه ای شده اند که پیشنهاد نجومی به امباپه می دهند و از پول فروش او 
صرف نظر می کنند. الخلیفی مانند سوپرلیگ برای فوتبال خطرناک است.« 
این شکایت با اعتراض خبرنگاران طرفدار بارسلونا روبه رو شده چرا که آنها 
اعتقاد دارند اللیگا پس از انتقال مســی به پاری سن ژرمن از انجام چنین 

اقدامی خودداری کرده بود.

فصل پیش هم رئال حاضر شده بود 200میلیون یورو به باشگاه فرانسوی 
برای امباپه بدهد اما آنها زیر بار نرفتند. حاال داســتان تمام شده و باشگاه 
بدون پلن بی می خواهد ادامه دهد. در 24ســاعت گذشته نام های بزرگی 
مثل لواندوفســکی که در حال توافق با بارسلوناست، ریاض محرز، سادیو 
مانه، محمد صالح، ریچارلیسون و خیلی های دیگر برای خط حمله و وینگر 
مطرح شده اما شاید برای هیچ یک از آنها تالشــی صورت نگیرد. بدقولی 

امباپه باعث شد رئال قید هالند را هم بزند و این یعنی شکست همه جانبه!
ماریو کورتگانا فاش کرده که رئال مادرید روز جمعه به دلیل عدم احترام از 
سوی امباپه درنظر داشت پیشنهادش را پس بگیرد اما فلورنتینو به قول خود 
عمل کرد و تا پایان منتظر ماند. پرز هر 15 روز یک بار از طریق اسکایپ با 

کیلیان امباپه صحبت می کرد.

آندرس اونروبیا ادعا کرد که امباپه برای 
ماندن در پاریس 300میلیون یورو به عنوان 
پاداش وفاداری دریافت می کند و سالی 
100میلیون یورو دستمزد

فصل معمولی فوق ستاره2802
6گل و رده44جدول گلزنان؛ این مسی را می شناسید؟

فصل فوتبالی برای لیونل مســی هم به پایان رسید 
اما نه به آن شکل که همیشــه از او انتظار داشتیم. 
اسطوره بارســلونا امسال یک گوشــه ای در پاریس 
نشسته بود و داشت ماســتش را می خورد. او تمام 

فصل را غیراز مقطعی کــه به خاطر بردن 
توپ طالی هفتم مورد انتقاد وســیعی 
قرار گرفت، بی ســروصدا و زیر ســایه 
امباپه گذراند. شــاید شنیدن شرایط 
امباپه بــرای تمدیــد و نقــش او در 
تصمیم سازی برای باشگاه، خوشایند 

مسی نباشــد؛ به ویژه اینکه 
شــایعاتی درباره اصرار 
امباپه به رفتن نیمار 
که دوست صمیمی 
مسی اســت پخش 

شده.
  مســی در ایــن 
فصل لیــگ داخلی 

فرانســه؛ 26 بــازی، 
گل،  14 پــاس  6 گل، 

20 مشــارکت مستقیم در 
گلزنی، دومین بازیکن برتر 
لیگ با نمره 7.75، دومین 
پاسور در لیگ )14(، 8بار 
حضــور در ترکیــب تیم 
منتخب هفته و تنها 4گل 
در لیگ. مسی با پاریس 
در تمام رقابت های این 

فصل؛ 34بازی، 11 گل، 14 پاس گل و 25مشارکت 
مستقیم در گلزنی.

  او 2153دقیقه در لیگ بازی کرد؛ میانگین گلزنی 
هر 359دقیقه یا هــر 4بازی یــک گل. همین که او 
12بازی این فصل را به دلیل آســیب دیدگی از 
دســت داده، خودش یک گام به عقب برای 

مسی است.
  مســی در آخرین فصــل حضورش در 
بارســلونا 35بار در اللیگا به میدان رفت 
و 30گل و 9پاس گل در بدترین بارســای 
سال های اخیر )غیر از امســال( ثبت کرد؛ 
520بــازی، 474گل و 167پاس گل 

در بارسا.
  حاال تعداد دقایق بازی های 
باشگاهی مسی که 11قهرمانی 
لیگ در آنها به دست آورده 
بــه 44هزارو275دقیقــه 
می رســد، 546بــازی، 

480گل.
  مسی به طور مشترک 
با 7بازیکن دیگر در رتبه 
چهل و چهــارم جــدول 
گلزنان لیگ یک فرانسه 
جای گرفت. چه کسی 
فکرش را می کرد؟ او در 
مجموع گل و پاس گل 
هم در رتبــه نازل نهم 

قرار دارد.

  پس از انتشــار خبر ماندن امباپه در پاریس، برخی 

هواداران بارسلونا در میدان شهر جمع شدند و به شادی 

پرداختند. آنها به طعنه می پرســیدند امباپه کجاست. 

با این حال، یک خبرنگار بارســایی به نام جوتا جوردی 

ضمن تأیید خوشحالی اش از نپیوستن این بازیکن به تیم 

رقیب، گفت: »حقیقت این اســت که ما داریم وارد یک 

دوره ترسناک می شویم. باشــگاه های نفتی پول دارند، 

فیرپلی مالی شامل شــان نمی شود و هر کاری بخواهند 

انجام می دهند و هر کســی را می  خرند. ما باشگاه های 

مردمی نمی توانیم کاری بکنیم و این ترسناک است.« 

  شروطی که این ستاره فرانســوی برای ماندنش 

مطرح کرده، گویا به این شــرح اســت؛ نیمار برود، 

پوچتینو اخراج شود، زیدان بیاید، دمبله با پاریسی ها 

امضا کند، بازیکنان با نظر او خریداری شــوند یا به 

فروش برسند. همزمان لئوناردو هم طبق نظر امباپه 

از سمت مدیر ورزشی پاری سن ژرمن برکنار شد. 

لوئیس کامپوس جایگزیــن احتمالی لئوناردو در 

پست مدیرورزشی است، فردی که گفته می شود 

با تأیید امباپه سمت جدیدش را خواهد گرفت.

پاداش وفاداری یا سزای خیانت؟

کیلیــان 
امباپه خطاب به هــواداران 

پاریس گفته است: »واقعا خوشحالم که 
ماجراجویی را اینجا در پاریس و شهر خودم 
ادامه می دهم. امیدوارم با هم عناوین را به دست 
آوریم.« درباره پیشنهاد قطری ها برای تمدید 
این بازیکن شایعه هایی پخش شده، ازجمله 

اینکه امیر قطر دستور داده امباپه نفر 
اول پروژه باشــگاه باشــد.

غ  ر فا
از این کری های عصبی، باید 

این واقعیت را درنظر داشــت که دیگر 
مثل قدیم نیست بازیکنان عاشق بازی در رئال، 
بارسا و منچستر باشند. پول حرف اول را می زند. 
در آینده ای نزدیک رئال و بارسا از دور رقابت خارج 
می شوند و شاید به سرنوشت باشگاه های فقیر 

ایتالیایی تبدیل شوند که زمانی در فوتبال 
اروپــا پادشــاهی می کردند.
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یک بام و دو هوا

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال صادق میراحمدی، مدیرعامل 
باشگاه ملی پوشان شهرکرد را به پرداخت مبلغ 50میلیون ریال 
و 3ماه محرومیت تعلیقی از هرگونه فعالیــت مرتبط با فوتبال، 
فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم کرده است. در حکم کمیته اخالق 
مستقیما به مورد انضباطی که مدیرعامل باشگاه ملی پوشان نقض 
کرده، اشــاره نشده است اما گفته می شــود او به خاطر حضور در 
تمرینات تیمش با این حکم روبه رو شده. همه می دانند که در بیشتر 
تیم های زنان حتی در تیم های ملی فوتبال و فوتسال یک مربی مرد 
در بین کادر فنی حضور دارد، چه برسد به تیم های باشگاهی! کاش 

سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال با تیم ها عادالنه رفتار کنند.

طلسم لیون

بارســلونا با 30پیروزی در 30بازی رکوردی تاریخی  ثبت کرد. 
زنان آبی اناری برخالف تیم مردان بارسا فصل های خوبی را سپری 
می کنند. آنها در 3فینال از 4فینال اخیر لیگ قهرمانان اروپا حاضر 
شدند که حاصل آن 2نایب قهرمانی و یک قهرمانی بود. شنبه شب 
آنها در سومین فینال خود برای دومین بار حریف لیون نشدند تا 
فرانسوی های کارکشته در فینال برای هشتمین بار جام قهرمانی 
زنان اروپا را به خانه ببرند. ناگفته نماند بارسلونا پیش از شکست 3 
بر یک شنبه  شب مقابل لیون، به جز مقابل وولفسبورگ در دیدار 
برگشــت نیمه نهایی، در تمام رقابت های این فصل خود پیروز و 

موفق به گلزنی شدند  تا نشان دهند شایسته تقدیر هستند.

در هفته نوزدهم لیــگ برتر فوتبال زنان و در دیدار ســپاهان و 
ذوب آهن که در فوالدشهر برگزار شد، اتفاق عجیبی روی سکوها 
افتاد. خاتون بم در هفته بیستم با سپاهان بازی حساسی دارد و اگر 
این بازی را ببرد گام بزرگی را برای قهرمانی برمی دارد و درصورت 
شکست شهرداری ســیرجان به صدر جدول می رسد. به خاطر 
همین سرشین کمانگر و مهدیه موالیی 2 عضو تیم خاتون بم به 
ورزشگاه آمده بودند تا این بازی را از نزدیک تماشا کنند اما نماینده 
فدراسیون در این بازی، از این دو بازیکن خواست که ورزشگاه را 
ترک کنند. هرچند بازیکنان بم تا دقیقه90 بازی را تماشا کردند 
اما شایعه شد که نماینده فدراســیون ارتباط نزدیکی با باشگاه 

سیرجانی دارد. دلیل دیگری می شود برای این رفتار آورد؟

نماینده دغدغه مند

گلزن
بازگشتستارههاالهام محمودی | روزنامه نگار

اگر دلتنگ دیدن حسن یزدانی و سایر ستاره های 
کشتی  هستید،  آنها 10روز دیگر در آلماتی قزاقستان

 روی  تشک می روند

مسابقات جهانی نروژ نتایج درخشانی برای کشتی ایران داشت. در کشتی آزاد 3مدال 
طال به دست آمد و در کشتی فرنگی نیز میثم دلخانی، محمدرضا گرایی، محمدهادی  
ساروی و علی اکبر یوسفی روی سکوی نخست قرار گرفتند. در نهایت از نظر تیمی 
فرنگی کاران به عنوان نایب قهرمانی رســیدند و آزادکاران سوم شدند که نتیجه ای 

درخشان برای کشتی ایران بود.
ستاره های طالیی کشتی ایران یعنی حسن یزدانی و زارع و دیگران از آن مسابقات 
تا کنون روی تشک کشــتی حاضر نشــده اند. براســاس چرخه انتخابی تیم ملی 
کشــتی آزاد، طالیی های جهانی نروژ باید کار خودشــان را از مســابقات رنکینگ 
قزاقستان آغاز کنند تا شانس حضور در مســابقات جهانی2023 را داشته باشند. 
حسن یزدانی، کامران قاسمپور و امیرحســین زارع 3کشتی گیری هستند که باید 
در قزاقستان کشــتی بگیرند. در کشتی فرنگی شــرایط متفاوت است و تقریبا تیم 
اعزامی به مســابقات جهانی نروژ در مسابقات قزاقســتان روی تشک خواهد رفت. 
تیم اعزامی به مسابقات رنکینگ یک سورپرایز بزرگ دارد و آن هم حضور قهرمان 
جهان و المپیک در سال2021 در یک وزن باالتر است. محمدرضا گرایی طی یک 
سال توانســت به طالی جهان و المپیک در وزن 67کیلوگرم برسد اما در قزاقستان 
قرار است در وزن 72کیلوگرم روی تشــک برود. گرایی به یک وزن باالتر آمده ولی 
احتماال کادر فنی برای مسابقات المپیک و بازی های آسیایی برنامه دیگری مدنظر 
خواهد داشت. چراکه وزن 72کیلوگرم وزن المپیکی نیست و گرایی برای اینکه در 
بازی های المپیک و بازی های آسیایی حضور داشته باشد یا باید به 77کیلوگرم برود 
که محمدعلی برادر بزرگ ترش در آن وزن ملی پوش است یا مجددا به 67کیلوگرم 

بازگردد.

   گرایی: برای بهترین نمایشم آماده هستم
محمدرضا گرایی بــا تأیید این موضوع که در تورنمنت قزاقســتان قرار اســت در 
72کیلوگرم کشتی بگیرد گفت: »سال گذشــته سال بسیار خوبی بود و توانستم به 
مدال های باارزشی برسم ولی یک وجه دیگر این موضوع وزن کم کردن های پیاپی 
بود که اذیتم کرد. برای مسابقات کسب ســهمیه در قزاقستان 2بار وزن کم کردم، 
بعد از آن برای بازی های المپیک 2بار ســر وزن آمدم و در نهایت همین اتفاق برای 
مسابقات جهانی هم رخ داد. در مجموع 6مرتبه سر وزن 67کیلوگرم رسیدم. بعد از 
مسابقات جهانی با تصمیم کادر فنی مدتی را اســتراحت کردم و حاال قرار است در 

قزاقستان در وزن 72کیلوگرم کشتی بگیرم.«
گرایی درباره اینکه تا مســابقات جهانی در این وزن خواهد ماند یا خیر گفت: »این 
تصمیم کادر فنی است و من در هر وزنی که باشم سعی می کنم بهترین فرم خودم را 

به نمایش بگذارم. البته این را هم 
اضافه کنم که در این مدت تمرینات 

خوبی را پشت ســر گذاشتم. اگر گفتم 
اســتراحت صرفا به این معنــا بود که روی 

تشک مسابقه نرفتم و وزن کم نکردم. حاال تصمیم 
بر این است که فعال در 72کیلوگرم کشتی بگیرم و بعد از آن باید برای 

ادامه راه تصمیم بگیریم.«

  قاسمپور: فعال صربستان، بعدا المپیک
کامران قاسمپور که چند سال پشت سر حسن یزدانی بود باالخره 
با تغییر وزن توانســت ملی پوش ایران در وزن 92کیلوگرم شود. 
قاسمپور در نخستین حضورش در مسابقات جهانی توانست در 
نروژ به مدال طال برسد. او برای رسیدن به فینال جهانی، جیدن 
کاکس آمریکایی دارنده 2مدال طالی جهان در 92کیلوگرم را 
شکست داد. قاسمپور هم قرار اســت در قزاقستان روی تشک 
برود و این نخستین میدان رسمی او بعد از مسابقات جهانی نروژ 
اســت. دارنده مدال طالی جهان درباره رقابت های قزاقستان 
گفت: »پس از مسابقات جهانی نروژ در لیگ کشتی گرفتم ولی 
قزاقستان میدان رسمی است که بسیاری از رقبای درجه یک برای 
ارتقای رنکینگ خود در این مسابقات به میدان خواهند آمد. برای 
حضور در این مســابقات آماده ام و اگر مشکل خاصی پیش نیاید 

به دنبال کسب مدال طال هستم.«
قاسمپور که نســبت به رقبایش وزن کمتری دارد در این باره 
گفت: »بله وزنم نســبت به حریفانم کمتر اســت ولی سعی 
می کنم با فنون کشتی این مشکل را برطرف کنم. افزایش وزن 

در کشتی باید اصولی باشد و اگر غیراز این باشد می تواند به کند 
شدن حرکاتم روی تشک منجر شــود. من طبق برنامه کادر فنی پیش 
رفته ام و شرایطم خدا را شکر خوب اســت و از لحاظ بدنی هم مشکلی 

نیست.« قاسمپور در پاسخ به این سؤال که برای المپیک در چه وزنی کشتی خواهد 
گرفت گفت: »وزن 92کیلوگرم المپیکی نیســت ولی هنوز هم زود اســت درباره 
المپیک صحبت کنم. مرحله به مرحله جلو می روم و در گام نخســت باید به مدال 
طالی جهانی صربستان برسم. تازه پس از آن یک مسابقات جهانی دیگر هم داریم و 

تا آن موقع ان شاءاهلل بهترین تصمیم را با کمک کادر فنی می گیرم.«
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افقی:
 1- رابطه انســان بــا خدا را 
محکم تــر می کند- مدرســه 

ابتدایی- خوش گذران
2- ناخوشایندبودن- آزادیخواه- 

حرف فاصله
3- دفتــر حســاب روزانــه- 

اندیشیدن- پیل الکتریکی
4- بــرادر عرب- پــی بندی 

ساختمان- پناه جستن
5- بیگانه- قابل مشاهده- علف 

خشک
6- ورزش آبی- رشــوه دادن- 

میوه ای روغنی
7- سلســله هخامنشــیان با 
فرمانروایــی او آغاز شــد- از 
قرارداد هــای مشــارکت کار 
و ســرمایه در اســالم- صوت 

شگفتی
8- پناهــگاه- شــهر بندری 

پرتغال- آفریدگار
9- دوستی- نمایشنامه ای از 

شکسپیر- جاوید و پایدار
10- بوزینه آدم نمــا- الزام- 

ژرف و عمیق
11- جــاده آهنــی- شــهر 
مجســمه ها در گیالن- رایانه 

کیفی
12- برانگیختــن- آگهــی 

تلویزیونی- پایتخت ایتالیا
13- بند شمشیر- رنگ سیاه- 

کوره گچ پزی
14- دست نخورده- در زمان 
حاضر- خشکی ای که دورتادور 

آن آب باشد
15- گوشه ای در دستگاه نوا- 

قطار برقی شهری- راه و روش
  

عمودی:
1- خدمتکار پیــر- پرخور- 

برتری و فضیلت
2- نمایشــنامه ای نوشــته 
محمــود اســتاد محمــد- 

بلداالمین
3- هنر فرنگی- وسیله رفت و 

روب- مخترع پیل الکتریکی
4- ژانری در سینما- حلقه بین 
پیچ و مهره- علم ستاره شناسی 
5- روســتا- گور شــکاف- از 

