چرامخالفت؟

یحیی اجازه نداد 2بازیکن تاجیک این تیم
به اردوی تیم ملی بروند .گل محمدی
گفته به این دو بازیکن نیاز دارد
18

فصلمعمولیفوقستاره

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

بازگشتستارهها

19

اگر دلتنگ دیدن حسن یزدانی و سایر
ستارههای کشتی هستید ،آنها 10روز
دیگر در قزاقستان روی تشک میروند

یادداشت

بهروز رسایلی

روزنامهنگار

تفاوت کیا

20

دوشــنبه  2خرداد 21 1401
شــوال  1443سالسیام شـــماره 8503

مهدویکیا خودش را از فهرست گزینههای
پرسپولیس خط زد؛ شاید با طعنهای به یحیی

روز مانده تا
جام جهانی
برنامه بازی
عکس|رضاسعیدیپور|
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نفت م.س
20:00
صنعت نفت

نساجی

سپاهان

ذوب آهن
20:00

20:00

20:00

فجر

فوالد

تراکتور

پرسپولیس
20:00
شهرخودرو

یامگا؛سردسته
جداییطلبان
استقالل فصل
آينده تفاوتهای اندکی با تيم فعلی خواهد داشت
دو سه بازيکن را مجيدی
نمیخواهد و يامگا هم خودش خيال رفتن دارد

پاداش وفاداری
یا سزای خیانت؟

مس

20:00
استقالل

پیکان

گل گهر

آلومینیوم
20:00

20:00

هوادار
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یکشنبه  8خرداد 1401

استقالل
20:00
نفت.م.س

20:00
پرسپولیس

فجر

لیگ کنفرانس اروپا  -فینال

چهارشنبه  4خرداد 1401

فاینورد

23:30

آاس رم

ایناواخرهمزمانباافتنتایجپرسپولیس،شایعات
زیادیدرموردبرکنارییحیــیگلمحمدیبه
گوشمیرسید.برخیمیگفتند(وهنوزمیگویند)
ممکناستیحییدرپایانفصلبههمکاریاش
باسرخپوشانپایانبدهد.دراینشرایططبیعتا
بازارگمانهزنیدرموردجانشــیناحتمالیاوهم

داغاســت.ازگزینههمیشــهجذابخارجیکه
بگذریم،بینمربیانایرانیپرتکرارتریناسمیکه
بهگوشمیرسید،مهدیمهدو 
یکیابود.اسطوره
سرخهاهماکنونســرمربیتیمملیامیداستو
اینچندروزمدامگفتهمیشدممکناستضمن
فسخقراردادش،هدایتقرمزهارابرعهدهبگیرد.
مهدویکیاامادرتازهتریــنمصاحبهاشپیشاز
اردویعراق،بهصراحتاینشایعهراتکذیبکرد:
«ازبعضیخبرهاییکهمیشنومتعجبمیکنم.
منباتیمملیامیدقرارداددارمونســبتبهآن
متعهدهستم.آدمیهمنیستمکهکارمرانیمهتمام
رهاکنم.ضمنابهاینتیمخیلیامیدوارم».بهاین
ترتیبسایهبزرگترینآلترناتیویحییازسراوکنار
رفت،البتهشایدباچاشنیطعنهایدردناکعلیه
خودگلمحمدی.
برخالف یحیی
مهدو 
یکیادرحالیازپایبندیخودبهتعهداتش
سخنگفتهکهیحییگلمحمدیطیهردونوبت
حضورشروینیمکتپرسپولیسایننکتهکلیدی
رانادیدهگرفت.اواوایللیگدوازدهمدرحالیکه
سرمربیصبایقمبود،قلبدردشرابهانهکرد،به
تهرانآمدودرپرسپولیسدســتیارمانوئلژوزه
شد.بعدازمدتیهمدرمیانهبدگمانیهایمربی
پرتغالینســبتبهگلمحمدی،رویانیانژوزهرا
اخراجکردوخودیحییرابهجایشنشاند.بهاین
ترتیبگلمحمدینیمفصــلدوملیگدوازدهم
هدایتقرمزهــارابرعهدهداشــتواینتیمراتا
فینالجامحذفیپیشبرد،هرچندشکســتدر
بازینهاییومخصوصاتراژدیخداحافظیغریبانه
کیا،

مهدوی تیرخالصرابهنخستیندورهحضور
یحییدرپرسپولیسزد.گلمحمدیدرنوبتدوم
همبههمینشکلبهنیمکتپرسپولیسرسید.او
نیمفصلاوللیگنوزدهمسرمربیپدیدهمشهد
بود،امادرپیاجرایپروژهعبورازگابریلکالدرون
ازسویمحمدحسنانصاریفرد،یحییهمطی
یکانتقــالجنجالیبهپرســپولیسآمد.صدور
رضایتنامهاوازطرفباشگاهمشهدییکفرایند

بسیارپردردسربودوجالباینجاستکههنوزهم
هزینهاشپرداختنشدهاست.بنابراینشایدبتوان
جملهمهدویکیادرموردپایبندیبهتعهدشدر
قبالتیمامیدراکنایهایخواستهیاناخواستهبه
سرمربیفعلیسرخپوشاندانست.
تا لیگ  24خارج 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.

منهای فوتبال

آلكنو :نياز نبود برای
الغری به ايران بيايم
والدیمیرآلکنوسرمربيســابقتیممليوالیبال
جوابانتقاداتپیماناکبريراداد.اکبريکهدر

امباپه در پاریس ماندنی شد
همزمان عدهای این بازیکن
فرانسوی را خائن میدانند و عدهای
به او پاداش وفاداری میدهند

لیگ قهرمانان اروپا  -فینال
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23:30
رئال مادرید

لیورپول

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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گردوغبار
مهماندائميخاورميانه

سازمان ملل آسیب گردوغبار به اقتصاد کشورهای منطقه
را ساالنه 13میلیارد دالر برآورد کرده است
بحران ریزگردها و مدیریت ریسک

معلوليت به نرخ امروز
16صفحه راهنما ويژه تهران

5000تومان
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قیمت وسایل و تجهیزات مورد نیاز معلوالن
افزایش قابل توجهی پیدا کرده است

HAMSHAHRI

از سیمرغ ایرانی
تا پرواز دوباره
جنگنده اف14-

هواپیمای ایرانی ترابری سیمرغ
رونمایی شد

معلوالن دائمی برای خرید ویلچر ساده باید
حداقل 12میلیون تومان هزینه کنند

صفحههای  9 ،7و 14

یک فروند جنگنده اف14-پساز
18سال زمینگیر بودن ازسوی
متخصصان نیروی هوایی اورهال شد
صفحه2

صفحه9

زنانتنهاترميشوند

جوالن
ساختوسازهای
بدقواره در گالبدره

تا30سال دیگر زنان سالمند در معرض
آسیببیشتریقرارخواهندگرفت

3

برابر

تعداد زنان سالمند تنها در30سال
آینده بیشتر میشود.

درصد

زنان سالمند(۷۰۰هزار زن)
هماکنون تنها زندگی میکنند.

90
درصد

زنان سالمند تنها در  3دهک
پایین درآمدی هستند.

درصد

خانوارهای کشور در سال95
سالمندسرپرست بودهاند.

2.4

زنان سالمندتنهای
ایرانی هرگز ازدواج نکردهاند.

20
10

درصد

آپارتمانسازی غیرمجاز
عامل نابودی شمالیترین
محله تجریش شده است

صفحه12

شوک تازه
به بازار موبایل

هنوز ابالغیه رسمی سازمانهای
متولی منتشر نشده است

صفحه16

سرمقاله مدیرمسئول

سالم فرمانده

مأموریت؛ تهران بدونکودککار

جزئیاتترورپاسدار مدافعحرم

تمام دستگاههای مرتبط با وضع موجود کودکان کار و زبالهگرد به قرارگاه اجتماعی تهران دعوت شدند

یکی از مدافعان حرم در حمله مسلحانه  2موتورسوار در خیابان
مجاهدین اسالم تهران ،ترور و شهید شد
صفحه2

سرمقاله

عبدا ...گنجی؛ مدیر مسئول

دادهنما

مجید جباری/گرافیک :مهدی سالمی

یادی از سیدمجتبی هاشمی ،فرمانده گروه «فداییان اسالم»

کاسبی که اعجوبه جنگهای نامنظم شد
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 مالیاش را
برطرف کند .از دوست و آشنایی که پیششان اعتبار
داشت پرسوجو میکرد کدام خانواده نیازمند است
و باید حمایت مالی شود .برا یشــان کم نمیگذاشت.
خیلیها را هم خودش پیدا میکرد...

تهران

دچار تنش آبی است

مصرف17درصد آب آشامیدنی کشور در پایتخت

بحران آب و کمآبی در شهرهای ما موضوع تازهای نیست اما با توجه به
کاهش بارندگیها در ســالهای اخیر این بحران به شکلهای مختلف
مشــکالتی را بــرای شــهرها و شــهروندان ایجــاد کــرده اســت .بــا اینکه
بیشترین حجم آب کشور در بخش کشاورزی و صنعتی مصرف میشود،
امــا هدررفــت آب در بخــش خانگی معضــل دیگری اســت کــه بهدلیل
ضعــف در فرهنــگ مصــرف آب ،شــهرها را بــا آینــد ه نهچندان روشــنی
مواجه کرده اســت .یکی از 6اســتانی که بــا تنش آبی مواجه هســتند،
تهران است .بههمینخاطر ،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

179میلیمتر
میزان کل بارش
در تهران

۲۰۰میلیونمترمکعب
کاهش حجم منابع
آبی پایتخت

یکمیلیاردو۱۴۰میلیونمترمکعب
مصرف آب در تهران

600حلقه
تعداد چاههای موجود
در تهران

30درصد
آب آشامیدنی شهر از
چاهها تامین میشود.

۵۹مترمکعب
در ثانیه مصرف آب
در تهران

تهران جزو6استان با تنش آبی بهشمار میرود.

 ۵سد
طالقان،امیرکبیر،الر،
لتیانوماملوآبشهر
تهرانراتامینمیکنند.

متنکاملرا درهمینصفحهبخوانید.

ی امروز
ویژهها 

سالمفرمانده
بياختيار بهدلم افتاد براي سرود «سالم فرمانده»
چند كلمه بنويســم .دنبال چرايــي گلكردگي و
مانايي آن ميگردم .براي امــام زمان(عج) هزاران
مطلب احساسي-عاطفي و لبيك و عرض ارادت در تاريخ نوشته شده و مكتوب
است اما فراگير و جهاني نشد .محتواي اين ســرود نيز در اكثر مصارع نوگويي
ادبيات و مفاهيم ندارد .حتي متاثر از خاستگاه اوليه اين اثر -يعني گيالن  -نام
ميرزاكوچكخان و مدعاي تمامكنندگي ولي روشن نيست .ميرزاكوچكخان
چه چيزي را تمام كرد؟ در تاريخ روشن نيست.
اما راز جذابيت و فراگيري اين اثر در چيســت كه از كشمير تا سوريه و اروپا و
ايران را متأثر كرد .معتقد نيســتم اين اثر محصول اتاق فكر عميق و چنداليه
و تحتنظر كارشناسان ادبيات ،روانشناســي ،جامعهشناسي و موعدشناسي
تهيه شده باشــد .قطعا ذوق و قريحه شخصي بوده اســت اما ستودني است.
مانایي آنرا از منظر «گفتمان» بررســي ميكنم« .گفتمــان مهدويت» نه از
جهت باور بلكــه از جهت نوآوري مفاهيــم  ،ادبيات و هنر به اثبات و ســكون
رسيده اســت و عمدتا تكرار مفاهيم اســت اما اين اثر آن پوســته و محفظه
بستهشده را شــكافت از ســالنهاي همايش به كف جامعه و ميان نوجوانان
كشاند.
راز مانايي آن هويتدادن به نسل و سنيني اســت كه اكنون هيچكارهاند و از
جهت نقشآفريني اجتماعي هنوز عرف جامعه آنان را بهرسميت نميشناسد.
جذابيت آن استفاده از مفاهيمي است كه به هويت كودكانه رنگ بزرگي ميدهد
و جنبه آرماني حيات را براي كودك ترسيم ميكند« .با قد كوچكم ،سردارت
ميشــوم» دقيقا يعني همين جذابيت« .با دســتان كوچكم دعات ميكنم»
يعني دست كوچكي كه در عرف هم دعايش جذاب است و هم خيلي توقع دعا
از وي نميرود.
هويتيابي به نسلي است كه براي سربازي انقالب اسالمي منتظر طي سلسله
منازل و داالنها نيســت .از جذابتريــن بخشهاي آن همين «ســيدعلي
دههنوديهایش را فراخوانده» است .اين هويتي را برجسته ميكند كه در قرابت
با رهبري احساس پيشتازي نسبت به سنين باالتر را نمايان ميكند و پيوستگي
سيدعلي« ،فرمانده» و الگويي از سربازي حاجقاســم ،پازل تكامليافتهاي را
نشان ميدهد كه خواننده كودك و نوجوان احساس ميكند خيلي زود در اين
تراز ديده و شناخته ميشود .از جذابترين بخشهاي انتهايي آن شروع بخش
«عهد ميبندم» است.
نوجوان آرمانی را براي خود ترســيم ميكند كه بعد از نوجواني بهســوي آن
خواهد رفت و فــرداي خود را در آيينــه مهدويت ميبينــد .آرمانگرايي روح
حاكم و نقطهقوت اين متن است .همان گمشدهاي كه ميتواند روح جالبخش
معنويت و امامت را در زندگــي لذتآلود و غربزده امروز مــا بازتوليد نمايد.
ملي و فرامليشــدن اين ســرود دقيقا به اين دليل اســت كه هم محتوا و هم
اجرای آن خاص نوجوانان و كودكاني اســت كه دوران عصمت را هنوز بهپايان
نبردهاند .در پس اين خواندن مواهبي از دنيــا نميبينند و آمدهاند تا از هويت
خود در پيمودن آرمان مهدويت دفاع و از اسالف خود پیشی بگیرند .جذابیت
آن برای بزرگترها نیز آن اســت کــه در دوران کودکی و در نبــود امثال اين
سروده ،آن حيات حسرتزده را در امروز بازخواني ميكنند .فعال بودن زبان
بدن و حركات هماهنگ دســت ،هيجاني مناسب با اين ســن توليد ميكند
و ديگران را نيز به ســوي خود ميكشــد و البته به قول مقــام معظم رهبري
هيچ اثــري در تاريخ بدون آميختگي بــا هنر باقي نخواهد ماند و اين ســرود
نشــان ميدهد كه هنر ميتواند براي ما از هزاران تريبــون ،قدرتمندتر عمل
كند.
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صفحه5

بياختيــار بهدلم افتاد براي ســرود
«سالم فرمانده» چند كلمه بنويسم.
دنبال چرايي گلكردگي و مانايي آن
ميگردم .براي امام زمان(عج) هزاران
مطلب احساســي-عاطفي و لبيك و
عرض ارادت در تاريخ نوشــته شده و
مكتوب است اما فراگير و جهاني نشد.

 374مخزن
اضطراری باید
در شهر تهران ایجاد
شود.

120مخزن
اضطراری ایجاد و
عقبماندگی سال
قبل جبران شد.

متنکاملرابااسکنکیوآرکد،درهمشهریآنالینبخوانید

اقتصاد
فرار مالیاتی خانههای الکچری ،با ترفند «اجاره به خارجی»

ابتدای آگهــی مینویســند« :اجــاره به خارجــی» .در
بخش تعیین مبلغ اجارهبها هم عالمت  $میگذارند تا
مستأجر بداند باید اجارهبها را با دالر پرداخت کند ،ولی
این خانههای خاص چقدر مشــتری دارند؟ واقعا قرار
است به خارجیها اجاره داده شوند یا ماجرای دیگری
در میان است؟

22
مهدویکیاخودشراازفهرستگزینههایپرسپولیسخطزد...

تفاوت کیا

این اواخر همزمان با افت نتایج پرســپولیس ،شایعات زیادی در مورد
برکناری یحیی گلمحمدی به گوش میرسید .برخی میگفتند (و هنوز
میگویند)ممکناستیحییدرپایانفصلبههمکاریاشباسرخپوشان
پایانبدهد.دراینشرایططبیعتابازارگمانهزنیدرموردجانشیناحتمالی
او هم داغ است .از گزینه همیشه جذاب خارجی که بگذریم ،بین مربیان
ایرانی پرتکرارترین اسمی که به گوش میرسید ،مهدی مهدویکیا بود.
اسطورهسرخهاهماکنونسرمربیتیمملیامیداست...
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فرهنگ
ماجرایپیشکشآپارتمانلوکسوماشینمیلیاردیبهبازیگرطنز

«مهــران رجبــی» از پرکارتریــن بازیگران طنز ســینما و
تلویزیون که از  ۲۵ســال پیش با نقشهــای ماندگار و
بازیهایدرخشان،خاطراتشیرینیرابرایمانساخته،
هدیه چند میلیاردی یکی از ثروتمندان تهران به او را رد
کرده اســت ،رجبــی در گفتوگــو با همشــهری آنالین
جزئیاتاینپیشنهادوسوسهانگیزراروایتکردهاست.
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دوشنبه  2خرداد 1401
شماره 8503

انجام بدهند ».خطیبزاده به این موضوع هم اشاره
کردهاست که «از مضمون فرمایش رهبرمعظم
انقالب کام ً
ال مشــخص اســت تــوپ در زمین
آمریکاست که باید برای اجرای تعهداتش تصمیم
سیاسی عاقالنه بگیرد».
ایــن خبرســازیها درحالی در روزهــای اخیر
شدت گرفته است که مقامهای ارشد کشورمان
و بهویژه وزیرامورخارجــه ایران در روزهای اخیر
در رایزنیهای خود بــا مقامهای اتحادیه اروپا به
روشنی تأکید کردهاســت که جمهوریاسالمی
همچنان مانند گذشته و براســاس راهبردهای
اعالم شــده خود ،بهدنبال حصول توافق مثبت
و منصفانهای در گفتوگوهای هســتهای با 4+1
اســت که آمریکا را به اجرای تعهداتش در برجام
برگرداند.

مدافع حرم

جزئیات ترور رزمنده مدافع حرم
در خیابان مجاهدین اسالم
یکی از مدافعان حرم در خیابان مجاهدین اسالم تهران روز گذشته
توسط عناصر ضدانقالب به شهادت رسید .به گزارش تسنیم ،این
حادثه حوالی ساعت 16دیروز در یکی از کوچههای فرعی خیابان
مجاهدین اسالم رخ داده و  2نفر 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.

خبر

دستگیری شبکهای
از اراذل و اوباش مرتبط
با صهیونیستها
روابطعمومی کل سپاه از دستگیری شبکهای از
اراذل و اوباش مرتبط با سرویس اطالعاتی رژیم
صهیونیســتی خبر داد .بهگزارش ســپاهنیوز،
روابطعمومی کل ســپاه در اطالعیهای با اعالم
این خبر گفت :این شــبکه با هدایت سرویس
اطالعاتی رژیم صهیونیســتی ،اقدام به سرقت
و تخریب اموال شــخصی و عمومی ،آدمربایی
و اخذ اعترافات ساختگی از طریق شبکه اراذل
و اوبــاش میکرد .ایــن اطالعیه خاطرنشــان
کرده است :عوامل این شبکه را سپاه پاسداران
انقالب اســامی و وزارت اطالعات دســتگیر
کردند / .ایرنا

عکس :پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری

شهادت شهید صیاد خدایی

در پی شهادت یکی از مدافعان حرم ،روابط عمومی کل سپاه در
اطالعیهای از شهادت سرهنگ پاســدار صیاد خدایی در اقدام
تروریستی ضدانقالب و عوامل وابسته به استکبار جهانی خبر داد.
در این اطالعی ه آمده است :عصر روز یکشنبه در یکی از کوچههای
منتهی به خیابان مجاهدین اسالم در شرق تهران ،یکی از مدافعان
حرم هدف جنایت تروریســتی ضدانقالب 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

پیگیری خط شکست مذاکرات

موجسواری برجامی
با خبرهای جعلی

خبرسازی درباره دیدار رهبر انقالب و امیرقطر نشاندهنده یک طراحی جدید برای پنهان کردن واقعیت ماجرا در مذاکرات هستهای است
در روزهــای اخیــر فضاســازی
پیرامــون آخریــن وضعیــت
گزارش
گفتوگوهــای هســتهای میان
جمهور یاســامی ایــران
و گروه 4+1ابعــاد تازهای بهخود گرفتهاســت
و آمریکاییهــا میکوشــند بــا ایجــاد فضای
رسانهای جهتدار ،مســئولیت انفعال خود برای
تصمیمگیری دراین زمینه را متوجه ایران کنند.
بهگزارشهمشــهری ،برهمین اســاس هم بود
که طی روزهای گذشــته شاهد انتشــار اخبار
جهتداری ازسوی رسانههای غربی و آمریکایی
بودیم که خــط «مقصرنمایی ایــران» را دنبال
میکردند و میکوشــیدند مذاکرات را در «خطر
شکست» نشــان دهند و «مطالبات فرابرجامی

ایران» را عمدهترین دلیل این موضوع بیان کنند.
آخرین موج خبرسازیها دراین زمینه به انتشار
اخبار جعلی درباره دیدار اخیر رهبرمعظ م انقالب
و امیرقطر مربوط میشد .در روزهای اخیر برخی
رسانهها تالش کردند با ارجاع به یک خبر شبکه
الجزیره درباره این دیــدار ،اینگونه القا کنند که
مقاممعظمرهبری به هیــأت قطری اعالم کرده
که «آماده ســازش درباره پرونده ایران است»؛
خبری که بهوضوح جعلی بودن آن آشکار است و
از خبرسازی سادهلوحانه پیرامون آخرین وضعیت
گفتوگوهای هستهای ایران و  4+1حکایت دارد.
یک خبرسازی مشکوک

این خبرســازی آشکار که بازنشــر گسترده آن

نشاندهنده یک طراحی جدید برای پنهان کردن
واقعیت ماجرا در مذاکرات هســتهای اســت ،با
واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان
مواجه شد و سعید خطیبزاده ضمن اینکه چنین
روایتی از دیــدار رهبرمعظمانقالب با امیرقطر را
«کامال غلط» دانست ،تأکید کرد :بهنظر میرسد
حتی در ترجمه از الجزیره هم دقت کافی صورت
نگرفته و یک شیطن 
ت رسانهای و تبلیغاتی درمیان
است.
وی همچنین تأکید کــرد که رهبرمعظم انقالب
هیچ سخنی از ســازش به میان نیاوردهاند بلکه
به امیر قطر فرمودهاند« :ما همیشــه گفتهایم که
مذاکرات باید نتیجهدار باشد ،نه وقت تلفکردن.
آمریکاییها میدانند برای این کار باید چه اقدامی