شبکه های تلویزیونی ما
6- الســتیک رویــی چــرخ 
خــودرو- آخریــن سلســله 
حکومت پادشــاهی در ایران- 

برهنه
7- تکنیک آموزش آوازخوانی- 

دربرگرفتن- همسایه
8- اخـــتاللی عــصبــی- 
درختچه ای زینتی و خودرو- 

کیفر
9- نیکوکاران- بالنگ- تصور 

و خیال

10- مذکــر- بازیکن دفــاع آزاد- 
ششمین خلیفه اموی

11- خریدن- پخته شده در آب- مکان
12- درمان- نخســتین قســمت 

دستگاه گوارش- مسطح و افقی
13- پــول بنــگالدش- ورزش 

آرامش بخش- گروه ورزشی
14- داروی بی هوشــی- وزارتخانه 

دانش آموزان و معلمان
15- خبر دروغ- پرنــده ای با منقار 

15باریک و خمیده- جاسوس

دپلقاعتانيمات
ناگدصقارشاهون
يردرارساميسيب

اكاتيبتكرعاش
كرادايتميقنم
مننوراوريوكل
تسايرسنومبادا

مودهميسارسمشي
انهپناودينونك
يملعاديبنقهه

زميبوبرهكشرد
دودوهبناهورگ
قاليديربربيدي
روتيهاگاترشيت
ناروتسرشورفسي
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

983546172
246713985
517892643
139458267
472361859
658279314
324187596
791625438
865934721

متوسط

    5   8 2
8 5    3    
6  2   4 9   
2  3     5  
         
 9     3  4
  8 7   6  9
   1    4 7
9 4   2     831496572

754213869
926875341
572168493
489732156
613549728
165327984
398654217
247981635

ساده

متوسط

374956182
859213476
612874935
263491758
485367291
791582364
138745629
526139847
947628513

سخت

  3 5    7 2
2    1     
   8      
1  9       
 7  3  1  5  
      3  4
     7    
    2    8
8 6    4 7   

ساده

 3    6 5 7  
    1 3 8   
9 2 6      1
5  2  6 8   3
  9 7  2 1   
6   5 4  7  8
1      9 8 4
  8 6 5     
 4 7 9    3  

قاسمپور :وزنم نسبت به حریفانم کمتر است ولی 
سعی می کنم با فنون کشتی این مشکل را برطرف 

کنم. افزایش وزن در کشتی باید اصولی باشد و اگر 
غیراز این باشد می تواند به کند شدن حرکاتم روی 

تشک منجر شود

ود.
ک بر

 تش
وی

م ر
ن ه

ستا
زاق

در ق
ت 

 اس
رار

ن ق
جها

ی 
طال

ب 
کس

 از 
س

ور پ
م پ

اس
     ق



شام آخر در ایرانشهر
دلخواه از کارگردانی نمایش خود در سالن 

ناظرزاده کرمانی می گوید
مسعود دلخواه این روزها مشغول اجرای نمایش »شام 
آخر« در ایرانشهر است؛ نمایشی که 30بازیگر دارد و در 
سالن ناظرزاده اجرا می شود. دلخواه می گوید چند سالی 
بود که دغدغه اجرای این نمایش را داشتم. وی با اشاره 
به اینکه 4سال پیش قرار بود نمایش را اجرا کنم، ادامه 
می دهد: »همیشه پرداختن به موضوع زندگی پیامبران 
و در این مورد حضرت مسیح)ع( جذابیت خاصی داشته 
است و خوشبختانه پس از گذشت چندین سال شرایطی 
فراهم شده که »شام آخر« اجرا شود.« وی درباره مستند 
بودن موضوع »شام آخر« توضیح داد: »در این اثر روایت 
خاص خودم را دارم؛  البته در تولید به روایت های مختلفی 
که وجود دارد، هم توجه شده است. ما روایت های متفاوت 
را خوانده ایم و هم از منابع اسالمی و هم مسیحیت و هم 
از رمان ها و نمایشنامه ها پژوهش هایی انجام شده تا در 
نهایت »شام آخر« به روایت مسعود دلخواه به اجرا در آید. 
این اثر چکیده ای از روایت های تاریخی است که وجود 
دارد.« یکی دیگر از صحبت های دلخواه شــیوه مدرن 
اجرای این نمایش است که دراین باره می گوید: »در این 
اجرا با توجه و احترام به نمادهای اصیل و کالسیک درباره 
این واقعه تاریخی، از المان های دنیای مدرن برای تماشاگر 
مدرن بهره گرفته شده است. در المان هایی چون طراحی 
لباس و نوع بازی ها محدودیتی نسبت به رویکرد سنتی 
و کالسیک وجود ندارد، بلکه رگه های پست مدرنیستی 
در کار دیده می شــود؛  طوری که سنت و مدرنیته کنار 
هم قرار گرفته اند و المان های سنتی در کنار سمبل ها و 
نمادهای مدرن جای گرفته است. در عین حال بخش های 

موسیقی در نمایش باعث ایجاد فاصله گذاری شده که 
شیوه اجرایی را تکمیل می کند.«

این کارگردان تئاتر که در آثار پیشینش هم از حضور 
دانشــجویان و بازیگران جوان در کنار پیشکسوتان 
بهره گرفته درباره بازیگران ایــن اثر می گوید: گروه 
اجرایی نمایش ترکیبی از نقش آفرینان پیشکسوت، 
حرفه ای های جوان و دانشــجویان و فارغ التحصیالن 
است.« دلخواه درباره جذابیت این اثر برای اقلیت های 
مذهبی هم می گویــد: »معتقدم همانقــدر که برای 
مسیحیان حضرت مســیح)ع( اهمیت دارد برای ما 
مســلمانان هم مهم اســت؛ بنابراین رویکردم کامال 
عاشقانه و براساس ارادتی است که به حضرت مسیح)ع( 
دارم؛ از ایــن رو فکر می کنم وقتــی زندگی حضرت 
مسیح)ع( توسط یک مســلمان روی صحنه می رود و 
با حفظ حرمت و احترام الزم اجرا می شود، اقلیت های 
مذهبی و مسیحیان هم قطعا »شــام آخر« را دوست 
خواهند داشت.« وی درباره محدودیت ها در پرداختن 
به حضرت مســیح)ع( هم توضیح می دهد: »به نظرم 
کسانی که سراغ چنین مضامینی می روند،باید احترام 
و توجهی در پرداختن به شخصیت های برجسته داشته 

باشند و من هم به چنین مواردی آگاه هستم.«
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فهیمه پناه آذر 
روزنامه نگار تئاتر

 برندگان احتمالی 
نخل طالی 2022

اریک کان، منتقد ایندی وایر در گزارشی تحلیلی 
جدید ترین پیش بینی خود از برندگان احتمالی 
نخل طالی کن در سال2022 را ارائه داده است. 
اریک کان همچنین در این مطلب به این مسئله 
اشــاره کرده که هیأت داوران وزیــن این دوره از 
جشنواره کن که ریاســت آن را وینسنت لیندون 
عهده دار اســت احتمال دارد معیارهای متفاوتی 
را برای انتخــاب برترین فیلــم هفتاد و پنجمین 
دوره جشــنواره کن، لحــاظ کنند. بــا این حال 
به نظر می رسد بتوان از هم اکنون شانس های اول 
نخل طالی این دوره از جشــنواره را پیش بینی 
کرد. بر همین اســاس، به ترتیب 8فیلــم »آر. ام.
ان« ساخته کریســتین مونگیو از رومانی، »زمان 
آرماگدون« به کارگردانــی جیمز گری از آمریکا، 
»پسری از بهشت« ساخته طارق طالح فیلمساز 
مصری، »مثلث غم« به کارگردانی روبن استلوند 
از سوئد، »ائو« ســاخته یرژی اسکولیموسکی از 
لهستان، »همسر چایکوفســکی« ساخته کریل 
ســربرنیکوف کارگردان روس، »8کوه« ساخته 
فلیکس فان گرونینگــن از بلژیــک و »خواهر و 
برادر« جدید ترین ساخته آرنو دپلشن از فرانسه، 
بخت های اول کسب جایزه نخل طالی کن در سال 
2022محسوب می شوند. به گزارش ایندی وایر، 
پس اسکار، نخل طالی کن معتبر ترین جایزه در 
صنعت سینماست. شاید بتوان پیش بینی هایی 
دقیق تری درباره برندگان جایزه اســکار ارائه داد، 
اما سابقه نشان داده پیش بینی برنده جایزه نخل 

طالی کن بسیار دشوار است.

فرمول ثابتی برای پیش بینی وجود ندارد
اغلــب در هیــأت داوران بخش رقابتــی کن که 
متشــکل از کارگردانان و بازیگران بزرگ عرصه 
سینماســت، بحث های زیادی بر سر ارزش های 
سینمایی و طبیعت سینما به مثابه هنر درمی گیرد 
و از همین روی هیــچ فرمول ریاضــی ثابتی را 
برای پیش بینی برنده نخــل طالی کن نمی توان 
به کار برد. جایزه نخل طال که از ســال 1955اهدا 
می شود، برای کارگردانی که آن را دریافت می کند، 
باالترین اعتبار را در عرصه ســینمایی به همراه 
دارد. دریافت کنندگان جوایز نخل طال از »اورفه 
سیاه« ساخته مارســل کامو و »زندگی شیرین« 
به کارگردانی فدریکو فلینی تا »اینک آخرالزمان« 
ساخته فرانسیس فورد کاپوال را دربرمی گیرند. در 
برخی موارد این جایزه به استعدادی نوظهور مانند 
اپیچاتپونگ ویراســتاکول به خاطر ساخت فیلم 
»عمو بونمی که زندگی های گذشته اش را به یاد 
می آورد« یا »مربع« ســاخته روبن استلوند اهدا 
شــده و در برخی از موارد دیگر برای گرامیداشت 
فیلمســازان کهنه کار بزرگ نظیر ترنس مالیک 
به خاطر ساخت فیلم »درخت زندگی« یا کن لوچ 
برای ساخت فیلم »بادی که کشتزار جود را تکان 

می دهد« اهدا شده است. 

نظرات متفاوت رئیس و سایر داوران
در برخی موارد جایزه کــن برخالف نظر منتقدان و 
پیش بینی های انجام گرفته به کارگردانانی اهدا شده 
که بسیاری فیلمشان را واجد شرایط دریافت جایزه 
کن نمی دانســته اند؛ زمانی که استیون اسپیلبرگ، 
رئیس هیأت داوران جشــنواره کن بود، بســیاری 
خواهان اهدای نخل طال به فیلم روســی »لویاتان« 
بودند کــه در نهایت جایزه به فیلمــی غیرمتعارف 
اهدا شــد. در ســالی که فیلم »تونی اردمن« نظر 
منتقدان را به خود جلب کرده بود، جورج میلر، رئیس 
هیأت داوران از این فیلم خوشش نمی آمد و جایزه به 
فیلم »من دنیل بلیک هســتم« اهدا شد. زمانی که 
پدرو المودوار، رئیس هیأت داوران جشنواره کن بود، 
از یکی از فیلم های عجیب جشنواره به نام »120تپش 
در دقیقه« خوشــش آمده بود، فیلم مربع به عنوان 
برنده انتخاب شد. اگرچه رئیس هیأت داوران بخش 
رقابتی دست باالتر را در میان سایر اعضا دارد، اما او 
نیز در کنار سایر اعضای هیأت داوران دارای یک رأی 
است و تا روز ماقبل پایان جشنواره نمی توان به این 
نتیجه رسید که داوران عضو هیأت داوران جشنواره 
کن بر سر انتخاب یک فیلم به عنوان برنده جشنواره 

کن به یک نظر مشترک رسیده اند یا خیر.

کارگردانان انتخاب می کنند
امسال بازیگری به نام وینسنت لیندون که در سال 
گذشــته در فیلم »تیتان« برنده جایزه نخل طال 
نقش آفرینی کرده بود، رئیس هیأت داوران است. او 
بیشتر به بازی در فیلم های اجتماعی شهره است. در 
دوره هایی که بازیگران غالب اعضای هیأت داوران 
را به خود اختصاص می دهند، بیشــتر نظرشان با 
فیلم های عاطفی و احساسی است، اما فیلمسازان 
عضو هیأت داوران اغلب انتخاب هایشان فیلم های 
ریسکی تر و جاه طلبانه تر است. اکنون کارگردانان 
در هیأت داوران کنونی تعدادشان از بازیگران بیشتر 
است و همه آنها فیلم هایی را در سال های اخیر در 
جشنواره کن به نمایش درآورده اند. اصغر فرهادی 
با فیلم »قهرمان« حضور موفقی در جشنواره سال 
گذشته کن داشته، الج لی فیلم »بینوایان« را در 
کن به نمایش درآورد. جف نیکولز با فیلم »افترا« 
و جواکیم تریر با »بدتریــن آدم دنیا« نیز حضور 
موفقی در کن داشته اند. همه این کارگردان ها در 
آثار خود هنر فیلمسازی  را با مهارت تام با جنبه های 
احساسی و عاطفی درهم می آمیزند. نکته  دیگری 
هم که وجود دارد این اســت که هر یک از اعضای 
هیأت داوران 2 یا 3فیلم در طول 12روز برگزاری 
جشنواره تماشا می کنند. در نتیجه روزبه روز نظر 
اعضای هیــأت داوران با دیــدن فیلم های جدید 
متحول می شود و تغییر می کند و نمی توان تا یک 
روز پیش از پایان جشنواره به طور دقیق پیش بینی 
کرد که آنان بر انتخاب چه فیلم هایی نظر دارند و آیا 

به جمع بندی مشترکی رسیده اند یا خیر؟ 

سینمای 
جهان

آرش نهاوندی
مترجم

222324

   دوشــنبه     2 خرداد  1401     21  شــوال  1443       سال سی ام          شـــماره  8503

فصل اجراهای جدید
آیا قیمت بلیت های تئاتر گران تر می شود؟

قیمت بلیت نمایش های روی صحنه خردادماه 50تا 200هزار تومان 

هنوز یک ماه به آغاز تابســتان مانده و گروه های نمایشی، 
اجراهای جدید خــود را آغاز کرده انــد؛ ترافیک اجراها در 
تماشــاخانه های خصوصی بیش از همیشــه اســت. نکته 
قابل توجه هم قیمت بلیت های نمایش اســت که بخشی از 
تماشاگران تئاتر به واسطه افزایش قیمت دیگر نمی توانند 
به تماشای نمایش بنشینند؛ حتی برخی از تماشاگران تئاتر 
هم که هر ماه چندین تئاتر برای تماشــا انتخاب می کردند، 

حاال به یک نمایش اکتفا می کنند.

قیمت بلیت چند؟
کف فروش بلیت در تماشــاخانه ها به 60هزار تومان رسیده و 
گاهی سقف فروش بلیت ها به 200هزار تومان هم می رسد، اما 
بیشتر تئاترها با قیمت 70و 80هزار تومان به نمایش درمی آید. 
کف فروش بلیت در سالن های دولتی هم 40هزار تومان و سقف 

آن 70 هزار تومان است.

پروین در تئاترشهر
»آهنگ مرگ« بــه کارگردانی فاطیما جودکی، از هشــتم 
خردادماه در خانه هنر آبان روی صحنــه می رود. همینطور 
»پروین« به کارگردانی حسین کیانی و تهیه کنندگی داوود 
نامور از هشتم خرداد در سالن اصلی مجموعه تئاترشهر اجرا 
خواهد شد.»شب بخیر مادر« به کارگردانی احسان حسین خانی 

و تهیه کنندگی سعید روستایی از سوم خرداد در سالن شماره 
2پردیس تئاتر سپند اجرا می شــود. »دیدار کامال اتفاقی« از 
دیگر نمایش هایی است که از هشــتم خردادماه اجرایش در 

سپند شروع می شود.

سیامک صفری و پرسه در تاریکی
»پرسه در تاریکی« به کارگردانی ســیامک صفری در خانه 
نمایش دا روی صحنه می رود. نمایش برداشتی از 3نمایشنامه 
»ســوءتفاهم«، »خرده جنایت های زن و شــوهری« و »اتاق 
ورونیکا«ست. »ِدالو« با طراحی و کارگردانی جعفر مهیاری 
از 18خرداد در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه خواهد رفت. 
گروه »لیو« به سرپرستی حسن معجونی در جدیدترین تجربه  
خود نمایش »باغ« را اجرا می کند .این نمایش شــب گذشته 

اجرایش را آغاز کرد.

عمارت قدیمی داخ روی صحنه
اجرای »درهم تنیدگی« به نویســندگی و کارگردانی احسان 
گودرزی در سالن شماره 2پردیس تئاتر شهرزاد آغاز  شد. از دیگر 
نمایش هایی که در شهرزاد اجرا خواهد شد، عمارت قدیمی به 
کارگردانی سعید داخ است. »رافلسیا« عنوان نمایش دیگری 
است که در سالن شماره 3 شهرزاد اجرا دارد. »بی چرا زندگان«، 
نوشته لیلی عاج و با کارگردانی الهام شعبانی از دوم خردادماه در 
سالن قشقایی مجموعه تئاتر شــهر روی صحنه می رود. »قاره 
هفتم« از ســوم خرداد هر روز ســاعت 19 در عمارت سیمرغ 
روی صحنه می رود. در همین عمارت، نمایش »تازه وارد« هم 
اجرایش را از روز گذشته آغاز و به مدت 10شب روی صحنه است.