درایــن میــان امــا خبرســازیهای پیرامون
گفتوگوهای برجامی به همین جا ختم نشــد و
رسانهها و برخی فعاالن سیاسی  -رسانهای غربی
در روزهای اخیر تالش کردند بــا پیگیری خط
«شکست مذاکرات» ،مســئولیت این موضوع را
متوجه ایران کنند .برهمین اســاس هم بود که
تالش کردند اینگونه القا کنند که «شواهد و قرائن
از اعالم قریبالوقوع «شکست مذاکرات برجام»
توسط تیم بایدن خبر میدهد».
در چنین شــرایطی بود که لــورا روزن خبرنگار
آمریکایی که در حوزه مذاکرات هســتهای ایران
و  4+1فعال اســت در توییتی نوشت« :مقامهای
اروپایی هشــدار و ناامیدی فزاینــدهای را ابراز
میکنند که بایــدن احتماال اجــازه دهد توافق
هستهای ایران شکست بخورد».
روزن همچنین به نقل از یــک دیپلمات اروپایی
درگیر در مذاکرات برجامی عنوان کرد« :تا آنجا
که من موضوع را میبینم ،هر دوطرف به دوجهت
مختلف میروند و فاصله درحال کاهش نیست.
این خبرنگار آمریکایــی همچنین تصریح کرد ه
است که «این دیپلمات اروپایی سفر مورا به تهران
را یک حرکت بدون پیشرفت توصیف کرد».
تهدیدهای توخالی

ازسوی دیگر مقامهای رژیم صهیونیستی نیز در
روزهای اخیر تالش کردند با ابزار تهدید ایران به
مقابله نظامی ،گفتوگوهای هستهای را تحتتأثیر
قرار دهند؛ موضوعی که حتــی با واکنش منفی
رســانههای 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 تلآویو
تنهاست.

مجلس تصویب کرد

جرمانگاری در خودداری از شفافیت

طرح شــفافیت قوای سهگانه و
ســازمانها و نهادها در حالی به
مجلس
تصویبمجلسرسیدکهدرهمان
بحبوحه بحث و بررسی مفاد آن در
کمیسیونهایتخصصیوصحنمجلس،نقدهایی
به آن وارد شده بود .اما نمایندگان تأکید داشتند که
با شنیدن نقدها ،قانون را بهگونهای تدوین و تعریف
کردهاند که بتواند عملکرد قوا ،سازمانها و دستگاهها
را در منظر افکارعمومی و رســانهها شفاف کند.
روحاهلل 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
دربرمیگیرد تا بتوانیم از بــرکات آن برای جلب
اعتماد مردم ،افزایش سرمایه اجتماعی در کشور و
بستن روزنهها و الیههای بروز فساد استفاده کنیم .با
این حال ،این طرح مخالفان سرسختی هم داشت.
مخالفان معتقد بودند نمیشود همه امور کشور را
شفاف کرد چراکه این مسئله میتواند به امنیت ملی
خدشه وارد کرده و مشکالتی را برای اداره امور کشور
ایجاد کند .مهــرداد ویسکرمــی ،نماینده مردم
خرمآباد ازجمله این منتقــدان بود كه در توضیح
مخالفتش گفته بود :انتشار تمام اطالعات کشور
میتواند 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
يا رئیس مجموعه احساس کند رأی در مورد موضوع
یا جلســهای ضرورتی برای شفافســازی ندارد،
میتواند آن را محرمانه کند و با این استدالل عمال
جلساتی که بعضا شــفاف هم بودهاند دیگر شفاف
نخواهند بــود .گرچه در بررســیهای بعدی این
عبارتها از قانون تصویبشــده حذف شــد اما
نگرانیهای جدیدی ایجاد شد .تصویب قوانین در
مجلس و نبود ضمانت اجرا یکی از چالشهایی است
که طرح شفافیت را تهدید میکرد .براساس آخرین
ی آرا،
مصوبه مجلس ،تکلیف انتشــار و شفافساز 
مذاکرات و اقدامات در دســتگاهها بر عهده همان

دستگاه و در بازه زمانی یکماهه گذاشته شده بود اما
اگر در مهلت تعیینشــده اقدامی برای انتشــار
اطالعات از سوی مجموعههای مشمول شفافیت
انجام نمیشــد ،الزامی جهت اجرای آن نیز برای
دستگاه پیشبینی نشده بود .موضوعی که عموما
منتقدان خارج از بدنه دولت و مجلس آن را منجر به
بیاثر شدن طرح شفافیت میدانستند.
بستهشدن 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 ،جرمانگاری کردند.
محمدرضا صباغیان ،نماینده بافق در مجلس به
همشــهری میگوید :اعضای کمیسیون شوراها
برای مستنکفین از اجرای قانون ،جرم درجه 5را
درنظر گرفتند .گرچه او توضیح بیشتری در اين
باره نمیدهد اما ،محمدحسن آصفری ،نماینده
اراک در صحــن علنی مجلس پیشــنهاد اعمال
جرم درجه 6برای متمردین از اجــرای قانون را
مطرح میکند .او میگوید :اگر تخلفی درخصوص
اجرای قانون شفافیت قوای سهگانه ،سازمانها،
نهادها و دســتگاهها صورت گیرد باید با مسئول
دستگاه برخورد شود .بنابراین اگر این قانون دقیق
و متقن آورده نشود ،دستگاهها و سازمانها از زیربار
مسئولیت فرار میکنند.
مجازات درجه 6شامل چه مواردی است؟

براساس تصویب نمایندگان ،مسئولیت اجرای قانون
شفافیت بهعهده باالترین مقام دستگاه است و به
این دلیل ،اگر مسئوالن از اجرای قانون خودداری
کنند ،مطابق با قانون مجازات اسالمی ،به حبس
بیش از 6ماه تا 2سال ،جزای نقدی از  2تا 8میلیون
تومان ،شالق از  31تا 70ضربه ،محرومیت از حقوق
اجتماعی از 6ماه تا 5سال ،ممنوعیت از یک یا چند
فعالیت شغلی یا اجتماعی و انتشار حکم در رسانهها
محکوم خواهند شد.

نظامی

گام بلند ایران در توسعه صنایع هوایی

از سیمرغ ایرانی
تا پرواز دوباره جنگنده F-14
نیروهای مسلح کشورمان در روزهای اخیر شاهد 2اتفاق
مهم بودند؛ از یکســو هواپیمای ایرانی ترابری سیمرغ،
بهعنــوان جدیدترین دســتاورد وزارت دفــاع رونمایی
و ازســوی دیگر یک فرونــد جنگنده شــکاری رهگیر
F-14پساز 18سال زمینگیر بودن ،ازسوی متخصصان
نیروی هوایی ارتش بازآماد (اورهال) شد.
بهگزارش همشهری ،دستاوردهای جدید نیروهای مسلح
ایران در حوزه صنایع هوایی نقش قابلتوجهی در تقویت
سازمان رزم نیروهای هوایی کشــورمان برعهده خواهد
داشــت چراکه «ســیمرغ ایرانی» عالوه بر نقش ترابری
هوایی ،میتوانــد در نقشهای دیگری نیــز به نیروهای
مسلح یاری برساند.
براساس اعالم مســئوالن وزارت دفاع کشورمان ،سیمرغ
بازطراحی و توسعه یافته هواپیماهای همنسل خود است
که کامال متناسب با نیازهای مورد تقاضای دستگاههای
کشوری و لشــکری و همچنین لحاظ کردن شرایط آب و
هوایی کشور و مطابق با استانداردها و مقررات بینالمللی،
ازســوی متخصصان داخلی در وزارت دفاع و شرکتهای
دانش بنیان ،طراحی ،تولید و ساخته شدهاست.
هواپیمای ترابری سیمرغ که جدیدترین دستاورد وزارت
دفاع در حوزه صنایع هوایی بهحســاب میآید ،نیازهای
موجود در حوزه حمل بارهای ســبک تا ســقف 6تن را
رفع میکند و گفته میشود توانایی انجام مأموریتهای
هواپیمــای ترابری در حــوزه تجاری و ترابــری نظامی،
امدادرسانی درحوادث غیرمترقبه و انجام مأموریتهای
تاکتیکی را نیز دارد.
ســیمرغ ایرانی که 23متر طول25 ،متــر عرض و 8متر
ارتفاع دارد از قابلیتهایی مانند حمل خودروهای سبک،
امدادرســانی ،حمل انواع موتورهواپیما ،چابکی و شعاع
پروازی مناسب برخوردار است و میتواند مأموریتهایی
مانند حمل مســافر ،بار ،ادوات نظامی ،ســرباز و چترباز،
جیپ ،توپ و مجروح را انجام دهد.
قابلیتهای سیمرغ ایرانی

کارشناسان معتقدند ســیمرغ ایرانی نمونه تکمیل شده
هواپیمای «ایران »140است که پروژه ساخت آن از سالها
قبل آغاز شــده بود و نمونه بازطراحی شده آن مشکالت
نمونه قبلی را ندارد .با نگاهی به طراحی هواپیمای سیمرغ،
مشاهده میشــود که این پرنده جدید ایرانی ،تغییراتی
را در بدنه و طراحی تجربه کرده اســت .مهمترین تغییر،
اضافهکردن قسمت رمپ و تغییراتی در بالهای عقب این
هواپیماست .قسمت دم و ســکان عقبی آن نیز تغییراتی
داشته و سکان آن از یک سکان هفتیشکل به یک سکان
ســادهتر از «ایــران  »۱۴۰تغییر یافتهاســت .همچنین
کارشناســان بهینهســازی موتور را نیز مهمترین تغییر
«سیمرغ ایرانی» نسبت به «ایران  »۱۴۰ارزیابی کردهاند.
هواپیمای ترابری ســیمرغ غیر از کاربــری مهم خود در
حوزه ترابری نظامی ،میتوانــد نقشهای مختلفی مانند
هواپیمای جنگ الکترونیک و گانشــیپ نیــز ایفا کند.
اهمیت این دو کاربری حتی نســبت به ترابری هوایی نیز
بیشتر احساس میشــود .چون دراین حوزهها چند سال
است که ناوگان جدیدی وجود ندارد و باید از هواپیماهای
جدیدتری استفاده شــود .البته نسخه جنگ الکترونیک
هواپیماهای بوئینگ  ۷۰۷چند ســالی میشــود که در
نیروی هوایی حضور دارند که بــا توجه به عمر باال ،باید با
نســخههای جدیدتر جایگزین شوند که سیمرغ میتواند
یکی از آنها باشــد .گفته میشــود که اگر ســیمرغ همه
تستهای پروازی را با موفقیت طی کند و با تقویت بالها و
سازه بدنه و همچنین تجهیز به انواع موشکها و توپهای
بومی مسلح شود ،آنگاه قادر است امنیت آسمان ایران را
بهویژه در بخش زمینی تأمین کند.
پرواز پساز 18سال زمینگیری

دراین میان اما رونمایی از «سیمرغ ایرانی» تنها دستاورد
جدید نیروهای مسلح کشــورمان در حوزه صنایع هوایی
نبود و دیروز یک فروند جنگنده شــکاری رهگیر ،F-14
پساز 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 پساز 18ســال
زمینگیر شــدن ،با 39هزار نفر ســاعتکار هســتیم که
بهدست متخصصان داخلی و با اســتفاده از دانش کامال
بومی بازســازی شــد و در ریل عملیاتی قرار گرفت .امیر
ســرتیپ خلبان حمید واحدی گفت :نیروی هوایی یک
نیروی دانشمحور و خوداتــکا بر پایه بهرهگیری از دانش
بومی و متخصصان داخلی اســت که افتخار بازآمادسازی
هواپیماهای جنگی همچون  F-14را 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 شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد :امسال با
توجه به اهتمام ویژه نیروی هوایی نســبت به استفاده از
تجربیات و دانش نخبگان فنی ،توانستهایم دراین زمینه
همکاریهای مثمرثمری داشته باشیم تا جایی که امروز
بسیاری از قطعات گلوگاهی این نیرو بهدست شرکتهای
دانشبنیان طراحی و ساخته میشود.