کاسبی که اعجوبه 
جنگ های نامنظم شد

 یادی از سیدمجتبی هاشمی راد
 فرمانده گروه »فداییان اسالم«

برای تبیین انقالب یک 
فردوسی می خواهیم

مرور بیانات آیت اهلل جوادی آملی درباره عظمت 
فردوسی و کارکرد آن در خلق حماسه

فلورانس و فراتر از آن
 گزارش اختصاصی همشهری

  از نمایشگاه آثار رافائل 
در نشنال گالری لندن

افسانه بایگان 
و روایت هایی از 

دفاع مقدس

نــوروزی  محمدامیــن 
تهیه کننده »ســطر آخر« 
دربــاره ایــن مجموعه 
تلویزیونی کــه از ابتدای 
هفته و در آستانه آزادسازی 
خرمشهر روی آنتن شبکه 
یک رفته اســت به مهر 
»ســطر  مجموعه  گفت: 
آخر« روایت افرادی است 
که پیش از این روایت های 
آنها از روزهای دفاع مقدس 
در خرمشهر و دیگر نقاط 
کشور منتشــر شده است 
و از روز شنبه تا آخر هفته 
روی آنتن خواهد رفت. وی با 
اشاره به نحوه تولید و پخش 
این برنامه یادآور شد: برنامه 
رفت و برگشت بین کتاب 
و خاطرات شفاهی راویان 
است. بخش هایی از کتاب 
توسط افسانه بایگان خوانده 
می شود و بعد با خود راوی 
کتاب هــم گفت وگو انجام 
می شود. ســعی کردیم در 
زمان خوانش کتاب توسط 
بایگان، تصاویر گرافیکی 
جذابی هم داشته باشیم. 
نوروزی دربــاره انتخاب 
افسانه بایگان عنوان کرد: 
افســانه بایگان پادکست 
زیاد دارد، خودش هم خیلی 
مشــتاق بود، قبلش هم 
کتاب ها را به او داده بودیم 
تا آنها را ببیند و خودش با 

عالقه جلو آمد.

شهبازی 
»رکسانا« را 

می سازد 

شــورای پروانه ساخت به 
پرویز شهبازی و عزیزاهلل  
حمیدنژاد مجوز ســاخت 
2فیلــم تــازه داد. پرویز 
شــهبازی ســال1397 
فیلم »طال« را ســاخت که 
در دوران کرونــا به دلیل 
تعطیلی سینماها به صورت 
آنالین اکران شــد و جزو 
نخستین فیلم هایی بود که 
در دوران رونق اکران آنالین 
به نمایش درآمــد. او حاال 
پس از 4سال برای ساخت 
فیلمی با نام »رکســانا« به 
تهیه کنندگی مسعود ردایی 
پروانه ساخت گرفته است. 
نویســندگی این فیلم هم 
برعهده خود شهبازی است. 
به جز شهبازی، یکی دیگر 
از کارگردان های باســابقه 
ســینما به تازگی مجوز 
تولید گرفته که آخرین بار 
سال1387 فیلم »آناهیتا« 
را ســاخته بود. عزیزاهلل 
حمیدنژاد قصــد دارد به 
مصطفی  تهیه کنندگــی 
کیایی فیلم »ماه رخسار« 

را بسازد. 

مدیر مجموعه 
 تئاترشهر 
حکم گرفت

کاظــم نظــری، مدیرکل 
هنرهای نمایشــی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی با 
صدور حکمی ســیدمحمد 
جواد طاهری را به عنوان مدیر 
جدید مجموعه تئاترشــهر 

منصوب کرد.
به گــزارش همشــهری، 
تئاترشــهر  مجموعــه 
به عنوان یکــی از مهم ترین 
مجموعه هــای نمایشــی 
کشــور جایگاه ویژه ای در 
تولید و اجرای آثار نمایشی 
داشته و یادگارهای مانایی 
از هنرمندی بــزرگان تئاتر 
این ســرزمین را در خاطره 
کهن خود ثبت کرده است.

پیش از انتصاب سیدمحمد 
جواد طاهری به عنوان مدیر 
 جدید تئاتر شــهر، ابراهیم

گلــه دارزاده از تاریــخ 
19شــهریور 1399تاکنون، 
ریاســت ایــن مجموعه را 

به عهده داشت.

بخش خارجی سی وسومین نمایشگاه کتاب زمینه ساز تبادالت میان فرهنگی

نمایشگاه کتاب؛ رخدادی ورای مرزهای ایران
بخش فیزیکی نمایشگاه کتاب روز 

شــنبه به کار خود پایــان داد و کتاب
ساعت24 امروز قرار است فعالیت 
بخش مجازی نمایشگاه هم خاتمه یابد. با اینکه 
ناشران حاضر در شبستان به طور خاص و ناشران 
داخلی به طور عام در ایام برگزاری نمایشگاه مورد 
توجه رسانه ها هستند، اما دست اندرکاران برگزاری 
نمایشگاه امسال قصد داشتند بخش خارجی به 
شکل بهتری برگزار شود. به دلیل باال بودن قیمت 
ارز و گرانی قیمت کتاب های خارجی عمال اغلب 
خریداران نمایشگاه امکان خرید از این ناشران را 
ندارند، اما مســئوالن سعی داشــتند با تعامل با 
ناشران منطقه ای بتوانند بخش ناشران خارجی را از 
شکل روتین و اداری به رویدادی پویا بدل کنند. 
به گفته حسینعلی سبزه ، معاون بخش بین الملل 
نمایشگاه کتاب، حضور کشورهای محور مقاومت و 
پایداری در نمایشگاه امسال چشمگیر بوده است. از 
سوی دیگر، مدیرکل ســازمان آموزشی، علمی و 
فرهنگی جهان اسالم )آیسسکو( نیز در پیامی از 

برگزاری نمایشگاه کتاب قدردانی کرد.

حضور کشورهای محور مقاومت در نمایشگاه 
در نمایشگاه امسال حضور مهمانان خارجی پررنگ 
بود. حسینعلی ســبزه  درباره این موضوع به ایرنا 
گفت: »اگر بخواهیم یکی از شــاخصه های مهم 
بخش بین الملل را بیان کنــم حضور حداکثری 
مهمانان خارجی در این دوره بود. طبق هماهنگی ها 

و پیگیر هایی که انجام دادیم تالش ما این بود که 
در این دوره شــاهد حضور پررنگ نمایندگانی از 
کشورهای محور مقاومت باشیم و ما خوشحالیم 
که این اتفاق در نمایشــگاه کتاب سی وسوم رخ 
داد. در همین راستا نمایندگانی از 7کشور همسایه 
ایران ازجمله لبنان، یمن، بحرین، سوریه، عراق، 
افغانســتان، ترکیه و حتی یک ناشر هم از کشور 
روســیه - که در حوزه مقاومت و پایداری فعالیت 
مستمر دارد - در سی  وسومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران حضور یافتند. هــدف از دعوت این 
کشورها و ناشرانی که در حوزه بین الملل و در بحث 
ترجمه و نشر آثار شاخص محور مقاومت فعالیت 
دارند، این بود که آثار شاخص آنها درباره شهدای 
مقاومت و پایداری ازجمله سردار شهید حاج قاسم 
ســلیمانی و ابومهدی المهندس و سایر شهدای 
مدافع حرم به زبان های مختلف دنیا ترجمه شود و 

در اختیار مردم این کشورها قرار گیرد.« 
وی ویژگی دیگر بخش خارجی نمایشــگاه امسال 
را حضــور مهمانان خارجــی غیر از غرفــه داران و 
ناشران دانســت و افزود: »اگر بخواهم به یکی دیگر 
از شاخصه های بخش بین الملل اشاره کنم، حضور 
پرتعداد مهمانان خارجی در بخش بین الملل کتاب 
تهران است؛ بیش از 50مهمان خارجی از 32کشور در 

نمایشگاه امسال حضور دارند. تأکید می کنم که این 
مهمانان به جز ناشــران و غرفه داران دعوت شده در 
بخش ناشران خارجی هستند. در این راستا می توان 
به یک گروه 25نفره از کشور تاجیکستان که شامل 
معاون وزیر فرهنگ تاجیکســتان، مدیر کتابخانه 
ملی، ناشران، نویســندگان و... است، اشاره کرد که 
برنامه های مختلفی در مدت زمان حضور این هیأت 
تدارک دیده شده بود. همچنین در این دوره با توجه 
به برنامه ریزی صورت گرفته، روسای نمایشگاه های 
کتاب دوحه، مســقط و باکو حضور داشتند که در 
زمینه تبادالت فرهنگی و ترجمــه آثار فاخر ایرانی 

به زبان های عربی و ترکی نیز مذاکراتی انجام شد.«

تبادل تجربیات فرهنگی با مهمانان خارجی 
سبزه درباره حضور شخصیت های مهم و برجسته 
خارجی در نمایشــگاه کتاب گفت: »هر ســال 
نمایشگاه کتاب تهران بورسیه ای را برای افرادی 
که در حوزه ترجمه و نشر آثار ایرانی به زبان های 
دیگر در سایر کشورها فعال هستند درنظر می گیرد. 
امســال با توجه به هماهنگی های انجام شده و با 
توجه به زمان محدودی که داشتیم موفق شدیم 
یکســری از این مهمانان را برای نمایشگاه دعوت 
کنیم. در این دوره در خدمت پروفسور یلدیریم، 

استاد دانشــگاه، مترجم و ایران شناس مطرح از 
کشور ترکیه، پروفسور الویرموسیچ، استاد دانشگاه 
و مترجم سرشناس حوزه ایران شناسی از کشور 
بوســنی وهرزگوین که ایشــان 30عنوان کتاب 
فارسی را به زبان بوســنیایی ترجمه کرده است، 
بودیم. همچنین امســال میزبان ظهیر الحســن 
کربالیی از انتشارات دارالوالیه از کشور پاکستان 
بودیم که آثار شاخص دفاع مقدس و شهدا را به زبان 
اردو ترجمه و منتشــر کرده است. اوگنی کاپیف، 
مدیرعامل انتشارات اکسموی روسیه را که یکی 
از بزرگ ترین ناشران توزیع کتاب در کشور روسیه 
اســت، دعوت کردیم. بخش بین الملل نمایشگاه 
کتاب میزبان 2نفر از مهمانان ازجمله محمدابراهیم 
الحورانی، رئیس اتحادیه نویسندگان جهان عرب و 
هیثم الحافظ، رئیس اتحادیه ناشران سوریه بود. 
تدبیری که امسال انجام شــد این بود که بتوانیم 
از حضور مهمانان محور مقاومت نهایت استفاده 
را ببریم. برنامه های متعددی در همین راستا در 
مدت زمان حضورشان در ایام برگزاری نمایشگاه 
تدارک  دیده شد؛ ازجمله این برنامه ها می توان به 
دیدار و مالقات ها، نشست ها و برنامه بازدید ها از 
کتابخانه های تهران، مراکز فرهنگی مانند موزه ها و 

مراکز توسعه یافته شهر تهران اشاره کرد.«

قدردانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
جهان اسالم از برگزاری نمایشگاه

سالم المالک، مدیرکل سازمان آموزشی، علمی 
و فرهنگی جهان اسالم )آیسســکو( با صدور 
پیامی از برگزاری سی وســومین نمایشــگاه 
بین المللی کتاب تهران تشکر کرد. به گزارش 
ستاد خبری سی وسومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران، سالم المالک در این پیام با تأکید 
بر اینکه نمایشــگاه های کتاب در کشورهای 
عضــو از موفق ترین نمایشــگاه های کتاب در 
جهان هستند، گفت: از تالش برگزارکنندگان 
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران، در جهت 
نشر دانش و ایجاد فرصتی برای تبادل فرهنگی 
بین اندیشمندان، نویسندگان، پدیدآورندگان 
و تمامی مردان و زنان اهــل قلم با هدف ایجاد 
صلح و همکاری بین کشورها تشکر می کنم. در 
بخشی از پیام وی آمده: »نمایشگاه های کتاب به 
افزایش آگاهی، انتشار دانش و تثبیت فرهنگ 
کتابخوانی در میان جوامــع کمک می کنند؛ 
بنابراین مشارکت آگاهانه و فعال شهروندان در 
امور عمومی و توسعه جامعه را ارتقا می بخشند. 
 همه ایــن عناصــر می توانند به طــور مؤثری
باعث یک رنسانس علمی و توسعه همه جانبه در 
ابعاد اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و فرهنگی 
شوند. نمایشــگاه کتاب، عالوه بر انتشار دانش 
و کاهش جهل و بی ســوادی، تأثیر اقتصادی 

مثبتی نیز دارد.«
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دوســتانش او را ســید صدا می کردنــد. هیکل 
ورزیده ای داشت. وقتی در گذر راه می رفت همه 
نگاهش می کردند و در دل هیبت او را می ستودند. 
اما آنچه باعث شده بود در دل مردم جا داشته باشد 
مرام لوطی وارش بود. آن را از گود زورخانه پوالد به 
یادگار داشت. نزد دایی اش یعنی صاحب زورخانه 
خصلت پهلوانی را یاد گرفته بود. سیدسال 1319به 
دنیا آمد. پدربزرگش سیدهاشم قندی بود همان 
کسی که 3مسجد به نام »قندی« در تهران ساخت. 
پدرش بنکداری می کرد. اهل حالل و حرام بود و به 
این مسئله خیلی اهمیت می داد. سیدهم در همین 
خانواده بزرگ شده بود. تقوای باالیی داشت آن هم 
در عصر پهلوی که بی بندوباری یک امتیاز به شمار 
می آمد. او هــر از چندگاهــی از خیابان وحدت 
اســالمی تا میدان تجریش را دوچرخه ســواری 

می کرد تا به زیارت امامزاده صالح)ع( برود.

پای پدر و مادرش را می بوسید 
سال 1338به خدمت سربازی رفت. دوره آموزشی 
او در پادگان »کاله ســبزها« بود. بی  آن که بداند 
تقدیر چه برایش رقم می زند و تمرین های سخت 
نظامی چگونه در آینده به کارش می آید. با پایان 
دوره سربازی سیدسروسامان گرفت و کسب وکاری 
راه انداخت. ســرش به کار گرم و دلخوش بود به 
زندگی. تا اینکه مادر بساط ازدواجش را فراهم و 
او زندگی مشــترکش را آغاز کرد. برخالف ظاهر 
جدی، روحیه ای لطیف و مهربان داشت. شبی نبود 
که سید به خانه بیاید و با بچه ها کشتی نگیرد. تا 
ساعت ها مشغول بازی با آنها می شد. سعی می کرد 
رفاه خانواده را فراهم کند. اما سیدخصلت زیبایی 
داشت و آن احترام گذاشتن به پدر و مادرش بود. در 

هر شرایطی که بود به پای آنها می افتاد و بوسه ای 
نثار دست و پایشــان می کرد. صادقی می گوید: 
»قدیمی هایی که سید را دیده اند تعریف می کنند 
وقتی پدر یا مادر از جلوی مغازه اش رد می شــد، 
کسب وکار را رها کرده و تا پای آنها را نمی بوسید 
نمی گذاشت عبور کنند. عادت دیگری هم داشت. 
هنگام ظهر یا غروب به ساعت نگاه می کرد و وقت 
نماز که می شــد سر گذر می ایســتاد و با صدای 
بلنــد اذان می گفت. صدای زیبایی هم داشــت. 
ســوز کالمش هر رهگذری را جذب می کرد. چه 
کســانی که با صدای اذان او نمازخوان نشدند.« 
ماجرای اذان گفتن سیددر انظار به سال های دور 
برمی گردد. دوران پیش از انقالب. دهه های 40و 

50  که تبلیغات ضد دین فراوان بود.

گوشواره اهدایی
سید روزها تا نزدیکی شب کار می کرد و بعد از آن 
به زورخانه پوالد می رفت. زورخانه ای که مربوط به 
دایی اش می شد. ساعتی در آنجا ورزش می کرد و 
سراغی از همسایه ها می گرفت. کافی بود متوجه 
دست تنگی کسی شود. بی آن که کسی پی ببرد به 
یاری اش می رفت. صادقی می گوید:»یک بار خانمی 
با دخترش به مغازه او آمده بودند. دیده بود به جای 
گوشواره نخ در گوش دخترک است. وقتی متوجه 
کم بضاعتی آنها شد. شب گوشــواره دخترش را 

برداشت و به عنوان هدیه به دخترک داد«. 

عضو کمیته استقبال از امام)ره( بود
هنگام انقالب اسالمی، سیددر مسیر دیگری قرار 
گرفت. او در همــان روزهای پرتنش عضو کمیته 
استقبال از امام)ره( شد و فعالیت گسترده ای برای 

کاسبی که اعجوبه جنگ های نامنظم شد
یادی از سیدمجتبی هاشمی، فرمانده گروه »فداییان اسالم«، در جبهه ها در سالگرد شهادتش

محمد مهدی اسعدی، پزشک جانبازی که برای طبابتش حق ویزیت تعیین نمی کند

ایثار؛ دیروز در جبهه ها، امروز در مطب

مطب دکتر اسعدی بیشتر به موزه جنگ می ماند؛ گوشه ای از سالن انتظار 
را با وسایل به یادگار مانده از دفاع مقدس آراسته و در میان قمقمه خاکی 
و سربند و پالک و... عکس علی برادر شهیدش را گذاشته است. اسعدی 
اصالتا مازندرانی است؛ اهل بهشهر. کودکی سختی را پشت سر گذاشته؛ 
آن هم به دلیل فعالیت های سیاســی پدرش. چه روزهایی که ســاواک 
به خانه شــان یورش نمی آورد و با فشــارهای روحی خاطرشان را آزرده 
نمی کرد. این پزشک عمومی خاطرات آن روزها را یادآور می شود؛ »پدرم 
حاج ذبیح اهلل مهندس برق بود. اما به دلیل فعالیت های سیاسی، ساواک 
اجازه استفاده از مدرکش را به او نمی داد. ناچار پدرم در کارخانه ای کارگری 
می کرد. برای همین وضع مالی مان خیلی رو به راه نبود. پدرم حامی قشر 
مستضعف بود. هر از چند گاهی مراسم روضه برگزار می کرد و آخر برنامه 
درباره فساد رژیم پهلوی سخنرانی می کرد. به کارگرها سواد یاد می داد 
تا شرایط زندگی شان بهتر شود.« اسعدی از همان دوران با فعالیت های 
سیاسی آشنا بود و هر جا پدرش می رفت او در کنارش بود. یکی از مجالسی 
که زیاد حضور داشت منبر آیت اهلل کوهستانی بود. از این روحانی عالیقدر 

خیلی چیزها یاد گرفت که سرلوحه زندگی اش شدند.
با آغاز جنگ او هم مثل صدها جوان بسیجی داوطلبانه به جبهه رفت. تا 
پایان جنگ هم حضور داشت. فرمانده گردان بود و در یکی از عملیات ها 

شیمیایی شــد که هنوز عوارضش را با خود دارد. اسعدی تمایلی نشان 
نمی دهد درباره مجروح شــدنش حرفی بزند و فقط به برادر شهید اشاره 
می کند؛ »علی هم با من در جبهه بود اما یک جــا نبودیم. او در عملیات 
کربالی 4در شــلمچه مفقواالثر شــد و پیکرش بعد از 11سال به وطن 
بازگشــت.« دکتر خاطرات زیادی از جنگ دارد؛ از شــب هایی که برای 
شناسایی می رفته و حوادثی که به چشم دیده. یکی از آنها را بازگو می کند؛ 
»همراه با چند تن از رزمنده ها برای شناسایی رفتیم. عملیات حور بود. من 
جلوی همه حرکت می کردم. از میان آب گذشتم اما ناگهان متوجه شدم 
دوستانم عقب مانده اند. تصمیم گرفتم برگردم. چشم ام به بلمی افتاد که 
گوشه رودخانه بود. به سوی آن رفتم تا سوار شوم در این حین سرباز عراقی 
به سویم شلیک کرد. حس کردم تیر اصابت کرد. شوکه شده بودم. به خودم 
آمدم دیدم تیر به بلم خورده است. جای درنگ نبود خیلی سریع مجروحانی 
که کنار رودخانه افتاده بودند را سوار بلم کردم و به پشت خط انتقال دادم.« 

دکتر همیشه در خدمت 
او در همان شرایط آشوب و تنش جنگ، زیر بارش ترکش خمپاره درسش 
را خواند چون هدفی واال داشت. دلش می خواست لباس سفید پزشکی 
بپوشد تا بتواند به مردم کشورش خدمت کند. محل درس خواندن او سنگر 

باریک و تنگی بود که باید نگهبانی می داد. سال 67هم در آزمون سراسری 
شرکت کرد و در رشته پزشکی قبول شد. بعد از فارغ التحصیلی هم خود را 
وقف خدمت به مردم کرد. اغلب همسایه ها شماره تلفن او را دارند هر جا 
نیاز باشد با خبرش می کنند که برای طبابت خود را برساند. ارتباط اسعدی 
با مردم آنقدر صمیمانه است که به جای تماس با اورژانس به او تلفن کرده 

و راهنمایی می خواهند.

دکتر معتمد آیت اهلل خوشوقت 
دکتر اسعدی، بزرگ ترین افتخارش را آشنایی با آیت اهلل عزیزاهلل خوشوقت 
می داند و معتقد است که بزرگ ترین تحول درونی اش از زمان هم صحبتی 
با این روحانی پیش آمده است. می گوید: »دانشجوی پزشکی بودم توسط 
یکی از دوستان به اسم دکتر سیدصدرالدین نبوی با آیت اهلل خوشوقت 
آشنا شدم. در نخستین دیدار مهرش به دلم نشست. پنجشنبه ها و جمعه ها 
پای منبر ایشان بودم. بعد از مدتی مورد اعتماد او واقع شدم. به گونه ای که 
کارهای درمانی اش را به من می سپرد«. در مطب او حق ویزیت مشخص 
نیست و هر کس بنا به وضعیت معیشــتی اش هزینه درمان را پرداخت 
می کند. به گفته خودش با توجه به شرایط مالی اهالی، هزینه درمان از 30تا 

100درصد تخفیف داده می شود.
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مکالمه ماندگار از حاج احمد متوسلیان
 فقط من در کنار بی سیم مانده ام!

وقتی نام سردار حاج احمد متوسلیان به میان می آید، بی اختیار 
اغلب در ذهن ســکانس هایی از فیلم تحسین شده »ایستاده در 
غبار« ساخته محمد حســین مهدویان را مرور می کنیم. یکی از 
سکانس های معروف این فیلم سینمایی جایی است که حاج احمد 
گوشی بی سیم را باال می گیرد تا با زبان نشانه ها با آن سوی خط 
صحبت کند و از وضعیت موجود بگوید؛ از صدای رگبار گلوله ها و 
شلیک آرپی جی و فریاد تکبیرها بگوید. می خواهد بگوید صحنه 
جنگ در چند قدمی او است و همه درگیر شــده اند. در همین 
سکانس می بینیم که حاج احمد شاسی بی سیم خود را فشار داده 
و به فرمانده سپاه می گوید: »گوش کن ببین چه خبر است. فقط 
من در کنار بی سیم مانده ام«. و حاال این روزهای منتهی به سالگرد 
آزادسازی خرمشهر فرصت خوبی است تا مروری به خاطرات آن 
روزهای فتح و رشادت های رزمنده ها و به ویژه سردار متوسلیان 
داشته باشــیم. برای این مهم، نگاهی به جلد اول کتاب »تاریخ 
تحلیلی جنگ ایران و عراق« نوشته حســین عالیی می کنیم. 
عالیی در طول جنگ تحمیلی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی محسوب می شــد و در اغلب عملیات های اصلی 
سپاه حضوری فعال داشــت. او در خاطرات شفاهی اش در این 
کتاب از عملیات بیت المقدس و ماجرای باال بردن بی سیم توسط 
حاج احمد می گوید:  »مرحله دوم عملیات بیت المقدس، در ساعت 
۲۲:15 روز 16اردیبهشت 1361 آغاز شد. با تغییر طرح عملیاتی، 
مأموریت قرارگاه نصر، پیشــروی از سمت غرب به سوی منطقه 
مرزی همراه با قرارگاه فتح تعیین شد. این منطقه مرزی حدود 3،۲ 
کیلومتر با دژ عراق فاصله داشت. رزمندگان اسالم پس از هجوم 
برای حرکت به سوی منطقه مرزی، با انبوهی از تانک ها، نفربرها و 
آتش توپخانه و نیز واحدهای پیاده دشمن روبه رو شدند. نیروهای 
قرارگاه فتح با انهدام وسیع قوای دشمن در همان ساعات اولیه، 
خود را به دژ مرزی رساندند ولی یگان های قرارگاه نصر دچار تأخیر 
شدند و نتوانستند با یگان های قرارگاه فتح الحاق کنند و لذا در 
امتداد جاده دژها مستقر شدند. در واقع آنها جاده دژها را با خاکریز 
مرزی اشتباه گرفته بودند. در این شــرایط قرارگاه نصر گرفتار 
بحران عجیبی شد. دشمن از سمت جنوب و از منطقه شلمچه به 
مواضع یگان های قرارگاه نصر در سمت شمال جبهه خود پاتک 
کرد و بخش زیادی از مواضع تصرف شده قرارگاه نصر را باز پس 
گرفت. صدای رگبار گلوله ها، انفجار توپ ها و شلیک آر پی جی ها 
در همه جا شنیده می شــد. حاج احمد متوسلیان، فرمانده تیپ 
محمد رسول اهلل)ص( برای نشان دادن وضعیت دشوار و بحرانی، 
شاسی بی سیم خود را فشار داده بود و به فرمانده سپاه می گفت: 
»گوش کن ببین چه خبر است. همه فرماندهان و مسئوالن تیپ، 
حتی حاج همت و محمود شهبازی دارند با دشمن می جنگند؛ فقط 

من در کنار بی سیم مانده ام.«
حســین عالیی در بخش دیگر خاطراتــش از آن روز می گوید: 
»درگیری ها آن قدر نزدیک بود که تشــخیص رزمندگان اسالم 
از نفرات ارتش بعثی سخت شده بود. در این هنگام یک بسیجی 
دالور توانست با پرتاب نارنجکی به داخل نفربر فرمانده تیپ ۲4 
مکانیزه ارتش بعثی، او را اسیر کند. البته این فرمانده عراقی چند 
ساعت بعد، به دلیل جراحات وارده ناشی از پرتاب نارنجک کشته 
شد. تیپ نجف اشرف مجبور بود عالوه بر آرایش به سمت غرب، 
به منظور مقابله با حمالت دشــمن، به سمت جنوب نیز موضع 
بگیرد. رزمندگان جهاد سازندگی، یک خاکریز عصا شکل برای 
تیپ نجف اشــرف احداث کردند و رزمندگان پشت آن مستقر 
شدند. بســیجیان با آر پی جی 7 و یک برادر استوار ارتشی هم با 
موشک تاو به تانک های دشمن حمله کردند و موفق شدند حدود 

10تانک دشمن را منهدم کنند«.
در همین کتاب به نقل از عالیی آمده است: »وضعیت سختی بود. 
در این بین ناگهان گردوغبار وسیعی تمام منطقه پاتک دشمن را 
فراگرفت. به گونه ای که چشم، چشم را نمی دید. گردوغبار باعث 
شد تهاجم دشمن ناکام بماند؛ سپس تاریکی شب هم فرا رسید. 
معموالً با تاریک شــدن هوا، توان جنگیدن ارتش صدام کاهش 
می یافت، زیرا استفاده از تانک و آتش توپخانه، نیاز به روشنایی 
داشــت. به هر حال در این مرحله نبرد، رزمندگان اسالم موفق 
شدند پس از 1۲کیلومتر پیشروی از جاده اهواز - خرمشهر، نهایتاً 

در منطقه پاسگاه زید، خود را به دژ مرزی عراق برسانند.«

از بوانات تا اوپساال
دومین کتاب انتشــارات روایت فتح در 
سی و سومین نمایشــگاه کتاب تهران با 
عنوان »از بوانات تا اوپساال« منتشر شد. 
محمد طاهری کتابی نوشــته که مقدمه 
ندارد اما مؤخره دارد. حرف اولی ندارد اما 
حتما حرف آخری خواهد داشت؛ حرفی 
که به جهاد، ایثار و امید ختم می شــود، 

حتی در دردهای جانســوز جانباز شــیمیایی. از بهشت ایران تا 
بهشت سوئد همراه می شویم با داســتان ها و حوادث غالم دلشاد، 
نوجوانی که جنگ زندگی اش را دگرگون کرد. این کتاب مختصر 
و مفید که در 88صفحه و به قیمت ۲8هزار تومان آماده شــده را 
می توانید در نمایشــگاه کتاب هم خریداری کنید. در بخشی از 
این کتاب می خوانیــم: »فرم خروج از بیمارســتان را امضا کردم 
و تنهایی رفتم حوالی بــرای دور زدن. پارکــی همان نزدیکی ها 
 بود و منظره بچه هایــی که بازی می کردند مرا به آن جا کشــاند.
 دیدن بچه هایی که همه دغدغه هایشــان بازی و خنده و شادی 
بود برایم شــیرین بود. آن ها نمی دانستم جنگ چیست، دشمن 
و شیمیایی و تاول و سرفه چیســت و حتی نمی دانستند غربت و 

دل تنگی چیست... .«

سیدامیرحسینقاضیزادههاشمی
رئیسبنیادشهیدوامورایثارگران

یکــیازمشــکالتکنونــیاختصــاص
درآمدهابهدهکهایپایینایثارگران
اســت؛زیــرانظــاماداریکشــورمــا
عدالتمحــورنیســت.مطابــققانون
خدماتــیبــههمــهایثارگــراناعــماز
معســروغیرمعســرارائــهمیشــودو
وضعیتایثارگرانحقوقبگیرروشــن
اســتامــااســتراتژیبنیــادشــهیدو
امــورایثارگــرانارائــهخدمــاتبــه
۵دهــکپاییناســت.رفعمشــکالت
ایثارگرانباهمکاریسایردستگاهها

امکانپذیراست.ایثار

حسننوروزی
رئیسفراکسیونایثاروشهادت

مجلسشورایاسالمی
بودجــه و تلفیــق کمیســیون در
کــه مــواردی از یکــی ســال۱۴۰۱
تصویــبشــد،ورود۷۰هــزارخودروی
خارجــیبــهکشــوربــودکــهالبتــهدر
ایــنمســیرمشــکالتیایجــادشــداما
مجمــعتشــخیصمصلحــتنظــام
ایــنقانــونمجلــسراقبــولکــردو
بخشــیازایــنوارداتنیــزمیتوانــد
بهجانبــازانواجــدشــرایطاختصاص
یابــد.مــاامیدوارهســتیمکهبــاتوجه
بهاطالعــاتدریافتــیازبنیادشــهید
وامورایثارگرانازحــقجانبازانعزیز
دفــاعکنیموایــنمســئلهراپیگیریو

مرتفعکنیم.فارس

برپایی نمایشگاه کتاب در جبهه
  روزهای 8سال دفاع مقدس سراســر خاطره است؛ 
خاطره هایی که بعضاً اشک را از چشم سرازیر می کند. 
روزهایی که مردان و زنان غیور با دســت های خالی 
در برابر رژیم سفاک تا دندان مسلح بعث، ایستادگی 
کردند تا نگذارند غرور ملی و انقالب اســالمی دچار 
خدشه شود؛ دستانی که هیچ گاه نمی توان آنها را از 
یاد برد. عکس ها می تواننــد بهترین نمایش دهنده 
خاطرات باشند؛ خاطراتی که زبان از بازگو کردن آن 
عاجز اســت و قلم برای به تصویر کشیدن آن ناتوان. 
8سال دفاع مقدس سراســر حاصل اتفاقات خوش و 
ناخوش است؛ هرچند که ناخوشی های آن هم سراسر 
تجربه بود و رستگاری. خبرگزاری تسنیم تصاویر کمتر 
دیده شده ای از برپایی نمایشگاه کوچکی از کتاب در 
دوران دفاع مقدس را همزمان با برپایی سی وسومین 
نمایشگاه کتاب در تهران منتشر کرده است. با تماشای 
این تصویر می توان لحظه ای خود را در آن صحنه نبرد 
تصور کرده و سختی های رزمندگان را یادآوری کنیم 
و بدانیم که چه کســانی با خون خود درخت انقالب 

اسالمی را آبیاری کردند.

مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت:
تازه در حوزه ادبیات مقاومت 

پا گرفته ایم 
مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت با بیان این مطلب که ادبیات 
مقاومت قیمت تمام شده جنگ اســت، افزود: نه سیاسیون 
می توانند این قیمت را برای ما مشــخص کنند و نه نظامیان. 

ادبیات مقاومت متعلق به مردم است.
مرتضی ســرهنگی درباره وضعیت فعلــی ادبیات مقاومت و 
افزایش تولیدات این حوزه تصریح کرد: بعد از گذشت 40سال 
از دفاع مقدس، تازه در این حوزه پا گرفته ایم. تاکنون اتفاق خیلی 
خاصی در این بخش صورت نگرفته و کتاب هایی که در دفتر 
ادبیات مقاومت منتشر می شود، نوعی مقدمه است. نویسندگان 
ادبیات مقاومت باید تربیت و معرفی شوند تا ظرفیت های جنگ 

دفاعی که ظرفیتی بی پایان است به دنیا شناسانده شود.
وی اظهار داشت: ذات جنگ های دفاعی مردمی است؛ چون 
این مردم عادی هستند که در این مواقع وسط میدان قرار 
می گیرند و از آنچه دوست دارند، دفاع می کنند. فکر می کنم 
ادبیات مقاومت رشد بســیار خوبی داشته است. هم اکنون 
افرادی هستند که شغل شان نویسندگی جنگ است؛ شغلی 
که توأم با شوق اســت که اگر این شــوق نباشد، سخت به 

نتیجه می رسد.
مدیر دفتــر ادبیات و هنر مقاومت تأکیــد کرد: جنگ های 
دفاعی همانطور که سربازانش و فرماندهانش را پیدا می کند، 
نویسندگانش را نیز پیدا می کند. امروز الزم است ردپایی از 
خود به جا بگذاریم. باید محصول خوب به دست مردم بدهیم 
تا تاریخ مصرف نداشــته باشــد. یکی از این کارهای خوب، 
نوشتن رمان اســت. چون رمان نزدیک ترین گونه ادبی به 
زندگی است. اگر بتوانیم از خاطره گویی یک پله صعود کنیم 

و به رمان برسیم مخاطب بیشتری جذب خواهد شد.

نقل قول خبر

 خـبر

معرفی کتاب

 خـبر

آزاده سلطانی؛ روزنامه نگاریـاد

ایجاد نظم و امنیت انجام داد. بیشتر وقتش را به این 
کار می گذارند. پس از پیروزی انقالب با اغتشاش 
ضدانقالب ها مســئولیت شناســایی خانه های 
فساد را برعهده گرفت. صادقی می گوید:»سید از 
کمک کردن به مردم ابایی نداشت. برای پیرمرد 
و پیرزن ها و افراد ناتوان نفــت می برد. در تامین 
مایحتاج مردم کم توان کم نمی گذاشــت. حتی 
مغازه اش را به فروشــگاه وحدت اسالمی تبدیل 
کرد و همه جور مواد غذایی می فروخت اما با قیمت 
پایین تا نیازمندان هم بتوانند راحت خرید کنند. 
در این کار دوستانش هم خیلی حمایت کردند«. 