دوشنبه  2خرداد 1401
شماره 8503

مهلتپرداخت عوارض پارسال،تا پایان خرداد امسال

گزارش 2

پیشرفت 65درصدی
احداث رینگ آبی تهران

اهم اقدامات انجام شده

آنطور که مدیرعامل شرکت آبفای تهران گفته در پایتخت
۶۰۰حلقه چاه وجود دارد که ۳۰درصــد منابع زیرزمینی
از این چاهها تأمین میشــود .همچنین میزان مصرف آب
شرب از 7تصفیهخانه شهر تهران ،یکمیلیارد و ۱۴۰میلیون
مترمکعب است که ۹میلیون و ۴۵۵هزار نفر از آن بهرهمند
میشوند .همچنین یکمیلیون و ۱۴۵هزار انشعاب و ۱۰هزار
کیلومتر لولهگذاری در تهران انجام شده است.
مخازن اضطراری

ایجاد ۳۷۴مخزن اضطراری در تهران اولویت شرکت آبفای
تهران است که بختیاری گفت« :اگر زلزله 6.5ریشتری در
تهران اتفاق بیفتد از طریق این مخــازن برای  ۳تا ۹روز آب
در تهران تأمین خواهد شد .مطالعات متعددی صورتگرفته
و قرار اســت تا 2ســال آینده این مخازن در مناطق تهران
کارگذاری شوند که حدود ۹میلیون نفر میتوانند در مواقع
بحرانی از منابع آب آنها استفاده کنند ».آنطور که این مقام
مسئول عنوان کرده تا پایان امسال ۱۲۰مخزن کارگذاری و
۱۰۰مخزن نیز نیمه دوم سال به مناقصه گذاشته میشود تا
عقبماندگیها جبران شود.
اهم اقدامات شرکت آبفا در سال1401
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کیلومتر
شبکه آب
توسعه مییابد

13

78

کیلومتر
شبکهآباصالحو
بازسازیمیشود

حلقه
چاهبهسازیوبازسازی
میشود

نقلقولخبر
حبیب کاشانی
عضو کمیسیون برنامهوبودجه
شنیده میشود که سالنها و زمینهای
ورزشی شــهرداری به پیمانکارانی داده
شــد هاند و پیمانــکاران هــم مبالــغ
ســنگینی از مردم مطالبــه میکنند که
ضرورت دارد شهرداری پیگیری کند.

اعضای پارلمان شهری با طرح «اعطای مهلت زمان پرداخت فرمهای عوارض ساختمانی صادره اسفند سال »1400موافقت کردند

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 مهمترین پروژه اســت که با اجراییشدن
آن بزرگترین آرزوی تهران برآورده ميشــود و ســدهای
پایتخت(طالقان ،امیرکبیر ،الر ،لتیــان و ماملو) به یکدیگر
متصل میشــوند ».بهگفته محمدرضا بختیاری  3تا 4سال
دیگر این پروژه تکمیل میشود.
به گزارش همشــهری ،وضعیت بارندگی استان تهران اصال
مناسب نیســت .موضوعی که مدیرعامل شــرکت آبفای
تهران آن را بیان کــرد و گفت که تاکنــون ۱۷۹میلیمتر
بارندگی داشــتیم و اکنون تهران جزو 6اســتانی است که
با تنش آبی مواجه هســتند .بختیاری تأکید کرد« :ســال
گذشــته حجم آب ذخیرهشــده ۸۱۷میلیون مترمکعب
بوده و امســال به ۶۱۵میلیون مترمکعب رسیده که کاهش
۲۰۰میلیون مترمکعبی را شاهد هستیم و این اتفاق ،تهران را
با مشکل روبهرو کرده است و ازاینرو تمام چاهها در مدار قرار
گرفتهاند چون ناچاریم حجم مخازن را برای پایان شهریورماه
نگهداریم».

تصمیمگیری نهایی درخصوص طرح «اعطای مهلت
زمان پرداخت فرمهای عوارض ساختمانی صادره در
گزارش
اسفند ســال  »1400که دوفوریت آن در جلسات
گذشته تصویب شده بود ،مهمترین دستور جلســه دیروز پارلمان
شهری بود که با موافقت اکثریت آرا ،تصویب و زمان پرداخت عوارض
ســاختمانی (قبضهایی که 21تا 28اســفند ســال گذشته صادر
شــدهاند) تا پایان خرداد تمدید شــد .به گزارش همشهری ،رئیس
شورای شــهر تهران که بهدلیل کســالت غیبت 2ماهه داشت ،روز
گذشته در صحن شورا حاضر شد و در ابتدای جلسه به مناسبت روز
بهرهوری 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 برنامهریزیهایی برای برگزاری باشکوه آن صورتگرفته است».
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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 تــاش ویژه
از ســوی شــورا و پلیــس وجــود داشــته
باشــد و تدبیــری اندیشــیده شــود تــا
نمایشــگاهها بــه شــهر آفتــاب منتقل
شوند.

پرداخت اقساطی عوارض
اعضای پارلمان شــهری در چندین جلسه علنی و هماندیشی طرح
اعطای مهلت زمان پرداخت فرمهای اعالم عوارض ساختمانی صادره
در اسفندماه سال  1400را 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؛ ازاینرو شــهروندان میتوانند 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.

مهدی چمران پس از طیکردن دوره بیماری به صحن شورا بازگشت .عكس :سعید گنجی

درگاه واحد صدور مجوز ایجاد میشود

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 ارزیابیهای انجام شده
یکی از مشــکالت مردم صدور مجوز ساختوساز و کسبوکار است
و به همین دلیل این طرح باهدف رفع تنگناهایی ازجمله عدموجود
شــفافیت و اجرای رویههــای ناصحیح ،پراکندگــی پایگاهدادهها
و مــوازیکاری ،عدمارتبــاط مؤثــر فرایندهای درونســازمانی و
برونسازمانی 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 کســبوکار،
نظام احــراز هویت واحــد و یکپارچه شــهروندان و کاربران درون
و برونســازمانی را هم تضمین کند ».در پایان اعضــا با این طرح
موافقت کردند.

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 الزماالجراست.
درهرحال به این جمعبندی رسیدهاند که بهدلیل محدودیت در جابهجایی
پول و تعطیالت آخر ســال ،افرادی که از 21تا 28اســفند سال گذشته
برگه عوارض دریافت کرده ،اما موفق به پرداخت نشــدهاند ،مشمول این
تخفیف شــوند و به آنها مهلت پرداخت داده شــود ».حمیدرضا صارمی
در ادامه عنوان کرد« :این تصمیم درســت و عاقالنــهای بود؛ چراکه افراد
زیادی فیش عوارض دریافت کردهاند و نمیخواهند مشــمول 20درصد
افزایش عوارض امســال شــوند که با ایــن مصوبه میتواننــد در زمان
تعیینشده اقدام به پرداخت عوارض کنند ».بهگفته او ،بیش از 2هزار نفر از
این مصوبه منتفع میشوند.

9

حلقه
چاه عمیق حفر
میشود

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

مأموریت؛

تهرانبدونکودککار

هزار مترمکعب
مخزن آب
به مداروارد می شود

خبر

فعالیت  ۳۰درصد از غرفههای
پسماند خشک در روزهای جمعه
معاون هماهنگی و ارزیابــی امور مناطق ســازمان مدیریت
پسماند شهرداری تهران از افزایش ســاعت کا ِر غرف پسماند
خشک خبر داد .به گزارش همشهری ،شادی مالکی گفت« :از
این پس شهروندان تهرانی میتوانند از ساعت ۸صبح تا  19از
خدمات غرفههای پسماند خشک برخوردار شوند .شهروندان
تهرانی میتوانند با تفکیک پسماندهای قابل بازیافت همچون
کاغذ ،شیشه ،پالســتیک ،باطری و غیره تا ساعت 19نسبت
به تحویل این پســماندها به مجموعههای دریافت پســماند
خشک مستقر در سطح شهر اقدام کنند ».او با اشاره به اینکه
پیشتر ساعت کار غرف تا ســاعت 17بود و در روزهای جمعه
غرفهها تعطیل بودند ،ادامه داد« :بهدلیل مطالبه و درخواست
شهروندان ساعت کار غرف از شنبه تا پنجشنبه  8تا  19و روز
جمعه  9تا 13خواهد بود ».معــاون هماهنگی و ارزیابی امور
مناطق سازمان مدیریت پســماند شهرداری تهران با تأکید بر
ضرورت ارتقاي بسترهای مشــارکت حداکثری شهروندان و
افزایش بهرهوری و کارایی مراکز مذکور با توجه به مفاد قرارداد
و نظام فنی و اجرایی مربوطه ،عنوان کرد« :بر همین اســاس
ساعت کار غرفههای بازیافت(مراکز خرید و مبادله پسماندهای
خشک) مستقر در سطح مناطق 22گانه ،در روزهای شنبه الی
پنجشنبه از ساعت  8:00لغایت  19:00بوده و در روزهای جمعه
30درصد غرفهها از ساعت  9:00لغایت  13:00فعال خواهند
بود ».او در ادامه با اشاره به لزوم رعایت ساعت کار اعالمی در
تمام غرفههــای بازیافت گفت« :نصب لیســت قیمت ابالغی
انواع پسماند خشک در بدنه خارجی غرفه و قابل رویت بودن
برای شهروندان ،تخلیه روزانه پســماندهای جمعآوریشده
و ممانعــت از انباشــت پســماند در غرفههــای بازیافــت
و همچنین اطالعرسانی ،آموزش و جلب مشارکت شهروندان
با اســتفاده از تمام ظرفیتهای موجود ،رعایت کامل HSE
و نظافت غرفههــای 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،
دســتورالعملهای مربوطه و پرداخت کامل و بموقع حقوق و
مزایای متصدیان و عوامل غرفههــای بازیافت تأکید و اضافه
کرد« :این سازمان با نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت غرفههای
بازیافت و ایفای تعهدات قراردادی مربوطه ،موجبات سالمت
شهروندان را فراهم میآورد».