حماسه آفرینی فداییان اسالم در خرمشهر
با شــروع جنگ، کار و مغازه را رها کرد و به اهواز 
رفت. به دوســتانش گفت جنگ شده و هر کس 
می تواند بیاید بسم اهلل. 100نفری مهیا شدن تا با او 
بروند. بعضی شان سالح گرم داشتند و بعضی شان 
هم با دشنه و چاقو و پنجه بوکس آمدند. روی بازوی 
بعضی از آنها نقش و نــگاری بود از خالکوبی های 
دوران حبس. ظاهرشــان هم اصال مذهبی نبود. 
اما تعصب ملی داشــتند. به اعتبار سیدهمراه او 
شــدند. در شــهر اهواز دکتر چمران را دیدند و 
همانجا دستور گرفتند که به آبادان بروند و در آنجا 
اســکان بگیرند. صادقی تعریف می کند: »سید با 
همراهانش خود را به شــهید جهان آرا رساندند. 
حضورشان دلگرمی بود برای این فرمانده جوان. 
مجتبی نام گروه شان را هم فداییان اسالم گذاشته 
بود. در مقاومت34روزه خرمشهر شرکت کردند. 
خیلی شان شهید شــدند. جهان آرا در وصف آنها 
گفته بود اگر این گروه نبودند خرمشــهر ۲0روزه 

سقوط می کرد.« 

گزارش
مژگان مهرابی

روزنامه نگار

کاسب خوشنامی بود. منصف و باگذشت. بیشتر از آنکه به فکر کسب درآمد خود باشد حواسش به این بود که گره 
کوری را از زندگی کسی باز کرده یا مشکل مالی اش را برطرف کند. از دوست و آشنایی که پیش شان اعتبار داشت 
پرس وجو می کرد کدام خانواده نیازمند است و باید حمایت مالی شود. برای شان کم نمی گذاشت. خیلی ها را هم 
خودش پیدا می کرد. همه ترسش این بود که مبادا در همسایگی اش کودکی گرسنه یا بی لباس باشد و او بی خبر بماند. سیدغیراز حامی نیازمندان نورچشمی کسبه 
و مردم گذر هم بود. مرام لوطی وارش باعث شده بود نزد دیگران عزیز باشد. شهید »سیدمجتبی هاشمی« در روزهای اول جنگ کار و کاسبی اش را رها کرد و خود را 
به جبهه جنوب رساند. چون در خدمت سربازی آموزش تکاوری دیده بود از توانمندی اش استفاده کرد و در خرمشهر و آبادان حماسه ها آفرید؛ آن قدر که خود را به 
جبهه جنوب رساند و فرمانده جنگ های نامنظم لقب گرفت. او به دلیل دالوری هایش خار چشم عراقی ها و منافقین بود و سرانجام در 28اردیبهشت سال 64از سوی 
گروهگ منافقین ترور و به درجه رفیع شهادت نایل شد. سردار قاسم صادقی که در شکست حصر آبادان، سردار هاشمی را همراهی می کرده از خاطراتش می گوید.

جنگ تن به تن در روستای سادات 
بعد از سقوط خرمشــهر گروه فداییان اسالم به 
فرمانده ای سیدمجتبی به آبادان آمد. به محض 
پیشروی عراق به سمت آبادان دست به کار شده 
و با جنگ تن به تنی که داشتند اجازه ندادند که 
دشمن به سوی آبادان بیاید. صادقی می گوید:»در 
روستای سادات جنگ تن به تن داشتیم. مجتبی 
از هیچ چیز باکش نبود به دل دشــمن می زد. تا 
اینکه توانستیم روستا را آزاد کنیم. همان موقع 
بود کــه محمدجواد تندگویان را اســیر کردند. 
قیامتی برپا بود. محمد یزدانی یکی از دوســتان 
مجتبی رفــت تا از رودخانه برای مــا آب بیاورد 
اما گلوله تانک خورد و پیکرش صد پاره شــد«. 
شهید هاشــمی برای اینکه آبادان هم به دســت 
عراقی ها نیفتد دســتور داد خط پدافندی ایجاد 
شود. با اینکه مجروح شده بود عرصه نبرد را ترک 
نکرد. همپای دیگر مبارزان تــا 40روز مقاومت 
کردند تا اینکه 17آذر 59عملیاتی شــبانه انجام 

داده تا آبادان به دست دشمن نیفتد.

تروربه دست منافقین در مغازه اش 
سید تا ســال 64 در جبهه حضور داشت. اداره 
مغازه را به دست کس دیگری سپرده بود و کمتر 
به تهران می آمد. رشادت های او به گوش عراقی ها 
و منافقین رسیده و درصدد ترورش بودند. او هر 
بار که از جبهه می آمد به جــای وقت گذراندن 
با اهل و عیال بیشــتر به ســراغ خانواده شهدا و 
جانبازان می رفت تا اگر کم و کسری دارند تهیه 
کند. در هر محفلی حضور پیدا می کرد از اتحاد 
مردمی می گفــت و اینکه باید گــوش به فرمان 
رهبرشــان باشــند. صادقی لحظه شهادتش را 
تعریف می کنــد: »آخرین روز ماه شــعبان بود. 
سیدهم روزه دار. او دم غروب در مغازه را می بندد 
که به کمیته برود. در این حیــن ۲خانم و چند 
بچه از راه می رسند و درخواست لباس می کنند. 
می گوینــد کــه از راه دوری آمده اند و ســخت 
است که برگردند. ســیدهم دلش می سوزد و در 
مغازه را باز می کند. بدون اســلحه. در این حین 
منافقان سوار بر موتور وارد مغازه اش شده و او را 

تیرباران می کنند.« 

وقتی به جبهه رفت از پزشکی و طبابت چیزی نمی دانست. البته الفبای کمک های اولیه را کمی بلد بود اما نه آنقدر که بشود 
نامش را بهیار گذاشت. در کنار جنگیدن اگر کسی نیاز به کارهای درمانی داشت تا جایی که یاد گرفته بود انجام می داد. او بارها 
مجروحانی را دید که بر اثر نبود پزشک جان خود را از دست داده بودند؛ همین آزارش می داد. از اینکه نمی توانست کاری انجام 
دهد. همین انگیزه ای شد که با خودش تصمیم بگیرد حرفه پزشکی را دنبال کند تا شاید وسیله ای شود برای نجات همنوعانش. این کار را هم کرد. 
درس طبابت خواند. بعد هم با خدای خود عهد بست که بی منت و از روی رضا تمام وقتش را برای خدمت به مردم درنظر بگیرد. او گاهي بیماران 
نیازمندش را مداوا می کند بی آنکه ریالی دریافت کند. دکتر محمد مهدی اسعدی، پزشکی است که سال ها از عارضه شیمیایی رنج می برد، 

بی توجه به جانباز بودنش سعی می کند در جبهه دیگری فعالیت کند؛ جبهه سالمت.
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برایتبیینانقالبیکفردوسیمیخواهیم
مرور بیانات آیت اهلل جوادی آملی درباره عظمت فردوسی و کارکرد آن در خلق حماسه

گذری بر بیانات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)حفظه اهلل( 
در باب حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه

من با شاهنامه مأنوسم
توجــه رهبر معظــم انقالب به 
مسئله فردوسی تا آنجاست که 
ایشان خود را مأنوس با شاهنامه 
می خوانند و تأکید بر بزرگ کردن 
فردوسی در جامعه دارند. ایشان 
معتقدند که حکمت فردوســی، 
حکمت اسالمی است و او از باب 
معیارهای اسالمی به فضیلت ها توجه دارد. به جهت شناخت 
بیشتر نگاه رهبر معظم انقالب به این حکیم بزرگ زبان فارسی، 
بخش هایی از بیانات رهبر معظم انقالب را درخصوص حکیم 

ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه مرور کرده ایم.

فردوسی در قله است
من موافقم که از »فردوسی« تجلیل شود، شاهنامه تحلیل شود 
و حکمت فردوسی استخراج گردد تا همه بدانند که این حکمت، 
اسالمی است یا غیراسالمی... فردوسی را بزرگ کنید. فردوسی 
باید هم بزرگ شود. فردوسی در قله است... ما هستیم که اسم او 
را »حکیم ابوالقاسم فردوسی« گذاشتیم؛ دشمنان دین که این 
اسم را نگذاشــته اند. خوب؛ این حکیم چه کسی است و حکمت 
او چیست؟ آیا حکمت زردشتی اســت، حکمت بی دینی است، 
حکمت پادشاهی است یا حکمت اسالمی؟ این را می شود درآورد. 
اگر کسی به شاهنامه نگاه کند، خواهد دید که یک جریان گاهی 
باریک و پنهان و گاهی وسیع، از روح توحید، توکل، اعتماد به خدا 
و اعتماد به حق و مجاهدت در راه حق در سرتاسر شاهنامه جاری 
است. این را می شود استخراج کرد، دید و فهمید. مخصوصاً بعضی 
از شخصیت های شاهنامه خیلی برجسته هستند که اینها را باید 
شناخت و استخراج کرد. من یک وقت گفتم که »اسفندیار« مثل 
این بچه حزب اللهی های امروز خود ماست! در فرهنگ شاهنامه 

یک حزب اللهی غیور دین خواه مبارز وجود دارد.
)دیدار جمعی از اعضای انجمن قلم،  1381/11/8(

حکمت شاهنامه، حکمت قرآنی است 
نمی دانم شما آقایان چقدر با شاهنامه مأنوسید. من با شاهنامه 
مأنوسم. حکمت شــاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکمت 
اوستایی نیست؛ حکمت قرآنی است. اگر کسی به شاهنامه دقت 
کند، خواهد دید فرودسی ایران را سروده، اما با دید یک مسلمان؛ 
آن هم یک مسلمان شــیعه. بیان زندگی قهرمان ها و پهلوان ها 
و شــخصیت های مثبت مثل رستم و اســفندیار در شاهنامه، 
در اندیشه های اســالمی ریشــه و ظهور و بروز دارد. عکس آن، 
شــخصیت های منفی مثل تورانی ها یا بعضی از سالطین، مثل 
کیکاووس شخصیت هایی هستند که در تفکر اسالمی به وضوح 
کوبیده شده اند. اما تفکر اوستایی چیست و چیزی که می تواند 
حکمت اوستایی را به ما نشان دهد، کجاست؟ زمان فردوسی هم 
بیش از االن نبوده. اینطور نیست که ما خیال کنیم زمان فردوسی 
تفکر اوستایی آشکارتر بوده؛ خیر، آن وقت هم بیش از آنچه االن ما 
در اختیار داریم، نبوده است. لذا حکمت قرآنی، همان حکمت ملی 

بومی و ایرانی ماست.
 )بازدید از نمایشگاه مینیاتور و نگارگری، در حسینیه
 امام خمینی)ره( 1372/6/10(

فردوسی، »حکیم فردوسی« است
فردوســی، »حکیم فردوسی« است؛ شــما توجه کنید، در بین 
شعرای ما »حکیم فردوســی« ]مطرح[ است؛ حکمت فردوسی 
حکمت الهی اســت. در عمق داســتان های فردوسی، حکمت 
گنجانده شده؛ تقریباً در همه داستان ها یا بسیاری از داستان های 
فردوسی، حکمت هســت؛ لذا به فردوســی می گویند »حکیم 
فردوسی«؛ ما به کمتر شاعری در طول تاریخ حکیم می گوییم اما 

اسم او حکیم فردوسی است.
)دیدار با جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب 1398/02/30(

تیپ اسفندیار، تیپ حزب اللهی های امروز خودمان است
خوشبختانه ادبیات سلف ما همه اش در جهت ارزش های الهی و 
اسالمی است؛ ازجمله همین شاهنامه... حقیقت قضیه این است 
که فردوسی یک حکیم است؛ تعارف که نکردیم به فردوسی، حکیم 
گفتیم... حکمت فردوسی چیست؟ حکمت الهی اسالمی. شما 
خیال نکنید که در حکمت فردوسی، یک ذره حکمت زردشتی 
وجود دارد. فردوسی آن وقتی که از اسفندیار تعریف می کند، روی 
دینداری او تکیه می کند. می دانید که اسفندیار یک فرد متعصب 
مذهبی مبلغ دین بوده که سعی کرده پاکدینی را در همه جای ایران 
گسترش بدهد. تیپ اسفندیار، تیپ حزب اللهی های امروز خودمان 
است؛ آدم خیلی شجاع و نترس و دینی بوده است؛ حاضر بوده است 
برای حفظ اصولی که به آن معتقد بوده و رعایت می کرده، خطر 
بکند و از هفت خان بگذرد و حتی با رستم دست و پنجه نرم کند. 
وقتی شما شاهنامه را مطالعه می کنید، می بینید که فردوسی روی 
این جنبه دینداری و طهارت اخالقی اسفندیار تکیه می کند. با اینکه 
فردوسی اصاًل بنا ندارد از هیچ یک از آن پادشاهان بدگویی کند اما 
شما ببینید گشتاسب در شــاهنامه چه چهره ای دارد، اسفندیار 
چه چهره ای دارد؛ اینها پدر و پســر هســتند. فردوسی براساس 
معیارهای اســالمی، به فضیلت ها توجه دارد؛ درحالی که طبق 
معیارهای سلطنتی و پادشاهی، در نزاع بین گشتاسب و اسفندیار، 
حق با شاه است. »به نیروی یزدان و فرمان شاه« یعنی چه؟ یعنی 
هرچه شاه گفت، همان درست است؛ یعنی حق با گشتاسب است؛ 
اما اگر شما به شاهنامه نگاه کنید، می بینید که در نزاع بین اسفندیار 
و گشتاسب، حق با اسفندیار است؛ یعنی اسفندیار یک حکیم الهی 
است. فردوسی از اول با نام خدا شروع می کند - »به نام خداوند جان 
و خرد / کزین برتر اندیشه بر نگذرد« - تا آخر هم همینطور است؛ 
فردوسی را با این چشم نگاه کنید. فردوسی، خدای سخن است؛ او 
زبان مستحکم و استواری دارد و واقعاً پدر زبان فارسی امروز است؛ 
او دلباخته و مجذوب مفاهیم حکمت اسالمی بود؛ شاهنامه را با 
این دید نگاه کنید. البته بعضی ها زردشتی مسلکند، بعضی ها هم 
زردشتی مسلک نیستند. آنهایی که زردشتی مسلکند، خوش شان 
می آمد که به زردشتی گری تظاهر کنند و چیزی درباره فردوسی 
بگویند؛ اما حقیقت قضیه که این نیست. این شاهنامه فردوسی در 
مقابلمان است. شما خیال می کنید که اگر در شاهنامه فردوسی 
چیزی برخالف مفاهیم اسالمی وجود داشت، این قدر در جوامع 
اسالمی جا می افتاد؟ شما می دانید که در این نسل های گذشته، 
مردم ما چقدر دینی بوده اند. در کدام خانه و کدام ده و کدام محله، 
شاهنامه نبود یا خوانده نمی شد؟ همه جا می خواندند و منافاتی هم 

با مفاهیم اسالمی نمی دیدند.
)دیدار اعضای گروه ادب و هنر صدای جمهوری اسالمی ایران،  
)1370/12/5

اگر شاهنامه نیامده بود
آنچه در ادامه می خوانید تلخیص 
بخشــی از مقاله مرحوم دکتر 
»محمد علی اسالمی ندوشن« 
با عنوان »اگر شاهنامه نمی بود« 
اســت که بــرای ارج نامه دکتر 
»جالل خالقی مطلق«، مصحح 

نامدار شاهنامه، نگاشته شده بود. دکتر ندوشن می نویسد:
» اگر شاهنامه نیامده بود، این کشور به صورت همین آب و خاک 
و همین سرزمین بر جای می ماند، ولی متفاوت با آنچه اکنون 
هست، به احتمال زیاد یک کشور بریده شده، از اصل خود جدا 
مانده، بی افق و بی یاد. با این عوارض: ۱- ایران، گذشته پرشکوه 
خود را فراموش می کرد. آن همــه نام آورانی که آمدند و رفتند، 
و جان خود را در راه یک آرمان از دست دادند. ۲- مفاهیم چون 
داد و دهش، خرد و راستی، واالمنشی و دانش، با این برجستگی 
به گوش ایرانی نمی خورد که قهرمانان نیکوکار شاهنامه آنها را 
در زندگی خود به نمود آورند. ۳- دو جبهه نیکی و بدی اینگونه 
رودرروی هم قرار نمی گرفتند که سرانجام هم به پیروزی نیکی و 
شکست تبهکار خاتمه یابد. و آیندگان بگویند »شاهنامه آخرش 
خوش است«. یعنی سرانجام حق غلبه می کند. ۴- زبان فارسی 
چنان بنیاد محکمی به خود نمی گرفت. ۶- عرفان ایرانی که ریشه 
مشترک با شاهنامه دارد، اینگونه بالیده نمی  شد. شاهنامه زبان 
مردانگی است و عرفان زبان عشق و این هر دو در جست وجوی 
نیرو هستند، برای مایه دادن به زندگی. ۷- یک دید جهانشمول 
نسبت به زندگی، که فارغ باشــد از افتراق های قومی و زبانی و 
آیینی، در تفکر ایرانی راه نمی یافت که انسانیت انسان را به داد 
و دهش بشناسد و بگوید: تو داد و دهش کن، فریدون تویی... و 
آنگاه به مولوی برسد که بگوید: همدلی از همزبانی بهتر است... و 