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 دســتگاههای مســئول در حوزه
آسیبهای اجتماعی پایتخت برگزار شد.
در ابتدای این جلسه آخرین وضعیت عملکرد
دستگاههای مسئول پیرامون مصوبات بیست و
یکمین جلسه قرارگاه آسیبهای اجتماعی شهر
تهران در حوزه کارگروههای تخصصی ازجمله
کارگروه ویژه کودکان کار و زبالهگرد و همینطور
کارگروه حمایت از خانوادههــای مددجویان
مراکز ماده ۱۶بررسی شد.
فعال کردن رســانهها در حوزه پیشــگیری و
جلب مشــارکتهای مردمی ،احصاي شــرح
وظایف قانونی دستگاهها در حوزه خانوادههای
آسیبدیدگان ،اشتراکگذاری آمار و اطالعات

خانوادههای آسیبدیدگان ،ثبت آمار و اطالعات
خانوادههــای مددجویان ماده ۱۶در ســامانه
یو
کمیته امداد امامخمینی(ره) و آمادهســاز 
طراحی مدل مردمی حمایــت از خانوادههای
مددجویان ماده ۱۶ازجمله مصوبات کارگروه
حمایت از خانوادههای مددجویان مراکز ماده۱۶
است .دعوت از تمام دستگاههای مرتبط با توجه
به وظایــف قانونی ،معرفی و حضــور نماینده
تاماالختیار ،تبیین وضع گذشته و چالشهای
وضع موجود کــودکان کار و زبالهگــرد نیز از
مصوبات جلســه کارگروه ویژه کودکان کار و
زبالهگرد است.
در ادامه جلســه شــهرداران مناطق درگیر با
معضل معتادان متجاهر در مناطق ،۴ ،۱۲ ،۱۶
 ۱۵ ،۱۳ ،۱۹و  ۲از آخرین وضعیت جمعآوری
معتادان متجاهر و پلمــب و تخریب خانههای
پالک قرمز و نقاط بیدفاع شــهری در منطقه
خود گزارشی ارائه کردند.

پرسه  ۴۰۰۰کودک زبالهگرد در تهران
اکنون آمار دقیقی از تعداد کودکان زبالهگرد در پایتخت کشور وجود ندارد و اطالعات متفاوتی
از تعداد این کودکان در رسانهها اعالم شده است .تعریف غیردقیق «کودک کار» و تداخل آن با
تکدیگری و زبالهگردی یا کار در کارگاههای ثابت یکی از دالیلی اســت که مانع کسب اطالعات
صحیح در این زمینه میشود.

۴۰۰۰

نفر

تعداد کودکان زبالهگرد تهران براساس
اظهارات رئیس اورژانس اجتماعی

4۵00

نفر

تعداد کودکان زبالهگرد تهران
براساس مطالعات شهرداری تهران

براساس پایش دادههای آمارگیری نیروی کار در سال1396

82

درصد

کودکان کار پسر و 7.71درصد دختر
هستند.

3

4۵

درصد

شاغالن 10-14سال بدون مزد
مشغول بهکار هستند.

با رأی اکثریت تصویب شد .مهدی پیرهادی در جریان ارائه گزارش
عنوان کرد« :طی  ٣ســال گذشــته برخی از اقدامات نظیر احداث
تصفیهخانه ششم و هفتم ،طرح اســکادای آب و فاضالب (نظارت،
کنترل و جمعآوری دادهها) ،طرح آبرســانی از ســد ماملو از محل
درآمدهای این مصوبه اجرایی شده است .برخی از پروژههای پیوست
مصوبه مانند تکمیل شــبکه فاضالب بهویژه در مناطق ،19، 17 ، 2
 ،22 ،21نصب مخازن آب اضطراری در شرایط بحران و بررسی کیفی
روانابهای شــهر تهران بنا به دالیلی با سرعت مطلوبی انجام نشده
که نیازمند اهتمام بیشتر اســت ».او ادامه داد« :با توافق کمیسیون
سالمت و محیطزیست و خدمات شهری و شــرکت آب و فاضالب
عالوه بر تداوم و رفع کاستیها در اجرای پروژههای احداث مخازن
آب اضطــراری ،تکمیل  ١٠٠٠کیلومتر باقیمانده شــبکه فاضالب
(مناطق  ٢١و  )٢٢و احداث تصفیهخانه فاضالب خرگوش دره ،مقرر
شد برای انجام پروژههای آبرسانی شهری نظیر آبیاری فضای سبز با
احداث پکیجهای محلی تصفیهخانه فاضالب در نقاط مختلف و برخی
چالشها مانند رفع معارضین تأسیساتی و نقاط گلوگاهی که منتج به
ایجاد سیالب میشوند و ...اقداماتی صورت گیرد .همچنین پیشبینی
مخازن نگهداشت آب در برخی بوستانها در شرایط بحران و تنش
آبی با تفاهم شرکت آب و فاضالب به تمدید مصوبه در سالهای آتی
اضافه شود».

عدد خبر

7300

امیــر یــزدی ،شــهردار منطقــه ۱۲گفــت:
پــس از نیازســنجی در مــورد تخصیــص
بموقع میزان آســفالت مورد نیاز در معبر
شمالی بزرگراه شــهیدمحالتی ،عملیات
بهسازی این معبر انجام شد .بهطوریکه
حد فاصــل خیابان ۱۷شــهریور تــا خیابان
ری و کنارگــذر ری صــورت گرفــت و حدود
۱۳۲۳تن آسفالت مکانیزه و در مساحت
۷۳۰۰مترمربــع در ســوارهرو ضلع شــمال
بزرگراه به طول۶۰۰متر اجرا شده است.

21000

شهردارمنطقه ۱۹ازاجرایعملیاتبهسازی
کنارگــذر خلیجفــارس بهمنظور ســهولت
دسترســی بــه مجموعــه نمایشــگاههای
بینالمللی شــهر آفتــاب خبــر داد .مهدی
هدایت گفت« :با توجه به ضرورت ایجاد
دسترســی بــه نمایشــگاه شــهر آفتــاب،
عملیــات بهســازی کنارگــذر خلیجفــارس
بــه مســاحت۲۱هــزار مترمربــع بــا 8هــزار
مترمکعــب عملیــات خاکبــرداری در ایــن
محدودهانجامشدهاست».

مترمربع

مترمربع
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دوشنبه  2خرداد 1401
شماره 8503

چهره روز

تورم

بازار اجاره با سامانه مهار میشود؟

مرکز آمار ایران گزارش داد

اســماعیل حســینزهی ،نماینده مردم
خاش ،میر جاوه ،بخشهای نصرت آباد و
کورین در مجلس گفته است؛ دولت ضمن
افزایش نظارت بر بازار مسکن باید سامانهای
طراحی کند تا معامالت و اجاره نامهها 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 .درحالیکه باید یادآوری کرد ،طبق گزارش
نهادهای امنیتی ایران به کشور سامانهها و عموما سامانههای
دستوپاگیر تبدیل شــده اما همچنان موتور طراحی سایتها
و راهاندازی ســامانهها روشن اســت و هزینه آن را البته مردم
میپردازند .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 سامانهبازی نیاز
کمتری داریم و چهبسا بسیاری از سامانههای 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
ت اجارهبها با سامانهها
آن بهرهمند شوند ،اما تردید نکنیم که قیم 
پایین نمیآید و اجارهنشینها هم به آرامش نمیرسند .اختالف
بین مطالبه صاحبخانهها با اجارهنشینها را باید در سرعت رشد
تورم بهطور عام و رشد قیمت مســکن بهطور خاص و کاهش
قدرت خرید جستوجو کرد .در شرایطی که اغلب اجارهنشینها
دیگر توان بازپرداخت اجاره بیشــتر را ندارند ،مسیر درست در
اصالح فرایند بازار اجاره همانا کنترل تورم از سرچشمه آن است.

نقدخبر

اقدام قابل ستایش اما ناقص
خبــر :وزارت امــور اقتصــادی و دارایی در
اطالعیــهای از گام دوم انتشــار صورتهای مالی
حسابرسی شــده 132شــرکت بخش عمومی در
سامانه کدال خبر داد.
نقد :شفافیت در اقتصاد ،مبنای بنیادی توسعه
است .موضوعی که در دولتهای قبل نادیده گرفته
میشد 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 صورتهای
مالی 313شــرکت دولتی و دیروز در دومین قدم
صورتهای مالی برخی شــرکتهای وابســته به
نهادهای عمومی منتشــر شــد .با وجود این اقدام
شایسته ،توجه به 3نکته ضروری است .نخست آنکه
بخش زیادی از اقتصاد ایران در اختیار شرکتهای
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 شرکتها
پشــتوانه قانونی نیز دارد .نکته دوم قدیمی بودن
اطالعات منتشر شده است و طبق تعاریف اقتصادی
اطالعات سوخته تلقی میشود؛ بنابراین الزم است
این اطالعات در دورههای بعدی به روز شود .نکته
سوم فرمت اطالعات منتشر شده در سامانه کدال
است که اغلب بهصورت نسخههای پی دی اف است و
این موضوع بهرهبرداری و تحلیل این دادهها را دشوار
کرده است؛ بنابراین الزم است اطالعات منتشر شده
مطابق با اســتانداردها و فرمتهای خاص سامانه
کدال منتشر شود تا کاربردی و قابل تحلیل باشد.

تورم دوباره شتاب میگیرد؟

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 بهعنوان نخستین
سال فعالیت دولت سیزدهم بهحساب میآید.
بهگزارش 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.
دادههای رسمی نشان میدهد 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 اردیبهشتماه به 3.5درصد رسیده
است .با این حال روند نرخ تورم ساالنه که میانگین سطح عمومی
قیمتها را در یک بازه 12ماهه نسبت بهمدت مشابه سال قبل،
نشان میدهد ،بیانگر این است که کاهش تورم ادامه دارد و در
پایان اردیبهشت نرخ تورم به 38.7درصد رسیده است.

احتمال افزایش یارانهبگیران

مسیر یارانههای جدید اصالح میشود؟

اظهارت وزیر کار و انتقاداتی که نمایندگان مجلس به فرایند شناسایی مشموالن یارانه جدید و رسیدگی به اعتراضها دارند
احتمال تغییر در فهرست یارانهبگیران را افزایش میدهد
از اظهــارات وزیر کار در نشســت
هماندیشی نمایندگان مجلس برای
یارانه
اجرای سیاســتهای کلــی نظام
چنین برمیآید کــه تاکنون 76.2درصــد از کل
ی یارانه
خانوارهایی که یارانه آنها در طرح مردمیساز 
حذف شــده ،نســبت به ثبت اعتراض خود اقدام
کردهاند .در این میان برخی نمایندگان نیز در جلسه
دیروز مجلس در قالب تذکر به رئیسجمهوری و وزیر
کار ،اصالح فرآیند شناســایی خانوارهای مشمول
یارانههای جدید را خواستار شدند.
به گزارش همشــهری ،در جریان مردمیســازی
یارانههــا ،از کل جمعیت 85میلیــون نفری ایران،
72میلیون نفر در فهرســت مشموالن یارانه جدید
قرار گرفتهاند و عالوه بر 7میلیون نفری که اص ً
ال یارانه
45هزار و 500تومانی را نیــز دریافت نمیکردند،
5.9میلیون نفر هم از فهرســت قبلی یارانهبگیران
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
ی یارانهها ،اعتراضهــای پررنگی در
مردمیســاز 
جامعه علیه نحوه شناســایی خانوارهای مشمول
یارانه شــکل گرفت که البته با درایت سیدابراهیم
رئیســی ،رئیسجمهوری ،مبنی بر واریز یارانه دور
اول بهحســاب همه خانوارهای معترض ،مدیریت
شد .حاال در مجلس انتقادهایی به شیوه شناسایی
مشــموالن یارانه وارد شــده که قابلتأمل است و
ی یارانهها
رسیدگی به آنها میتواند طرح مردمیساز 
را به ریل بازگرداند.
راه برای اعتراض مستند باز شود

ســامانهای که وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
برای ثبت اعتراض خانوارها به دهکبندی معرفی
کرده اســت ،امکانی برای ارائه توضیح یا بارگذاری

مدارک معترضان طرح هدفمندی یارانهها ندارد و بر
همین اساس ،چنانچه مبنای محاسبات دهکبندی
خانوار اشتباه باشــد ،در رسیدگی به اعتراضها نیز
این رویه تکرار خواهد شــد .نایبرئیس کمیسیون
برنامهوبودجه مجلس ،دیروز در نطق میان دستور
در صحن علنی مجلس ،خطاب به رئیسجمهوری،
بهروزرسانی سامانه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
بهمنظور 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 بهروزرسانی شود.
حذف فرزندان از محاسبات دهکبندی

انتقاد دیگری که یکی از نمایندگان مجلس به فرایند
دهکبندی خانوارها مطرح کرد ،این اســت که در
دهکبندی خانوارها ،درآمــد فرزندان نیز تجمیع
میشود؛ درحالیکه این افراد برای تأمین آینده خود،
لزوما درآمدها را در اختیار سرپرست قرار نمیدهند و
چه بسا از نظر مالی به کلی از خانواده مستقل باشند.
محمدتقی نقدعلی ،نماینده مردم خمینیشهر در
نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس ،در
تذکر شفاهی خطاب به رئیسجمهور 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 میکنم بــرای اجرای ایــن اصالحیه اقدام و
اطالعرسانی شود.
به گزارش همشهری ،دلیل حذف بسیاری از خانوارها
از فهرست یارانهبگیران این بوده است که فرزندان
آنها درآمد ،خودرو ،ســپرده بانکی یا سفر خارجی
داشتهاند؛ درحالیکه این فرزندان عم ً
ال از نظر مالی

مستقل از خانوار محسوب میشوند .در این شرایط
بهنظر میرسد ،جداسازی حساب این افراد از خانوار
و درصورت لــزوم حذف یارانه فردی آنها ،بیشــتر
ی یارانه کمک
به اجرای عادالنه طرح مردمیســاز 
خواهد کرد.
76درصد حذفشدگان یارانه اعتراض کردند

با اجرای طرح مردمیســازی یارانهها72 ،میلیون
نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت یارانه جدید
300و 400هزار تومانی شدند و در همان هفته اول،
با واریز یارانه یک ماه بهحساب خانوارهای معترض،
جمعیت یارانهبگیران به 73.3میلیون نفر رســید.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میگوید :از جمعیت
یارانهبگیران کشور ،حدود ۵میلیون و ۹۰۰هزار نفر از
کسانی که تا فروردین امسال یارانه 45هزار و 500را
دریافت میکردند ،از فهرست مشموالن جدید یارانه
خط خوردهاند که حدود 4میلیون و  ۵۰۰هزار نفر از
این افراد (معادل 76.2درصد از کل حذفشدگان)
درخواســت بازنگری اطالعات خود را در ســامانه
حمایت ثبت کردهاند.
به گــزارش خانه ملت ،حجــتاهلل عبدالملکی در
نشست هماندیشی نمایندگان مجلس برای اجرای
سیاستهای 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 بحثهای متعدد قرار شد ،این منابع بهصورت
یارانه مســتقیم در اختیار مردم قــرار بگیرد .او در
واکنش به انتقاد نمایندهها درخصوص قطع یارانه
برخی افراد ،گفت :براساس قانون بهویژه قانون جوانی
جمعیت ،باید یارانه دهکهای پردرآمد حذف شود و
براین اساس دولت تصمیم گرفت در مدیریت جدید
ارز 4200تومانی ،یارانه به دهک دهم پرداخت نشود،
اما اگر میخواهیم به همه افراد و اقشار یارانه دهیم

روند 5ساله تورم اجاره مسکن در تهران
از سال 1399که بهواسطه شیوع
کرونا ،اجــرای محدودیتهای
اجاره
اجتماعی و تعطیلی فعالیتهای
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 بررسیهای ایسنا
نشــان میدهد که با وجود این مصوبه ،رشــد
اجارهبها فراتر از قانون بوده اســت .امســال نیز
براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار همین نسخه
برای بازار اجاره پیچیده شده که هنوز نمیتوان در
مورد میزان اثرگذاری آن قضاوت کرد.
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اینگونه یارانه در اختیار افــراد ضعیف جامعه قرار
نخواهد گرفت .به گزارش همشهری ،این اظهارنظر
عبدالملکی درحالی است که در جریان مردمیسازی
یارانهها ،حدود 13میلیون نفــر از جمعیت ایران،
معادل 1.52دهک درآمدی از دریافت یارانه حذف
شــدهاند و عم ً
ال بخشــی از دهک 9نیز که باید در
فهرســت مشــموالن قرار گیرند ،از دریافت یارانه
محروم شدهاند.
آخرین اخبار اعتراض به یارانه و ثبتنام جدید

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به اینکه
یارانهها براســاس شناســنامه اقتصادی خانوارها
پرداخت میشود ،گفت :در این میان یارانه برخی از
خانوارها بهدلیل عدمشفافیت شناسنامه اقتصادی،
قطع شده اســت؛ بهطور مثال برخی افراد کارپرداز
شــرکتی هســتند یا دارای صندوق قرضالحسنه
خانوادگی بودهاند؛ ازاینرو سامانه حمایت بهمنظور
برای ثبت اعتراض این خانوارها راهاندازی شده که
از مجمــوع 5.9میلیون نفری که یارانــه آنها قطع
شده 4.5میلیون نفر درخواست بازنگری اطالعات
خود را ثبت کردهاند که به آن رسیدگی خواهد شد.
همچنین سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها
با بیان اینکه زمــان ثبتنام یارانههــا قطعاً تمدید
خواهد شــد ،اعالم کرد :فردی که یارانهبگیر بوده و
ازدواج کرده ،باید به پلیــس ۱۰+مراجعه و پس از
آن سرپرست خانوار باید حسابی را بهعنوان حساب
رفاهی به بانک اعالم کند .ســیدهطیبه حســینی
درخصوص افراد مجردی کــه قصد تفکیک خانوار
خــود را دارند ،گفت :مجردانی کــه از ابتدای طرح
هدفمندسازی یارانه تا امروز یارانه دریافت نکردهاند
یا در ســالهای قبل یارانه آنها حذف شــده است
میتوانند با مراجعه به سامانه  my.gov.irثبتنام
کنند ،اما مجردانی که به همراه خانوار تا اردیبهشت
امسال یارانه دریافت کردهاند و حاال حذف شدهاند،
امکان ثبتنام مستقل ندارند.

اثر تورمی طرح اصالح یارانهها

 4مرکز پژوهشــی شــامل بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد ،مرکز
آمار و مؤسســه پژوهش برنامهریزی اعالم کردهاند اثر تورمی
طرح اصالح یارانهها زیر ۱۰درصد خواهد بود .علی صالحآبادی،
رئیسکل بانک مرکزی و محمدرضا فرزین ،مدیرعامل بانک ملی
هم این گزاره را تأیید کردهاند .بهگفته صالحآبادی ،تورم ایجاد
شده بخشی از ناحیه تقاضا و بخشی از ناحیه عرضه است .تورم
حاصل از ناحیه عرضه براساس محاسبات انجام شده ۱۰درصد
است ،البته یارانه حمایتی واریزی تورم ناشی از اصالح قیمتها را
تا حد زیادی جبران میکند .از سوی دیگر فرزین ،رئیس شورای
هماهنگی بانکهای دولتی نیز ،گفت :مطالعه 4مرکز پژوهشی،
اثر تورمی طرح اصالح یارانهها را زیر ۱۰درصد برآورد ميكند و
حتی برخی گفتهاند 7.8درصد و برخی هم گفتهاند 8.1درصد.
بلندشدن دود تورم

گزارش مرکز آمار ایــران از روند نرخ تورم در اردیبهشــتماه
منعکسکننده اثر تورمی احتمالی طرح مردمیسازی یارانههای
مدنظر دولت نیست زیرا بازه زمانی محاسبه تورم پایان هر ماه
نیســت و به این ترتیب انتظار میرود شــوک نخست اصالح
قیمتها پس از حــذف ارز 4200توماني در گزارش خردادماه
مرکز آمار نمایان شــود .بهگفتــه مرکز آمار ،در اردیبهشــت
امسال خانوارهای کشور بهطور میانگین 39.3درصد بیشتر از
اردیبهشت ١٤٠٠برای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات
یکسان» هزینه کردهاند که در مقایسه با ماه قبل 3.7واحد درصد
افزایش یافته اســت .همچنین نرخ تورم نقطهای گروه عمده
«خوراکیها ،آشامیدنیها 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 نقطهای 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
بهگونهای که نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ١٤٠١به 3.5درصد
رســیده که در مقایســه با همین اطالع در ماه قبل0.2 ،واحد
درصد افزایش داشته اســت .این دومین ماه متوالی از مهرماه
سال گذشته است که افزایش هزينه کاال و خدمات مردم باالی
3درصد گران شده اســت و تورم ماهانه برای گروههای عمده
«خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» 3.3درصد و «کاالهای
غیرخوراکی و خدمات» 3.7درصد بوده است.
تورم ساالنه فعال کاهشی است

دادههای مرکز آمار بیانگر استمرار روند کاهشی نرخ تورم ساالنه
است بهنحوی 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 پیشبینی میشود با استمرار روند صعودی نرخ تورم
ماهانه و نقطه به نقطه ،روند کاهشی نرخ تورم ساالنه هم دوباره
صعودی شود.
تورم قیمت خوراکیها

براســاس اعالم مرکز آمار ایران ،در گــروه عمده «خوراکیها،
آشامیدنیها 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
حملونقل ،رشد بهای ساندویچ و غذای رستورانها و همچنین
بهداشــت و درمان بوده اســت .افزون بر اینکه دامنه تغییرات
نرخ تورم ســاالنه در اردیبهشــتماه ١٤٠١برای دهکهای
مختلف هزینهای از 37.7درصد برای دهک نهم تا 41.2درصد
برای دهک اول بوده که بیانگر شــکاف 3.5درصدی تورم بین
دهکهای ثروتمند با فقیر است.

دوشنبه  2خرداد 1401
شماره 8503

1395به 16.4درصد در ســال 1430افزایش مییابد.
بخش عمده این افزایش بهدلیل روند فزاینده تنها ماندن
سالمندان است .در سال 1395تنها10درصد خانوارهای
کشــور سالمندسرپرســت بودهاند اما با توجه به روند
افزایشی سالمندی جمعیت در کشور ،نسبت خانوارهای
سالمندسرپرست در ســال 1430به 32درصد ،یعنی
یکسوم کل خانوارهای کشور افزایش خواهد یافت.