سپس به سعدی که یادآوری کند: بنی آدم اعضای یکدیگرند.«

از چشم سیمرغ
»از چشــم ســیمرغ« کتابــی 
دربردارنده چکیده رویدادهای 
شــاهنامه اســت که بــا همت 
»محمد ابراهیــم محجوب« در 
قطع خشتی توسط »انتشارات 
لوح فکــر« و همچنین در قطع 
وزیر از سوی »نشر نی« به چاپ 
رســیده اســت. در این کتاب 
رویدادهای شــاهنامه به شکلی 
خطی در 30پــرده گزارش و در 

انتها نیز شجرنامه ای از شخصیت های شاهنامه و پیوندهای 
خانوادگی میان چهره های اصلی ترسیم شده است. نویسنده 
در مقدمه کتاب درباره این اثر آورده: »درباره شاهنامه بسی 
گفته اند و نوشته اند، ولی بیشــتر آنها یا شاخه ای ویژه از این 
درخت تناور را کاویده اند یا در ستایش بلندا و خنکا و بار و بر 
آن سخن آورده اند. گرچه پیمایش کران تا کران این سایه سار 
کاری است بس سترگ، کوشیده ام از چشم سیمرغی به آن 
بنگرم که با پرواز بر فراز آن می کوشد گستره آن را یکجا در 
دیدرس بیــاورد. در ۳0 پرده این دفتر، بــا کمک خطوط و 
نشانه های ساده، به بازگویی چکیده ای از رخدادهای شاهنامه 
پرداخته ام و در صفحه پایانی آن نیز شبکه  چهره های اصلی 
شاهنامه و پیوند میان ایشان را یکپارچه رسم کرده اند. امید 
من در واگویی شــاهنامه بدین روال، این بوده که خواننده 
نخست بتواند پیوند میان رویدادها و چهره ها را یکجا ببیند؛ 
دوم بتواند در زمانی اندک، برداشتی کلی از آن داشته باشد 
تا شاید انگیزه ای بیابد برای خواندن اصل شاهنامه؛ و کسانی 
هم که با شاهنامه آشنا هســتند بتوانند با کمک این دفتر، 
چکیده این شــاهکار بی همتا را همچون نقشــه ای پیش رو 

داشته باشند.«

زندگینامه تحلیلی فردوسی
کتاب »زندگینامه تحلیلی 
فردوســی« اثــر دکتــر 
علیرضا شــاپور شهبازی، 
باستان شناس و پژوهشگر 
ممتــاز و اســتاد ســابق 
دانشــگاه اورگن شــرقی، 
کتابــی محققانــه درباره 
فردوسی است که به تحلیل 
دوران زندگی فردوســی، 

زندگانی خود او و تاریخچه شــکل گیری شــاهنامه 
اختصاص دارد. در مقدمه ای که نویسنده در پاییز۱۳۶۸ 
بر کتاب نگاشته اســت، خود در توضیح این پژوهش 
می گوید: »مطالعه ای مســتند درباره زندگی، افکار و 
دستاوردهای فردوســی کار نیکی است که همواره با 
اقبال روبه رو بوده است و در زمان حاضر که بسیاری از 
ایرانیان پراکنده شده اند پژوهشی جامع و فراگیر یادآور 
فرهنگ غنی و معتبر آنان خواهد بود؛ فرهنگی که همه 
ایرانیان را به هم پیوند می دهد و شاهنامه نماد آن است. 
نویسنده همواره ســودای انجام چنین پژوهشی را در 
سر می پرورانده اســت و این است نتیجه آن.« این اثر 
در شش فصل تنظیم شــده است. در بخش نخست با 
عنوان »بررسی نوشته ها« منابع و تاریخچه مطالعات 
انجام شده به شکلی تحلیلی گزارش شده است. فصل 
دوم با عنوان »پیشــینه و پیشــروان« به بررسی نام 
و نام خانوادگی، زادروز، پیشــینه و پیشــروان حکیم 
ابوالقاسم فردوسی اختصاص دارد. کتاب زندگینامه 
تحلیلی فردوسی با ترجمه هایده مشایخ از سوی نشر 

هرمس در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

اندیشه نفیس

طاقچه

کتاب اندیشه

هنر انقالب

25اردیبهشــت ماه که به عنوان ســالروز 
گرامیداشــت حکیم ابوالقاســم فردوسی 
نامگذاری شــده، بهانه خوبی اســت که به 
عظمت کار این حکیم بزرگ فارسی بپردازیم 
و از حکمــت نهفته در شــاهنامه بگوییم و 
چه کســی برای این امر بهتر و عمیق تر از 
آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی که ضمن فقاهت 
در اسالم، عمق اهمیت هنر را دریافته و بارها 
بدان متذکر شــده اند. آنچه در ادامه از نظر 
می گذرد، تلخیص پاره ای از نظریات ایشان 
در این باب است که طی سالیان متمادی بیان 

شده است.

یک فردوسی می خواهیم
آیت اهلل جوادی آملی در »همایش ملی فرهنگ 
دفاعی - امنیتی براســاس آموزه های مهدوی« 
مــورخ ۲9آذر۱۳9۷ درخصــوص اهمیــت 
حماسه ســرایی فردوسی و نیاز شــرایط فعلی 
کشور به حماســه شــرح می دهند: ما در این 
مملکت گریه زیاد کــرده و می کنیم کار خوبی 
است، شــعرهای آیینی زیاد داشــته و داریم، 
شــعرای آیینی فراوان داریم، کار خوبی است، 
اما این مملکت همه اش مملکت گریه نیســت، 
جای مرحوم فردوســی خالی است، شما حتما 
باید بیندیشید، شــعرای فردوسی منش تربیت 
کنید که حماسه را در کشــور زنده نگه بدارد، 
با گریه مشکل حل نمی شود، با حماسه مشکل 
حل می شود! ما فردوســی کم داریم، البته مثل 
فردوسی شــدن کار راحتی نیســت. فردوسی 
کسی است که در توحید الهی یک شعر باعظمت 
فیلســوفانه گفت که مرحــوم صدرالمتألهین 
به عنوان سند از او نقل می کند. ما یک فردوسی 

می خواهیم که این انقالب را خوب تبیین کند.

فردوسی مسئله توحید را حماسه ای کرد
آیت اهلل جوادی آملی همچنین در پیام تصویری 
به »اختتامیه نخستین جایزه ملی داستان های 
حماســی« در ســال۱۳9۸ در باب اهمیت کار 
فردوسی و نقش آن در حماسه ای ساختن توحید 

و زنده نگاه داشتن ایران اسالمی و موحد توضیح 
می دهند و از جای خالی حماسه دینی می گویند. 
ایشان می فرمایند: حماسه دینی جای آن بسیار 
خالی است یا آنچنان که باید پر باشد، پر نشده 
اســت. انقالب اســالمی رهاورد فراوانی دارد، 
حماسه های فراوانی ملت بزرگ و بزرگوار ایران 
اســالمی باید در چهره تاریخ بماند و مهم ترین 
عاملی که جنگ را، دفاع را تمدن ســاز می کند، 
آن حماسه است. نوشتار و گفتار و رفتار آیینی، 
سهمی از این فضیلت را به همراه دارد؛ اما آنچه 

حرف اول را می زند، هنر حماسی است.
اوال هنر معقول ترسیم بشود که یعنی چه و هنر 
حماسی تبیین بشــود که یعنی چه؟ هنر اگر از 
آغاز شروع شد، به انجام می رسد و اگر از بین راه 
شروع شــد، در بین راه می ماند. هنر یک وقت 
اســت از خیال و وهم و متخیله و واهمه نشأت 
می گیرد و به حس می رســد، این هنر، هنر بین 
راهی اســت، زیرا از خیال شروع شده و به حس 
رسیده است، بخش هایی از سریال ها از این قبیل 
است، بخش هایی از داســتان ها و فیلم ها از این 
قبیل هستند که از بین راه شروع می کنند. هنر 
معقول از آغاز شروع می شود نه از بین راه، یعنی 
از عقل نشــأت می گیرد؛ عقل، امام خیال است. 

عقل، امام واهمه است.
بیان نورانــی حضرت امام ســجاد)صلوات اهلل و 
سالمه علیه( این است که امام سرزمین دل، فهم 
و عقل و استدالل و برهان اوست. عقل اگر امامت 
وهم و واهمــه را، اگر رهبری خیــال و متخیله 
را به عهده بگیــرد، مطلب حکیمانــه و متقن و 
برهانی را ترسیم می کند، اوال؛ به واهمه و خیال 
می سپارد که آنها در حد وهم و خیال کارسازی 
کنند، ثانیا؛ به حس می دهد کــه او بپردازد؛ با 
نوشــتن، با گفتن، با ارائه و تصویــر و مانند آن. 
هنر معقول برهانی است، جاودانی است، از حس 
شروع نشد، از وهم و خیال شروع نشد، از زمین 
شروع نشد، تا در زمین فرو برود از آسمان آمد به 
زمین رســید، زمینی را آسمانی کرده است. اگر 
بزرگانی گفتند: »محیطــی چه گویم چو بارنده 
میغ / به یک دســت گوهر به یک دست تیغ / به 
گوهر جهان را بیاراسته / به تیغ از جهان داد دین 
خواســته« اگر نظامی و امثال نظامی اینگونه از 
حرف ها را دارند، اینها در کنار سفره بزرگ حکیم 

اســالمی یعنی فردوسی نشســتند. فردوسی 
مسئله توحید را حماسه ای کرد، مسئله والیت 
و امامت و تشیع را حماســه ای کرد، بعد ایران 
موحد را، ایران اسالمی را در سایه توحید و والیت 
زنده نگهداشت... آنچه را که این حکیم بزرگوار 
دارد، هنر را از اول شروع کرد؛ یعنی از عقل نه از 
خیال، از عقل نــه از واهمه، واهمه را تأمین کرد 
به عنوان بین راه، خیــال را تأمین کرد به عنوان 
بین راه، از این بین راه پلی زد به حس رســید و 
سامعه را تزریق کرد، باصره را تزریق کرد، ناطقه 
را تزریق کرد و تأمین کرده است. شما بزرگواران 
که تالش و کوشش می کنید، درود بر همه شما 
که توحیدی نظیر توحید فردوســی بســرایید: 
»جهان را بلندی و پستی تویی / ندانم چه ای، هر 

چه هستی تویی «

خالصه ۴0 سال کوشش مرحوم غزالی در یک 
بیت فردوسی

به عنوان بیــان مصداقی از حکمــت نهفته در 
سروده های عظیم فردوسی بخشــی از بیانات 
آیت اهلل جــوادی آملی را در جلســه ششــم از 
جلسات تفسیر ســوره مبارکه طور که در تاریخ 
۱۳95/۱۱/۱9 ایــراد شــده اســت، در ادامه 
مرور کرده ایــم. آیت اهلل می فرماینــد: مرحوم 
صدرالمتألهین شــعر کم نقل می کند، ولی در 
کتاب مبدأ و معاد یک بیت از مرحوم فردوســی 
نقل می کند؛ می گوید فردوسی این را گفته است: 
خداوند باال و پَســتی تویی / ندانم که ای هر چه 
هستی تویی« مرحوم صدرالمتألهین در این شعر 
خیلی اعجاب می کند، می گوید این »یاء« یای 
خطاب نیست، یای ضمیر نیست، یای مصدری 
است. یک وقت است که می گوید من نمی شناسم 
شما هر چه هستی، هستی. اینکه کمال نیست؛ 
اما یک وقت می گوید نه، من می شناســم. تمام 
حقیقت هستی تویی! یعنی تمام حقیقِت هستی 
تویی! مالصدرا کســی نیســت که حرف کسی 
را نقل بکنــد، این را با احترام از فردوســی نقل 
می کند. مرحوم فردوسی می گوید بعضی ها در 
مدت عمر فقط ظرف آب دست شان است، دارند 
این درخت َقتاد را مدام آب می  دهند، به این بد 
بگویند به آن بد بگویند به این زشــتی بگویند، 
نزد این غیبت آن را بکننــد و اختالف بیندازند، 

در نوشتن و در گفتار 
کارشان همین است. 
برخی ها تمام تالش 
و کوشــش آنها این 
اســت که جامعه را 
نــرم بکننــد، حرف 
فردوســی این است: 

»اگر بار خار است خود کشــته  ای / وگر پرنیان 
است خود رشته ای«.

این بیان نورانی برخی از انبیا )علیهم الســالم( 
که فرمود: »َو نََصْحــت لَکْم َو لکــْن ال تِحّبوَن 
النَّاِصحین« ]ســوره اعراف، آیه۷9[؛ فرمود من 
ناصح ملّت هســتم، ناصح نه یعنی سخنران، نه 
یعنی موعظه  کننده، نه یعنی کســی که درس 
اخالق می دهــد، نصیحت چیزی دیگر اســت. 
»نَصاح« آن نــخ بــادوام را می گویند »نصاح«. 
ســوزن را می گوینــد »ِمْنِصَحــه«. خیــاط را 
»ناصح«می گویند. نصیحت »ألئمه المسلمین« 
برای کسی است که بتواند جامه تقوا را در بدن 
مسئولین، بدن مردم، بدن همه این جامه تقوا را 
خیاطی کند. با ســخنرانی خیاطی نمی شود، با 
حرف زدن با مقاله نوشــتن، خیاطی یک سوزن 
می  خواهد، یک نخ می خواهــد، یک قلب پاک 
می خواهد، به خیاط می گویند ناصح. آن کسی 
که جامه تقوا را بِرش می کند و به بدن مسئولین 
می زند به بدن مردم می زند که جامعه بشود »َو 
لِباس التَّْقوی ذلِک َخیر« ]سوره اعراف، آیه۲۶[ 
او ناصح می شود. حاال معلوم می شود که قرآن، 
پیغمبر را ناصــح می داند، مکتــب را نصیحت 

می داند، دین را نصیحت می داند.
مرحوم غزالــی می گوید که خالصــه تالش و 
کوشش ۴0 ســاله مرا فردوســی در این بیت 
خالصه کرده اســت. تا ما خیاط نباشیم جامعه 
عریان اســت! این ﴿لِباس التَّْقــوی﴾ را ما باید 
بپوشیم! حوزه باید خیاطی کند، سخنرانی کار 
آسانی است یا ســخن  خوانی است یک چیزی 
آدم می نویسد می  خواند یا ســخنرانی است. با 
سخنرانی و ســخن  خوانی جامعه برهنه بدنش 
جامه تقوا در بر نمی کند. این پیغمبر که فرمود 
شعیب و اینها که من نصیحت می کنم ﴿َو لکْن 
ال تِحّبوَن﴾ من خیاط هســتم امیدواریم - إن  

شاء اهلل - همه ما این چنین باشیم!

مهدیار پورسید
پژوهشگر هنر دینی

هنر
 حماسه

احسان رضایی 
 نویسنده و منتقد ادبی* 

اندیشه 
ادبیات

  اسمش حسن بود، پســر علی، پدر قاسم. اهل روســتای پاژ در 
توس بود و به خاطر باغ های پدری به »فردوســی« معروف شد. جز 
»شاهنامه« اثر دیگری از او نمی شناسیم. بقیه آثاری که به او نسبت 
داده اند )مثل مثنوی »یوسف و زلیخا«( از او نیست. از همسرش در 
مقدمه داستان »بیژن و منیژه« یاد کرده و در بخش پادشاهی خسرو 
پرویز، از مرگ پسرش در ۳۷سالگی نالیده. وقتی که درگذشت، فقط 

یک دختر از او مانده بود و کتابش.
 شاهنامه زمانی سروده شــد که ۴قرن از بعثت پیامبر اسالم)ص( 
گذشته بود و خلفای اموی و عباسی، تعالیم او را واژگونه کرده بودند. 
از برادری و مساوات اسالمی دیگر نشانی نمانده بود و عرب خود را 
سرور عجم می دانست. همه حرکت های اســتقالل طلبانه ایرانیان 
سرکوب  شده و ابومسلم خراسانی هم مدت ها پیش به قتل رسیده 
بود. دولت فرهنگ پرور ســامانی رو به افول گذاشته و ایران درگیر 
هرج و مرج امیران کوچکی بود که همگی هم از جانب خلیفه تأیید 
می شدند. در چنین اوضاعی فردوسی یک روش جدید را برای مقابله 

با خلیفه عربی و دست نشاندگانش امتحان کرد.
 سرودن شاهنامه، یک جور ادای دین به رفیق و رفاقت هم هست. 
حدود هزار بیت از شــاهنامه را که مربوط به پادشاهی گشتاسپ و 
ظهور دین زرتشت است، دوست فردوسی، محمد بن احمد توسی 
معروف به »دقیقی« سروده. اول قرار بود او شاهنامه را تبدیل به شعر 
کند، اما این دوست در جوانی کشته شد و فردوسی باقی عمر را برای 

تمام کردن کار این دوست صرف کرد.
 بخش عمده شــاهنامه، داســتان جنگ و جنگیدن است؛ یعنی 

عینی ترین صورت تالش بشر. در شاهنامه، جز در زمان ضحاک که 
شیطان شانه هایش را می بوســد و از جای بوسه شیطان، مارها سر 
برمی آورند، دیگر خبری از موجودات ماورایی نیست. همه جا خود 
انسان ها هستند با خوبی ها و بدی هایشان. فقط »دیو«ها هستند که 
در چند مورد با رستم پهلوان می جنگند. اما همین موجود غیرطبیعی 
را هم فردوسی می گوید که »تو مر دیو را مردم بد شناس/ کسی کو 

ندارد ز یزدان سپاس« تا داستان را باز هم زمینی تر کند.
 شاهنامه، برخالف اسمش، خیلی هم کتاب شاهان نیست. شخصیت 
مورد عالقه خود فردوسی، رستم اســت که هرگز شاهی نمی کند و 
محبوب ترین شــخصیت کل کتاب هم ســیاوش است که به شاهی 
نمی رسد. اعتراض های مردمی به شاهان، تقریباً همگی بجا و درست 
هستند و آن دسته از شاهان شاهنامه که در خارج از محیط دربار بزرگ 
شده اند )فریدون، کیقباد، کیخسرو و سهراب( شاهانی عادل و بادرایت 
هستند. در عوض کسانی که شاهی از پدر به آنها به ارث رسیده )نوذر، 

کیکاووس و گشتاسب( بی عرضه و کم خرد هستند.
 شــاهنامه ۲ویرایــش دارد. فردوســی در ۴0ســالگی و حدود 
۳۷0قمری، نظم شاهنامه را شروع می کند و ۱۴سال بعد )۳۸۴ق( 
نخســتین ویرایش کتاب را به پایــان می رســاند. ویرایش دوم را 
سال۴00 قمری تمام کرد، در ۷جلد و ۶0هزار بیت. اینکه شاعر گفته 
»بسی رنج بردم در این سال سی« درباره همین ویرایش دوم است. 
از روی این تاریخ ها می بینیم که وقتی محمود به ســلطنت رسید 
)۳۸9ق( کار فردوسی تمام شده بود و ســرودن شاهنامه ربطی به 

این شاه ندارد.
 فردوســی بعد از پایان کارش به فکر افتاد کتابش را به نام محمود 
غزنوی کند. این طوری می شد از امکانات دربار برای نسخه برداری 
و تکثیر کتاب استفاده کرد. اما شــاهنامه مورد پسند شاه محمود 

قرار نگرفــت. هم بــه این خاطر 
که شــاهنامه بــه اقــوام مهاجم 
شــمالی که اجداد محمود بودند 
- نگاه مثبتی نــدارد، هم به خاطر 
رقابت های درباری. فردوسی مورد 
حمایــت خواجه حســن میکال 
)همان »حسنک وزیر« معروف( 
بود و سیاســتمداران رقیب او، به 
فردوسی هم حمله می کردند. آخر 
سر، محمود دســتور داد که برای 
هر بیت، یک درهم )ســکه نقره( 

به فردوسی بدهند، درحالی که برای هر بیت خوب یک دینار )سکه 
طال( می داد. وقتی فردوسی از این بی احترامی آزرده شد و هجونامه 

را سرود، وضع بدتر هم شد.
 در آخرین جنگ شاهنامه سردار ایران، کسی است به اسم رستم 
فرخزاد. او در نامه ای که به برادرش می نویسد پیشگویی می کند که 
۴00سال بعد )یعنی زمان خود فردوسی( ایران سرنوشت بدی پیدا 
خواهد کرد و کسانی بر ایران مسلط می شوند که »زیان کسان از پی 
سود خویش/ بجویند و دین اندر آرند پیش«. این حرف که در واقع 
موضع گیری خود فردوســی در مورد زمانه اش بود، برای فردوسی 
گران تمام شــد. تا حدی که پایان عمرش را در حال فرار از محمود 
غزنوی گذراند. اما شاهنامه برای ایرانیان، کتاب بسیار مهم و مبارکی 
از آب درآمد؛ زبانشان را زنده کرد و هویت شان را یادآوری. شاهنامه 

آخر آخرش خوش بود.
* این یادداشت پیش از این در کانال احسان رضایی 

با نام »احسان نامه« منتشر شده است.

دو، سه نکته در باب حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه اش
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يك مواجهه هنري
سال ۱۳۸۴ ســال آمادگی من برای آزمون کنکور 
بــود؛ کنکور هنر. ســال خداحافظی با ۱2ســال 
تحصیل در مدرسه که ۳ سال آخرش )دبیرستان( 
می توانســت به اندازه همه آن ۱2 ســال کشدار و 
خسته کننده باشد، به خصوص برای کسی که رؤیای 
پا گذاشــتن به عالم هنر را دارد و دنیای نمایش. 
ریاضی و شیمی و زیست شناسی که هیچ، از کتاب 
ادبیات فارسی هم بخش اعالن ها و نمایه ها برایش 
جذاب اســت. ولی در عــوض دارد جذابیت را در 
کتاب های مرتبط با کنکور هنر جست وجو می کند. 
می خواهد به جمع معدود دانش آموزان و داوطلبان 
کنکوری بپیوندد که دارند از فرایند درس خواندن 
لذت می برند. دارد به معنــای واقعی لذت از درس 
خواندن را در تاریخ هنر پرویز مرزبان و دایره  المعارف 
هنر رویین پاکباز کشــف می کند. حظ مطالعه و 
یادگیری. شوق آشنایی با نقاشان و مجسمه سازان 
و هنرمنــدان نامدار. رافائــل، رامبراند، داوینچی، 
میکل آنژ و... شور دانستن سبک ها و پرسه در دوره 
رنسانس و گوتیک و دانستن ویژگی های معماری 
سبک رمانســک... اینکه آیا می تواند در مواجهه با 
یک تابلوی نقاشی در اندک زمانی حدس بزند که آن 
اثر در سبک امپرسونیسم است یا نئوامپرسیونیسم. 
اشتراکات و تفاوت های آثار دالی و شاگال و مگریت 
را تشــخیص بدهد. یا تأثیرات هنر داوینچی را در 
کارهای رافائل بجوید. به ارزش های هنری و تاریخی 
شب گئورنیکای داوینچی و جیغ ادوارد مونش پی 

ببرد و بفهمد آخرش دادائیست ها چه می گویند...
همه اینها در قالب مقدمه و تکرار نام رافائل در آن 
قرار است من یا همان داوطلب کنکور ۱۶ سال قبل را 
برساند به نخستین مواجهه ام به عنوان یک تماشاگر 
با مجموعه ای منتخب از آثار رافائل در نشنال گالری 

لندن آن هم در ابتدای حضورم در انگلیس.
بازدید من از این نمایشــگاه در هفته های ابتدایی 
برگزاری آن صورت پذیرفــت؛ آن هم با بلیتی به 
بهای 2۴ پوند در کنار یک راهنما /اپلیکیشن صوتی 
به قیمت ۵ پوند. به این ترتیب که پس از وارســی 
بلیت، راهنمای موزه به شما بارکدی را ارائه می داد 
که با اسکن آن توسط گوشی موبایل تان وارد لینک 
راهنمای نشنال گالری شــده و فایل صوتی ای را 
که برای برخی از نقاشی ها فعال شده بود، با ایرپاد 
یا هدفونی که به همراه داشــتید گوش می کردید. 
البته در کنار هر تابلو یا کتیبه توضیحاتی درباره آن 
اثر نیز روی دیوار نصب شده بود و آنهایی که شامل 
توضیحات صوتی بودند نشــانه هدفون را در پایان 
توضیحات داشــتند. این توضیحات صوتی کمی 
مفصل تر از توضیحات کنار تابلو ها بودند. همینطور 
در کنار بعضی از تابلوها که به زعم من یا شاید باقی 
بازدیدکنندگان به لحاظ بصری کمی گیراتر بودند 
عالمت عکسبرداری ممنوع وجود داشت که با وجود 
این باز هم عده ای خواســته یا سهوا عکسبرداری 
می کردند که معموال با تذکر راهنماهای موزه مواجه 
می شدند. از نکات ویژه این نمایشگاه اجباری نبودن 
ماســک بود و این را حتی در توضیحات تکمیلی 
ای میلی که بعد از خرید بلیت ارســال می شد ذکر 
کرده بودند که زدن ماسک به اختیار خودتان است. 

فلورانس و فراتر از آن
گزارش اختصاصی همشهری از نمایشگاه آثار رافائل در نشنال گالری لندن

اصيل ترين ترجمه های انگليسی 
قرآن کريم

هر مسلمانی عالقه مند به درک معنی و فحوای کالم قرآن مجید 
اســت و این تنها محدود به مســلمانان عرب زبان نمی شود. با 
گسترش اسالم به ویژه در سال های اخیر در سراسر دنیا، امروزه 
در کشورهای غربی از هر ۵مسلمان، ۴مسلمان به زبان عربی که 
قرآن کریم برای نخستین بار به آن زبان بر پیامبر)ص( نازل شده، 
ســخن نمی گویند و در نتیجه از درک کالم قرآن مجید قاصرند. 
عالوه بر این، تعداد زیادی غیرمسلمان در سراسر دنیا وجود دارد 
که عالقه مند به درک کالم قرآن کریم و آشنایی با فحوای کالم و 
تفاسیر گوناگون این کتاب مقدس به زبان خود هستند. از آنجا که 
زبان انگلیسی به نوعی از متداول ترین زبان های بین المللی است، 
تا به امروز ترجمه های زیادی از کتاب هــای قرآن مجید به زبان 
انگلیسی انتشار یافته است. به دلیل زیاد بودن ترجمه های انگلیسی 
قرآن کریم، به سختی بتوان تشخیص داد که کدام یک بهترین 
است یا کدام ها جزو بهترین ها هســتند. ترجمه های انگلیسی 
قرآن مجید هر یک با هدف خاصی و برای انواع مختلف خوانندگان 
انجام گرفته است. از سوی دیگر باید این واقعیت را درنظر داشت که 
نثر عربی قرآن به طرز شگفت آوری هم دارای معانی عمیق است و 
هم از سالست و روانی کم نظیر و سبک شاعرانه غنی ای برخوردار 
است. بنابراین تنها راه درک مستقیم و بی واسطه کالم قرآن مجید 
و پی بردن به غنای آن، دانستن زبان عربی است. در این مطلب ما 
تالش کرده ایم ترجمه های اصیل تر و نزدیک تر به اصل قرآن کریم 
و ترجمه هایی که بر درک آیات قرآن مجید نزد مسلمانان جوامع 
انگلیســی زبان تأثیر زیادی گذاشــته اند را به همراه تعدادی از 

ترجمه های جدید بررسی کنیم.

اولين ترجمه های قرآن کريم
اولین ترجمــه قرآن مجید که در جوامع انگلیســی زبان به طور 
گسترده با اقبال مواجه شد و مورد تأیید قرار گرفت، ترجمه ای است 
با عنوان »معنای قرآن باشکوه« اثر محمد مرمدوک پیکچتال که 
برای نخستین در سال۱9۳0انتشار یافت. در سال ۱9۳۴نیز عبداهلل 
یوسف علی ترجمه دیگری از قرآن مجید با عنوان »قرآن مقدس« 
را انتشار داد. این دو ترجمه اگر چه از نخستین ترجمه های معاصر 
قرآن کریم به زبان انگلیسی بودند اما با نقص هایی نیز همراه بودند، 
ازجمله اینکه هر دوی این ترجمه ها از سبکی شاعرانه برخوردار 
بودند و در مواردی نیــز در این ترجمه ها از عبارات منســوخ یا 
غیرمصطلح در زبان انگلیسی معاصر استفاده شده بود. غیر از این 
اشکالت، این دو ترجمه از قرآن کریم به درستی فحوای کالم قرآن 
را به خواننده منتقل می کنند و همچنان از ترجمه های محبوب و 
در دسترس برای مسلمانان و غیرمسلمانان عالقه مند به خواندن 
قرآن کریم هستند. این دو ترجمه اولیه قرآن کریم به انگلیسی، 
معیارهایی از ترجمه خوب قرآن کریم ارائه دادند که تا به امروز نیز 
توسط مترجمان معاصر کما و بیش رعایت می شود. این دو کتاب 
در زمان انتشار همراه با پانویس های توضیحی گسترده در پایین 

هریک از صفحات، ارائه شدند.

پيام قرآن
در سال ۱9۸0محمد اسد ترجمه جدیدی از قرآن کریم را تحت 
عنوان »پیام قرآن« منتشــر کرد. پیام قــرآن تنها یک ترجمه 
نبود، بلکه ترجمه و تفســیر قرآن کریم به زبان انگلیســی بود. 
محمد اسد یک کلیمی اتریشی بود که اسالم آورد و سال ها روی 
ترجمه پیام قــرآن کار کرد، او به منظور ارائــه ترجمه بهتری از 
قرآن کریم، تحقیقات آکادمیک زیادی نیز انجام داد. این ترجمه 
از شــاعرانه ترین ترجمه های قرآن کریم به زبان انگلیسی است. 
مترجم این کتاب به جای ترجمه کلمه به کلمه و جزء به جزء آیات 
قرآن مجید، تالش کرده با ادبیات انگلیسی سلیس و روان، معانی 
آیات و ســوره های قرآن مجید را به خواننده کتاب خود منتقل 
کند. اسد، مقدمه ای بسیار جامع درباره این ترجمه نوشته و عالوه 
بر این، پیام قرآن را به پانویس های خواندنی مزین کرده اســت. 
توضیحات ارائه شده از فحوای کالم قرآن در پانویس ها این کتاب 
را تبدیل به یکی از مطرح ترین ترجمه های قرآنی نزد خوانندگان 
انگلیسی زبان کرده است. البته این کتاب نیز خالی از اشکال نیست 
و برخی از تفاسیر محمد اسد درست به نظر نمی رسند، بنابراین 
برای استفاده بهتر از این ترجمه الزم است که آن را با ترجمه های 

دیگر نیز انطباق داد.

قرآن شريف
»قرآن شریف« از ترجمه های شاخص معاصر قرآن کریم توسط 
عبدالحق و عایشه بیولی از مترجمان با تجربه و بسیار پرکار در 
زمینه ادبیات اسالمی است. این ترجمه در سال ۱999انتشار 
یافت. در این ترجمه معنای آیات قرآن مجید به طور مستقیم 
و به زیبایی هر چه تمام تر به انگلیســی برگردانده شده است. 
مترجمان این نسخه انگلیســی از قرآن کریم در ترجمه خود 
کمتر از کروشــه ها و پانویس های گســترده که می تواند از 
سالست متن بکاهد، استفاده کرده اند. در کتاب قرآن شریف 
به منظور حفظ سالست و روانی متن از ترجمه واژه های عربی 
آشنا برای همه مسلمانان ازجمله صاله)به معنای نماز(، دین 
به معنای مذهب، آیین و شیوه زندگی خودداری شده است. در 
انتهای ترجمه قرآن شریف نیز واژه نامه ای فراهم شده که در آن 
به معانی تمام کلمات عربی به کار رفته در متن اشاره شده است. 
این کتاب بیشتر با هدف مطالعه مسلمانان یا خوانندگان آشنا 

به اسالم و آشنا به واژه های عربی تدوین و چاپ شده است.

قرآن: يك ترجمه جديد
کتاب »قرآن: یک ترجمــه جدید« اثر محمــد عبدالحلیم 
ســعید ازجمله متاخرترین ترجمه هــای قرآن کریم به زبان 
انگلیسی اســت که توسط انتشارات دانشــگاه آکسفورد در 
سال 200۴انتشار یافته است. عبدالحلیم سعید، استاد قرآن 
و عربی کالســیک و فارغ التحصیل دانشــگاه االزهر قاهره 
است. او هم اکنون در رشته مطالعات اســالمی در دانشکده 
مطالعات شرق و آفریقا در دانشــگاه لندن تدریس می کند. 
کتاب قرآن: یک ترجمه جدید استادی او را در ادبیات قرآنی 
نشــان می دهد. محمد عبدالحلیم ســعید به جای ترجمه 
تحت اللفظی، فحوا و معنای کالم قرآن مجیــد را به روانی و 
سالست به انگلیسی برگردانده است. این کتاب اکنون یکی از  
معتبر ترین ترجمه های معاصر از قرآن کریم است. قرآن: یک 
ترجمه جدید دارای یک مقدمه و پانویس های کوتاه توضیحی 
است. خواندن این کتاب برای هر قشر از خوانندگان به دلیل 
سالست و روانی و توضیحات خالصه، مناسب تشخیص داده 

شده است.

يك داستان مادرانه
ســکوِت  »در  رمــان 
حرف هایمــان« نوشــته 
سیمونا اسپاراکو، نویسنده 
ایتالیایی، را نشر آفتابکاران 
با ترجمه هدا عربشــاهی 
منتشــر کــرده اســت. 
اســپاراکو در این رمان از 

احساســات مادرانه می گوید و آنچه هر فرزندی 
در طول زندگی از عشق و عالقه مادر به خود درک 
می کند. جرقه اولیه طرح این رمان زمانی در ذهن 
این نویسنده ایتالیایی زده شد که او اخبار حادثه 
آتش ســوزی برج گرنفل لندن را در روزنامه ها 
دنبال می کرد. اســپاراکو در این کتاب داستان 
مادرانی را روایت می کند که به دنبال صدایی برای 
بروز احساسات مادرانه شان هســتند. اسپاراکو 
که خود مادر 2 فرزند اســت با الهام از شــعری 
تحت عنوان »اولین و آخرین نام« معتقد اســت 
نخستین نامی که بر زبان می آوریم و نیز آخرین 
نامی که پیش از مرگ به آن پناه می بریم »مادر« 

است. حوادث داستان در برلین آلمان می گذرد.
هدا عربشاهی »در ســکوت حرف هایمان« را از 
زبان ایتالیایی ترجمه کرده است. حق ترجمه به 
فارسی این رمان را آژانس ادبی »ویکلی َستال«، 
مالک کپی رایت آن، به نشــر آفتابکاران واگذار 
کرده است. جایزه ادبی DeA Planeta ایتالیا در 
سال20۱9 به سیمونا اسپاراکو برای نوشتن این 

رمان تعلق گرفت. 