ایثارگران بدانند

ابهامات تبصره یک
قانون حالت اشتغال ۲

خبر

«شایستگی حرکتی»
در برنامه غربالگری
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه
از نیمه خرداد ثبتنام سنجش کالس اولیها و پیشدبستانیها
بهصورت همزمان آغاز میشود ،گفت« :تالش میکنیم بحث
شایستگیهای حرکتی که سال گذشــته بهصورت پایلوت در
جامعه ۳۰هزار نفری دانشآموزی انجام شده بود را برای همه
نوآموزان انجام دهیم».
حمید طریفیحسینی 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 میشود».
وی افزود« :برنامه ما برای سنجش پیشدبستانیها این است
که همزمان با سنجش کالس اولیها انجام شود .سال گذشته
سنجش سالمت پیشدبستانیها با تأخیر شروع شد و علت آن
مشکالتی بود که در سامانه ثبتنام دانشآموزان پیشدبستانی
ایجاد شده بود ،اما امسال مشکل ســامانه رفع شده و برنامه ما
این است که از نیمه خرداد ثبتنام ســنجش کالس اولیها و
پیشدبستانیها 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 آزمونهای شناختی متفاوت از سالهای گذشته است،
اما بهطور کلی امسال در حوزه سنجش سالمت ،تالش میکنیم
بحث شایستگیهای حرکتی که سال گذشته بهصورت پایلوت
در جامعه ۳۰هزار نفری دانشآموزی انجام شده بود را برای همه
نوآموزان انجام دهیم».
طریفیحسینی ادامه داد« :هماهنگیهای الزم با معاونت تربیت
بدنی وزارتخانه انجام شــده و همانطور که گفته شد در برنامه
ماست که همزمان با سنجش ســامت عادی ،شایستگیهای
حرکتی نیز افزوده شــود ».وی با بیان اینکه به روال گذشــته،
آیتمهای کلی غربالگری و ســنجش سالمت جسمی ،بینایی،
شــنوایی ،بهداشــت دهان و دندان و ...انجام میشود ،گفت:
«ارزیابیهای ذهنی و آمادگی تحصیلی نیز انجام میشــود که
معموال هر سال ،ســؤاالت آزمون ،جدید اســت .اگر نوآموزی
در مرحله آزمونهای شــناختی و آمادگی تحصیلی ،مشکوک
شناخته شود برای انجام تست تخصصی هوش ارجاع میشود.
برای اختالالتی چون اوتیسم هم ابزارهای غربالگری تخصصی
در پایگاههای تخصصی وجود دارد».

نقلقول
محمدمهدی ناصحی
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت
بیمه مــادران بــاردار و فرزنــدان آنان تا
۵ســال مصوبــه مجلــس از ســال قبــل
اســت که آن را اجرایی کردیم و امسال
هــم ادامــه دارد .بــا پیشبینــی قانــون
همه مادران بــاردار فاقد بیمــه درمانی
و همچنین فرزندان آنان را تا ۵سالگی
بــدون آزمــون ارزیابــی وســع تحــت
پوشش بیمه قرار میدهیم .البته بعد
از اتمام بارداری مادر و ۵سالگی کودک
آزمون ارزیابی وسع انجام میشود.

از امروز باید برای سالمندی برنامهریزی کرد

عکس :همشهری /امیر پناهپور

قانون حالت اشتغال مستخدمین شــهید ،جانباز از کار افتاده و
مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی بهصورت ماده واحده،
به همراه  ۹تبصره در تاریخ ۳۰شهریور ماه سال ۱۳۷۲به تصویب
مجلس شورای اسالمی رســید .در این قانون مشموالن حالت
اشتغال شــامل شــهدا ،جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی به
2بخش تبصره ۱و تبصره ۶تقسیم شدند .تبصره ۱شامل آن دسته
از مشموالن قانون حالت اشتغال بود که مستخدم دولت نبوده و
بهعبارتی یا بیکار یا مستخدم دستگاههایی باشند که در تعریف
قوانین ،مشمول استخدام دولتی تلقی نمیشوند و تبصره ۶شامل
مستخدمین کشوری و لشکری میشد .تفاوت صدور احکام این دو
گروه در تبصرههای ذکر شده تعیین شده است .حقوق مشموالن
تبصره ۱از محل کمکهــای دولت و هم تــراز نظام هماهنگ
پرداخت تعیین شده بود .در تاریخ ۲۲آبان ماه سال ۱۳۷۹هیأت
وزیران ماده ۵آییننامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین
شهید ،جانباز از کا ر افتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ
تحمیلی را به شــرح زیر اصالح نمود .از تاریــخ تصویب قانون
( )۷۲/۶/۳۰حقوق حالت اشتغال مشموالن تبصره ۶قانون همانند
مستخدمان شاغل همتراز توسط دستگاه ذیربط تعیین میشود.
مستخدمان مشمول با رعایت ضوابط طرح طبقهبندی مشاغل با
انتصاب در پستها یا مشاغل با نام به گروههای مربوط تخصیص
مییابند و همواره از امتیاز دو گروه یا درجه باالتر از گروه یا درجه
استحقاقی استفاده میکنند .مشموالن یادشده از حقوق ،افزایش
سنواتی ،فوقالعاده شــغل ،تفاوت تطبیق حقوق (حسبمورد)
کمک هزینه عائلهمندی و اوالد ،کمک هزینه مسکن درخصوص
نیروهای مسلح(که براساس ضوابط مربوطه پرداخت میشود) و
سایر مزایای مستمر ازجمله فوقالعاده جذب از (زمان برقراری
در مشاغل مربوط) از آغاز استخدام تا رسیدن به شرایط عمومی
بازنشســتگی با رعایت مقررات مربوطه مانند شــاغالن مشابه
برخوردار میشوند .از نکات مهم در اصالحیه هیأت وزیران الحاق
یک تبصره بهعنوان تبصره ۱به اصالحیه بود .حسب تبصره ۱این
اصالحیه ،حقوق حالت اشتغال مشموالن تبصره ۱اصالحی قانون
و ماده ۳این آییننامه نیز براساس ضوابط مقرر در این ماده تعیین
میگردد .معنای این تبصره الحاقــی به ماده ۵آییننامه اجرایی
قانون حالت اشــتغال این اســت که تفاوتی در پرداخت حقوق
حالت اشتغال جانبازان تبصره ۱و تبصره ۶قانون حالت اشتغال
وجود نخواهد داشت ،لکن بهدلیل عدماطالع یا غفلت متولیان
امر از اصالح این ماده قانونی توســط هیأت وزیران ،ناهماهنگی
و نابســامانی در پرداخت حقوق جانبازان تبصره ۱قانون حالت
اشتغال همچنان وجود داشته و دارد .این مشکل با تصویب قانون
جامع خدماترسانی به ایثارگران در تاریخ دوم دی ماه سال۱۳۹۱
مضاعف شــد و با عنایت به اینکه برابر ماده ۵اصالحیه آییننامه
قانون حالت اشتغال اقدامات الزم از سال تصویب اصالحیه این
ماده صورت نگرفته بود ،ماده ۳۸قانون جامع بر ابهامات حقوق
مشمولین مشموالن تبصره ۱افزود و مشکالت جدیتری را برای
آنها ایجاد کرد .اگر سازمان برنامه و بودجه ،نیروهای مسلح و بنیاد
شــهید و امور ایثارگران در زمان اصالح ماده ۵آییننامه اجرایی
قانون حالت اشتغال به ُم ّر قانون عمل کرده بودند حتی درصورتی
که برداشت غلطی که اکنون از ماده ۳۸قانون جامع خدماترسانی
به ایثارگران صورت میگیرد ،صحیح هم بهنظر میرسید ،بهدلیل
آنکه حسب قوانین و مقررات گذشته ،کار صدور احکام حقوقی
جانبازان به درستی انجام گرفته بود و زمینه کاری از پیش ،برابر
قانون پیشبینی شده بود این ســوء برداشت تأثیری در تضییع
حقوق ایثارگران نداشت.

زنان تنهاتر میشوند

با توجه به یکپژوهش ،تا 30سال دیگر جمعیت زنان سالمند 3برابر امروز خواهد شد
و در معرض آسیب بیشتری قرار خواهند گرفت
گزارش

زهرا رستگارمقدم
روزنامهنگار

سالمندی مسئلهای است که بیش از هر زمان دیگری
کشــور را تهدید میکند .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 میشــود ،میگوید که برای
کاهش چالشهای آینده اگر به کپیبرداری از ســایر
کشورها اکتفا کنیم ،چهبسا آسیبپذیری زنان سالمند
تنها بیش از پیش افزایش یابد .امــا برای این روند چه
برنامهریزیهایی صورت گرفته است؟
۷۰۰هزار زن سالمند ،تنها هستند

اما زنان ســالمند تنها چه ویژگیهایی دارند؟ این گروه،
زنانیهستندکه60سالگیراپشتسرگذاشتهوبهتنهایی
زندگی میکنند .تنها زیستی زنان سالمند آسیبپذیری
آنها را افزایش میدهد و چالشهای پیچیدهای برای آنها
بهوجود میآورد .بر پایه آخرین سرشماریها تعداد زنان
ســالمند تنها در ایران رو به افزایش است .آمارها نشان

میدهد هماکنــون یکپنجم ،معــادل ۲۰درصد زنان
سالمند،یعنی۷۰۰هزارزنسالمند،تنهازندگیمیکنند.
این در حالی اســت که این آمار در مــردان یکچهارم
زنان اســت .اگرچه ازدواج مجدد در میان ســالمندان
نسبت به گذشته بیشتر شــده ،اما متأسفانه اغلب زنان
سالمند بهدلیل محدودیتهای عرفی و سنتی از ازدواج
مجدد استقبال نمیکنند و آن را تابو میدانند .بر همین
اساس2.4درصد آنان هرگز ازدواج نکرده و4.4درصدشان
اگرچه دارای همسرند ،تنها زندگی میکنند .از سویی در
آینده بیماریهای زنان ،نبود نظام مراقبتی و حمایتی از
سالمندان،نبود بیمههای مراقبتی ،مشکالت اقتصادی
و معیشــتی موضوعات دیگری اســت که زنان سالمند
بیش از سایر اقشار جامعه از آن متاثر میشوند .مشکالت
اقتصادی برای نگهداری از سالمند در کنار خانواده ،فضای
محدود منازل امروزی و هزینه درمان افراد سالمند ،در
مواردی فرزندان را ناچار میکند عزیزانشان را روانه خانه
سالمندان کنند؛ خانهای که هیچیک از آنها ،آنجا را خانه
خود نمیدانند و بسیاری از آنان تا آخرین روزهای عمر
منتظر برگشت به منزل خود میمانند.
یکسوم خانوارها سالمندسرپرست میشوند

در پژوهشــی علمی و کاربردی با موضوع «پیامدهای

شتابزدگی برای حذف ماسک

میزان استفاده از ماسک به 47درصد رسیده؛ بهگفته رئیس اداره مراقبت
مرکز مدیریت بیماریهای واگیر ،این روند کاهشی نگرانکننده است
سالمت

مریم سرخوش
روزنامهنگار

با وجود روند کاهشــی شــیوع کرونا در جهان،
این ویروس همچنان قربانــی میگیرد .آمریکا،
هند ،برزیل ،فرانســه ،آلمان ،انگلیس ،روسیه،
کرهجنوبی ،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
طی24ساعت گذشته312بیمار جدید شناسایی
و 3نفر هم جان خود را از دست دادند .این در حالی
است که پیشبینی قطعی از آینده کرونا و پایان
پاندمی مطرح نیســت و متخصصان بهداشت و
درمان معتقدند هماکنون تنها 2گزینه میتواند
وضعیت ناپایدار و مبهم کووید19-را حفظ کند؛
واکسیناســیون و رعایت پروتکلهای بهداشتی
بهویژه ماسک .اما پوشش واکسیناسیون  2دوزی
در کشور برای گروه سنی باالی 5سال 76درصد
اســت و 44درصد از جمعیت باالی 18سال هم
واکسن دوز سومشان را تزریق کردهاند .براساس
آخرین آمار اعالم شده از سوی معاونت بهداشت
وزارت بهداشت ،رعایت پروتکلهای بهداشتی
کاهش پیدا کرده و پوشــش ماســک در هفته
آخر اردیبهشــت به 47درصد رســیده اســت.
متخصصان هشــدار میدهند فاصلهگرفتن از
رعایت پروتکلهای بهداشــتی بهویژه ماســک
میتواند احتمال رقم خــوردن پیک دیگری از
بیماری در کشور را تقویت کند.
براساس اعالم معاونت بهداشــت طبق آخرین
رنگبندیهای اعالم شده در کشور ،هیچ شهری
در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد و ۲۵۵شهر
زرد و ۱۹۳شهر هم آبی هســتند .میزان رعایت
پروتکلهای بهداشتی (بهداشت فردی ،ماسک،
فاصلهگذاری فیزیکی و تهویه مناسب) در هفته
آخر اردیبهشت و در مقایسه با هفته سوم کاهش
یک درصــدی دارد .رعایت بهداشــت فردی در
اماکن عمومی استانهای 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 از47درصد است که بیشترین
میزان در هرمزگان و کمترین میزان در کردستان
گزارش شده است .میانگین درصد رعایت پروتکل
فاصلهگذاری فیزیکی در اماکن عمومی هم حدود
47درصد 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
کلجمعیتکشور