تقليد ژست آوانگارد
آخرین اثر پژوهشی فاطمه پورمند با 
عنوان کتاب »گفتمان هویت فرهنگی 
در هنر معاصر ایران« از سوی انتشارات 
پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
روانه بازار نشر شده است. این کتاب که 
با نظارت پژوهشکده هنر منتشر شده، 
هنر معاصر ایرانی را با نگاهی انتقادی 

مورد پژوهش قرار داده و در این راه، کارکرد هویت فرهنگی را 
)به صورت ایرانی شدن یا ایرانیزه کردن هنر( به عنوان مسئله 
اصلی درنظر گرفته است. کتاب دامنه ای از هنرمندان و آثار 
هنری را موضــوع بحث قرار می دهد کــه در عرصه جهانی 
به عنــوان نمایندگان هنر معاصر منطقه خود مطرح شــده 
و شــهرت یافته اند. حضــور جهانی هنر معاصــر ایرانی در 
رویدادهای نمایشی و تجاری هنر، به نظر می رسد، وجهه ای از 
بین الملل گرایی عرصه فرهنگ جهانی را به نمایش می گذارد 
که پس از مبارزات گوناگون برای مرکززدایی از قدرت غربی 
و اعطای موقعیت برابر به حواشــی فرهنگی به دست آمده 
است. دستاورد برابرخواهانه ای که پسامدرنیسم )به نوعی( و 
پسااستعمارگرایی برای دستیابی به آن کوشیده اند. اما نگاه 
دقیق تر به آنچه جهان از هنر معاصر ایرانی می بیند، آنگونه 
از هنری نیست که اقتضائات دوران خود را برآورده ساخته و 
همسو با تحوالت اساسی هنر دوران متأخر یا به بیان دقیق تر، 
»معاصریت« دوران، دست کم بخشی از ارزش های فرهنگی 
متبوع خویش را در هنر تحقق بخشیده باشد. نظریه و روش 
انتقادی، هنــر معاصر در جهان معاصــر و هنر معاصر ایران 
عناوین ۳ فصل این کتاب اســت که پیش تر در قالب رساله 
دکتری با راهنمایی عفت السادات افضل طوسی در دانشگاه 
الزهرا دفاع شده و از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

مورد حمایت قرار گرفته است.

دفترچه خاطرات
»پســری از خیابان اَروس« نوشــته 
حمیدرضا داداشــی توسط دفتر نشر 
معارف منتشــر و راهی بازار نشر شد. 
این رمــان نوجوانانــه، از زاویه دید و 
به قلم شــخصیت اول داستان، یعنی 
»امیرحسین«، پسر نوجوان، )در قالب 
نامه نگاری و دفترچه  یادداشــت های 

روزانه( روایت می شود و زمان وقوع داستان، اواسط تابستان 
سال۱۳۵9 است. خانواده امیرحســین به خاطر شغل پدر 
مجبورند هر چند سال به شــهرهای مختلف اسباب کشی 
کنند. چند سالی ســاکن آبادان بوده اند و اکنون به تهران 
نقل مکان کرده اند. امیرحسین که عالقه مند به نویسندگی 
اســت صندوقچه ای دارد که خودش بــه آن »صندوقچه 
نویســندگی« می گویــد و در آن دفترچــه ای 200برگ، 
خودکار و پاک کن و مداد و... گذاشــته و با آن انس دارد و 
همیشه خاطرات روزانه، وقایع و دغدغه های فکری و ذهنی و 
سوژه ها و داستان هایش را در آن یادداشت می کند. خانواده 
عمه او ساکن انگلستان هســتند و دخترعمه او »مونا« هم 
دستی بر نویسندگی دارد، بنابراین امیرحسین دائم از طریق 
نامه با او مکاتبه می کند و وقایع و خاطرات مهم زندگی اش 
را برای او می نویسد و برای نوشتن از او راهنمایی می خواهد. 
امیرحســین منتظر اتفاقی مهم و ســوژه ای جذاب است 
که بتواند براساس آن داستانی بنویســد، اما خود را ناتوان 

می بیند و وقایع روزمره برایش کم اهمیتند.
از داداشــی پیش از این کتاب هایی چــون »عزیزخانم«، 
»پشت دیوار مدرســه«، »یکی بود، یکی نبود«، »یک روز 
قشنگ« و »عمودردسر« منتشر شده اســت. این کتاب با 
92صفحه، شمارگان ۱000نسخه و قیمت ۳۵هزار تومان 

منتشر شده است.

قفسه

قفسه

قفسه

آرش نهاوندی؛ روزنامه نگارگزارش

طناز مظفریگزارش
روزنامه نگار

نشنال گالری لندن از تاريخ ۹آوريل تا ۳۱ ژوئن ميزبان مجموعه آثار رافائل نقاش بزرگ و شناخته شده 
ايتاليايی دوره رنسانس است. اين نمايشگاه که احتماال قرار بود 2 سال قبل و گويا به مناسبت پانصدمين 
سالگرد درگذشت رافائل برگزار شود، به دليل شرايط کرونايی به 2 سال بعد موکول شده است. اين 
نمايشگاه، نخستين نمايشگاه خارج از ايتاليای آثار رافائل است که شامل تمامی جنبه های فعاليت هنری او در طول زندگی حرفه ای و کاری اش می شود، 
تصوير جديدی از ماهيت چند بعدی و خالقانه هنر ش را ارائه می دهد و ترسيم کننده او به عنوان يك هنرمند کارآفرين است. همچنين انرژی و اشتياق 
خارق العاده او برای تعامل با کليسا، پاپ ها و شاهزاده ها و گرفتن حمايت از آنها در مجموعه اين آثار کامال نظر بازديد کنندگان را به خود جلب می کند. ترسيم 
ساده و ناب زيبايی در عين طبيعی بودن، وجود هماهنگی و هارمونی در طرح و رنگ، داستان سرايی او از طريق ترکيب ژست ها و فيگورها و ظرفيت دائمًا 
در حال تکامل وی برای طراحی مبتکرانه که از ويژگی های برجسته و تحسين برانگيز آثار و هنر اوست، به ويژگی قابل توجه و نظر گير اين نمايشگاه بدل 
شده و نکته غم انگيز و حيرت آور اينجاست که رافائل سراسر اين کارنامه پربار را در عمر کوتاه ۳۷ ساله اش ساخته است. در اين نمايشگاه ۹۱ اثر از مجموع 
نقاشی ها، طرح های اوليه، کتيبه و نمونه هايی از اسکيس ها و ماکت های او به عنوان معمار در ۷تاالری به نمايش گذاشته شدند که هرکدام از آنها دارای عنوانی 

برگرفته از درونمايه نقاشی ها و باقی آثار وی بودند مانند: کارهای اوليه، فلورانس و فراتر از آن، مدونا، هنرمند جهانی، مدرسه آتن و...

از دیگر آثار شاخص این نمایشگاه نقاشی های روی 
پارچه رافائل در ابعاد بزرگ بود که نشــان دهنده 
بخش دیگری از استعداد و توانایی او در نقاشی روی 
پارچه است. مثل نقاشی ای که ترکیبی از فرشتگان 

و گاوهای بالدار است.
امــا نقطه عطف این نمایشــگاه نقاشــی دیواری 
مدرســه/ مکتب آتن است؛ نقاشــی ای که رافائل 
در آن به گونــه ای خیال پردازانــه مجموعه ای از 
شخصیت های برجسته یونان باســتان را از میانه 
ســده های چهارم و ششــم گرد هم آورده بود. از 
افالطون و ارســطو که در مرکز تصویر ایستاده اند 
گرفته تا فیثاغورث در پایین گوشــه چپ تصویر 
احاطه شده توسط شــاگردانش تا هراکلیوس که 
به آرنجش تکیه داده )که گفته می شــود اساســا 
این تصویر بیشتر از هر چیزی پرتره ای از میکل آنژ 
است( و دیوژن و البته حضور خود نقاش در گوشه 
راست اثر- به تعبیری ایســتاده در کنار زرتشت یا 
ابن سینا- که در نگاه اول برای افرادی که با چهره 
رافائل آشنایی نداشته اند به راحتی قابل شناسایی 
نیست، یک نقاشی سرشــار از جزئیات در آن ابعاد 
بزرگ که باید زمانی بیشتر از زمان معمول را صرف 

تماشا و درک این جزئیات کرد.
در نقاشی خانواده مقدس با درخت نخل وارد دنیای 
عشــق و عالقه رافائل به خانه و خانواده می شویم. 
تصویر این خانواده  نشــان دهنده دوران کودکی از 
دست رفته رافائل است. او در سال ۱۴۸۳ در شهر 
اوربینو واقع در منطقه رجینا به دنیا آمد، در ســن 
یازده سالگی مادر و کمی بعدتر پدرش را که او هم 
یک هنرمند نقاش و شاعر بود از دست داد. تصاویر 
او از خانواده مقدس یا دیگر نقاشی هایش که در این 
حال وهوا هســتند به گمان پژوهشگران آثارش از 
احساس فقدان او نسبت به خانواده و به ویژه مادرش 

نشأت می گیرد.
در ابتدای نوشــته به این اشــاره کردم که در این 
نمایشگاه 9۱ اثر از رافائل به نمایش گذاشته شده 
بود که طبعا اشــاره به تک تک این آثار و پرداختن 
به ویژگی هــای آن در این گــزارش نمی گنجد و 
آنچه واضح است تنها اشاره به نقاط بارز این رویداد 
هنری/فرهنگی است. برای تماشای کامل نمایشگاه 
با صرف جزئیات که کامال به حوصله، عالقه، هدف و 
کفش راحت بازدیدکننده بستگی دارد، باید زمانی 
حدود 2 ســاعت را به آن اختصاص داد که تنها به 

بخش هایی از آن در اینجا اشاره شد.

 پايان سفر
در کنارعظمت نمایشــگاه، پرتره های حامیان 
و دوستان رافائل است که نشــان دهنده روابط 
انســانی گرم و دوســتی های نزدیک او در طول 
زندگی اش و اســتعداد اولیه او بــرای به تصویر 
کشیدن شخصیت مدل هایش است. مثل پرتره 
پاپ ژولیوس دوم که خسته و بیمار روی صندلی 
نشسته  یا خودنگاره خودش با جولیو رومانو که 
نشان دهنده رابطه شخصی بســیار نزدیک او با 

استاد شمشیربازی اش است.
براســاس توضیحات فایل صوتی مربوط به این 
نقاشــی، رافائل اندکی بعد از کشــیدن آخرین 
پرتره اش دچار بیماری و تب شده این تب حدود 
یک هفته ادامه داشــته و درحالی که همه تصور 
می کردند بعد از مدتی اســتراحت حالش بهبود 
می یابد، در سن سی وهفت ســالگی می میرد و 
البته برخی مرگ او را نتیجه حجامتی که پزشک 
روی او انجام می دهد می دانند. با همه این اوصاف 
حداقل می شود گفت او خوشحال از دنیا رفت! و 
در آخر به قول منتقد روزنامــه گاردین جاناتان 
جونز می توان گفت: رافائــل هنرمندی بود که 
با هر نقاشی ای که می کشــید زندگی را جشن 
می گرفت و در این نمایشــگاه یک چیز را به ما 

نشان داد؛رؤیای زیبایی و هارمونی را.

 گاه شمار زندگی رافائل
۱۴۸۳: اواخر مارس يا اوايل آوريل رافائل در اوربينو از ناحيه رجينا به دنيا می آيد.

۱۴۹۴: آگوست، رافائل با مرگ پدرش يتيم می شود. مادرش ۳ سال قبل تر در گذشته بود.
۱۵۰۰: رافائل ۱۷ ساله  نخستين مأموريت کاری/هنری 

خود را در citta di castello آغاز می کند.
۱۵۰۳/۴: رافائل ساکن پروجا می شود.

۵-۱۵۰۴/۸: مرکز فعاليت های هنری رافائل در اين 
دوره فلورانس و پروجاست. جايی که او برای مشتری های 
خصوصی کار می کند. مجسمه های محراب را نقاشی 

می کند و باکره و کودک )مدونا( را به تصوير می کشد.
۱۵۰۸: رافائل به رم می رود تا برای پاپ ژوليوس دوم 
نقاشی کند و خيلی زود مديريت پروژه های جاه طلبانه 
برای تزيين ســاختمان های پاپ ها در کاخ واتيکان را 

به عهده می گيرد.
۱۵۱۱/۱2: رافائل موقعيت خود را در دربار پاپ تضمين 
می کند، پرتره های پاپ ژوليوس دوم را می کشد و کار 
روی چندين پروژه معمــاری و تزيينی را برای بانکدار 

پاپ، آگوستينو چيگی آغاز می کند.
 ۱۵۱۳: وقتی پاپ ژوليوس دوم می ميرد و لئو ايکس، 
حامی بزرگ هنر جانشين او می شود، رافائل به کار روی 
ســاختمان پاپ جديد ادامه می دهد. کارگاه او بيشتر 

گسترش می يابد و بر هنرش در رم تسلط پيدا می کند.
۱۵۱۴: لئو ايکس رافائل را به عنوان معمار اصلی کليسای جديد سنت پيتر منصوب می کند.

۱۵۱۵: رافائل شروع به طراحی مجموعه ای از پرده های نقاشی شده برای لئو ايکس می کند تا 
ديوارهای کليسای سيستين را بپوشاند. در ماه اوت به عنوان نقشه بردار روم باستان با نظارت 

بر حفاری ها منصوب شد.
۱۵2۰: پس از يك دوره کوتاه بيماری، رافائل می ميرد.

مکث

من از معدود آدم هایی بــودم که به اختیار خودم و 
شــاید به این دلیل که تازه از ایران، جایی که زدن 
ماسک بیشــتر از انگلیس توصیه می شود، آمده ام 
از ماســکم در فضاهای داخلی اســتفاده کردم. از 
نکات جالب دیگر این نمایشگاه برای من تنوع سنی  
بازدیدکنندگان بود، در مقایســه با تجربه هایم در 
ایران که بیشتر در چنین رویدادها یا نمایشگاه هایی 
شاهد حضور جوان ترها که عموما دانشجویان هنر یا 
هنرمندها هستیم، اما در اینجا آدم هایی در سنین 
مختلف می دیدیم، از جوان و پیر گرفته تا نوجوان ها 
یا حتی کسانی که دچار مشکل در راه رفتن و حرکت 
بودند و با ویلچر و کمک شخص دیگری آمده بودند 
که این اشــخاص یا از همراهان آن فرد بودند یا به 
دلیل همراهی و کمک به آن فرد پولی بابت بلیت و 

بازدید از نمایشگاه پرداخت نمی کنند.

آغاز سفر 
سفر در این نمایشگاه از اتاق یا تاالر اول با تابلویی از 
جوانی خود نقاش آغاز می شود با عنوان چهره یک 
پسر که احتماال مربوط به ۱۵ - ۱۶ سالگی هنرمند 
است. او در این نقاشی از گچ سیاه نرم استفاده کرده 
تا نوری را که در چشمانش منعکس شده و سایه های 
ظریفی را کــه روی گونه ها و لب هایــش افتاده به 
تصویر بکشــد و این کار را با ظرافت و همانطور که 
در توضیحات کنار نقاشی نوشــته شده با کنترل 
استادانه ای به انجام رسانده. بارقه هایی از استعداد و 

توانایی  رافائل که در حال جوانه زدن است.
در ادامــه همیــن تــاالر تابلوهایــی می بینیم با 
عنوان هایی مثل سن سباستین، مطالعه یا تمرین 
برای پرتره ســنت جیمز، راهپیمایی با کاالواری، 

سنت جورج و...

دوره اقامت رافائل در فلورانس دوره تکامل زندگی 
کاری و هنری او اســت. آمدن بــه جایی که مهد 
رنســانس اســت و 2 هنرمند بزرگ هــم دوره او 
)داوینچی و میکل آنژ( تحولــی بنیادین در دنیای 
هنر ایجاد کرده اند. او درمی یابد که آنچه از نقاشی 
از استادش پروجینو در شهر محل تولدش اوربینو 
فرا گرفته رو به کهنگی گذاشــته. تابلوی »مریم 
و کــودک در کنــار قدیس یوحنــا«ی داوینچی 
که با زغال طراحی شــده بود با اســتقبال زیادی 
مواجه می شــود. قرار گرفتن رافائــل در این فضا 
به ویژه تأثیرپذیــری اش از داوینچی تغییراتی در 
ترکیب بندی های شبیه سازی اش از مریم یا مدونا 
ایجاد می کند. تابلوی باکره )مریــم( و کودک در 
کنار یحیی تعمید دهنــده )یحیی پیامبر( آغازگر 
سلسله نقاشی های او تحت عنوان باکره و کودک و 
مدوناست و همچنین تابلوهای دیگری با سوژه هایی 
از زنان. در این اثر که مسیح بغل مریم نشسته و نگاه 

مریم تداعی کننده حس لطیف مادرانه است.
اگر بخواهیم کارهــای اولیه رافائــل را با کارهای 
متاخرش مقایسه کنیم متوجه می شویم با وجود 
رنگ های شــاد و رعایت جزئیاتی مثل انگشــتان 
دست، نوعی ایستایی در این نقاشی ها دیده می شود. 
بدن ها رو به جلو و چهره ها براســاس هندســه ای 
منظم شکل گرفته. درحالی که وقتی رافائل شروع 
به پیشرفت می کند چیزهایی در نقاشی های او نیز 
دچار پیچیدگی می شوند. بدن ها وزن خود را روی 
یک پا می گذارند، سرها خم شده روی شانه ها به ما 
نگاه می کنند و انبوهی از پارچه ها در باد می پیچند. 
حضور شــخصیت ها در این نقاشی ها مثل حضور 
بازیگران اســت روی صحنه تئاتر؛ حضوری همراه 

با شور و حرکت.
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