کاهش رعایت پروتکلهای بهداشــتی بهویژه
استفاده از ماسک را ابراهیم قادری ،رئیس اداره
مراقبت مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت
بهداشتهمتأییدمیکندوبههمشهریمیگوید:
«این مسئله جای نگرانی دارد چرا که هماکنون
به جز واکســنها تنها ابزار پیشگیری از بیماری
ماسک است که اگر حذف شود ،پروتکل دیگری
برای جایگزینی آن وجود ندارد .این مسئله باعث
میشود که اگر سطح ایمنی در ماههای آینده افت
کند ،احتمال مواجهه بــا پیکهای جدید وجود
داشته باشد ».قادری با تأکید بر اینکه استفاده از
ماسک همچنان باید در فضاهای بسته و پرازدحام
رعایت شــود ،ادامه میدهد« :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 اپیدمیهایی ازجمله سارس و
مرس از ماسک در زمان بیماریها حتی بیماری
سادهای مثل ســرماخوردگی استفاده کنند .در
طوالنی مدت نمیتوان جمعیت80میلیون نفری
را مجبور به اســتفاده از ماسک کرد ،اما بهعنوان
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 کنترلتر
است حتی میتوان ماسک رایگان در اختیار آنها
قرار داد ».بهگفته این مسئول در شرایط کنونی،
رواج این فرهنگ حتی در بیماریهای تازه شایع
شده ازجمله آبله میمون هم مؤثر است« :در این
بیماری درصورت مواجهه با یک انســان آلوده،
ماسک میتواند کمککننده 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 نمیشود ،به همین دلیل اگر فرد
بیمار ماسک استفاده کند ،آلودگی را به دیگران
انتقال نخواهد داد».

اجتماعی -اقتصادی زندگی زنان ســالمند تنها» که
بهتازگی 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 .بهگونهای که تعداد
این زنان  3برابر حال حاضر شده و باید با درنظرگرفتن
تضمینهای 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  3دهک پایین درآمدی قرار گرفتهاند ،یعنی بهطور
جدی مشکل معیشتی داشته و برای پرداخت هزینههای
درمان و توانبخشی با چالش روبهرو هستند71 .درصد
زنان سالمند تنها ،درآمدی ندارند و تنها 29درصد 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 74درصد
زنان سالمند تنهای ایرانی بیســوادند و در بین زنان
سالمند تنهای با سواد اغلب (58.3درصد) دارای سواد
در مقطع ابتدایی یا سوادآموزی هستند و توانایی چندانی
برای بهرهگیری از اینترنت و فناوریها ندارند .پیشبینی
میشود نسبت خانوارهای تکنفره در طول دوره 1395
تا  1430دوبرابر خواهد شــد و از 8.7درصد در ســال

ذکر این مســئله خالی از لطف نیســت که سالمندان
تنهای 30سال بعد ،باســوادتر از زنان سالمند تنهای
امروزی هســتند ،مهارت بیشــتری در بهرهگیری 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 ،بهاحتمال زیاد درآمد و وضعیت اقتصادی
بهتری دارند ،اما بهدلیل نداشــتن فرزنــد یا محدود
بودن ابعاد خانواده ،حمایتهای غیررسمی آنها بهگونه
چشمگیری کاهش مییابد .به همین دلیل الزم است
از اکنون برای آن روزها برنامهریزی 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 میگوید« :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 میکنند .از
سویی نسبت زنان به مردان شاغل کمتر است که پیامد
خطرناکی در دوره سالمندی محسوب میشود ،زیرا با
تجرد قطعی این وضعیت در آنها تشدید خواهد شد ».او با
اشاره به سند ملی سالمندی میگوید« :با وجود8میلیون
سالمند در کشور ،تقســیم کار ملی در اینباره صورت
نگرفته است .هر ارگانی به شــکل جزیرهای در حوزه
سالمندان فعالیت میکند و چهبسا بسیاری از ارگانها
وظایف خود را در قبال این گروه انجام نمیدهند .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 رئیسجمهور یا معاون او
شکلبگیرد.همینامرنشانمیدهدجمعیتسالمندان
هنوز اولویت دولت نیستند ».اما بزرگترین چالشی که
خانوادهها با آن روبهرو 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
به60سالگی یا بیشتر نزدیک میشوند ،نیاز به مراقبت
دارند .اکیدا توصیه میشود که افراد به دوره سالمندی
خود توجه کنند .از سویی سالمندی سالمتر ،فعالتر و
پویاتر را باید از دوره جوانی و میانسالی شروع کرد .ما باید
یاد بگیریم چطور از خود مراقبت کنیم».

5

فرد
صادق ستاری 
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش
بــا پیگیــری جــدی وزیــر ،بیمــه
طالیی(تکمیلی) فرهنگیان با خدمات
و پشتیبانی مناسب بهداشتی و درمانی
بعــد از ســالها احیــا شــد .همچنیــن
آییننامــه اجرایــی قانــون رتبهبنــدی
معلمان نیز بهزودی از سوی کمیسیون
امــور عمومــی دولــت تقدیــم هیــأت
وزیران میشود.

عدد خبر

140

نمونه ژنتیک تاکنــون از مجرمان خطرناک
در کشــور اخذ شده اســت .شناسه ژنتیک
بهعنــوان امضــای بیولوژیــک هــر فــرد در
ی میشود.
سامانه بانک ژنتیک ذخیرهساز 

66

از خانوارهــای تهرانــی 3نفــر و کمتــر
جمعیــت دارنــد .آمارهــای مربــوط بــه
سالهای  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۵حاکی از کوچک
شدن بعد خانوار در شهر تهران است.

هزار

درصد

یک

میلیون

2/5
میلیون

بیمهشده جدید طی یکسال گذشته
به جمع بیمهشدگان تامین اجتماعی
اضافه شدهاند که بیمه بالغ بر۷۰۰هزار
نفر در 6ماهه دوم سال بوده است.
حقوق پرداختی امسال به سربازان است.
همچنیــن طبــق اعــام ســازمان وظیفــه
عمومــی انتظامــی کل کشــور میانگیــن
حقوق کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در
ســال ۱۴۰۱بهنسبت ســال ۱۴۰۰به میزان
۱۱۵درصد رشد داشته است.
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دوشنبه  2خرداد 1401
شماره 8503

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

با مردم

چرا نانواییها ساعت کاری خود را کم کردهاند

نرخ نان حداقل در نانوایی محل ما گرانتر نشــده و همچنین
کیفیت آن تغییری نکرده است،اما ساعت کاری نانواییها تغییر
کرده است و حداقل  2ساعت از ساعت پخت صبح و 2ساعت از
پخت بعدازظهر کم کردهاند .آیا این کار درست و قانونی است و
دستورالعملی برای کاهش ساعات کاری نانوایی اعالم شده؟ اگر
چنین است لطفا اطالعرسانی و شفافسازی شود.
خلیلی از تهران

توقف خودروها پشت محدوده طرح ،عامل ترافیک بزرگراهها

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 توقفها
باعث قفل شدن مسیر و معطلی بســیار رانندگان و بهدنبال آن
آلودگی بیشتر هوا و خرد شدن بیشتر اعصاب رانندگان میشود.
عزیز کاسب از تهران

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

پیامک

قیمت نانهای صنعتی نباید افزایش مییافت

اقدام شجاعانه دولت در تغییر نظام توزیع یارانهها اقدام بسیار مهم
و کلیدی است که میبایست مورد حمایت قرار گیرد .اما سؤالی
که وجود دارد این است که چرا بین نانها ،یارانه نانهای حجیم
(فانتزی) که به تأیید کارشناســان ،نانهایی بهمراتب سالمتر و
بهترند و توسط ماشین آالت پیشرفته تولید میشوند حذف و
فقط یارانه نانهای سنتی پرداخت میشود؟

جیببرسابقهدارکهموبایلوزیرورزشراسرقتکردهبوددرکمترازیکماهدستگیرشد

بازی در نقش عزادار برای سرقت گوشی وزیر

جیببر سابقهدار که در نقش عزادار در مراسم تشییع
پیکر نــادر طالبزاده ،مجری و برنامهســاز ســینما و
گزارش
تلویزیون شرکت کرده و با نزدیکشدن به وزیر ورزش و
جوانان گوشی او را سرقت کرده بود پس از دستگیری به جیببریهای
سریالی در مراســم ختم و تشــییع اعتراف کرد .به گزارش همشهری،
یازدهم اردیبهشت ماه و همزمان با مراسم تشییع پیکر نادر طالبزاده،
وزیر ورزش و جوانان نیز برای شرکت در این مراسم به مقابل مسجد بالل
رفته بود که بهرغم حضور محافظان ،طعمه یک جیببر شد .ظاهرا سرقت
زمانی رخ داده بود که آقای وزیر در حال صحبت با افراد دیگر بود و سارق
از فرصت استفاده کرده و بیآنکه 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 ویژه
سرقت ،عملیات شناسایی و بازداشت سارق جیببر را در دستور کار خود
قرار دادند .بررسیها نشان میداد که در زمان حادثه با توجه به ازدحام و
شلوغی جمعیتهیچکس متوجه سرقت نشده بود .با این حال مأموران
در گام نخســت به بازبینی فیلم دوربینهای مداربسته اطراف مسجد
پرداختند تا اینکه تصویر مردی مرموز بهدست آمد و مأموران احتمال
دادند که وی سارق گوشی است .مأموران در ادامه سراغ تصاویر مجرمان
سابقهدار رفتند و موفق شــدند مرد مرموز را شناسایی کنند .او مجرم
سابقهداری به نام حسن بود که تاکنون 6بار به اتهام جیببری دستگیر
شده و به زندان رفته بود .با این سرنخ مأموران پاتوقهای 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

نمیدانستم طعمهام وزیر است

از دستگیری متهم ،در بازرســی مخفیگاه وی تعدادی رم تلفن همراه
و 5گوشی موبایل کشف کرد .بررســیها حکایت از این داشت که تمام
گوشیها سرقتی اســت و این یعنی مجرم حرفهای بهصورت سریالی
دست به سرقت و جیببری میزد .با وجود این مدارک و شواهد متهم در
تحقیقات اولیه منکر سرقتهای سریالی بود و درباره سرقت گوشی وزیر
نیز مدعی بود که آن را از روی زمین پیدا کرده و برداشته است اما در ادامه
بازجوییها اسرار سرقت را فاش کرد.

در بازجویی از متهم معلوم شــد که او در این مدت با حضور مقابل
مساجد و شرکت در مراســم عزاداری ،اقدام به جیببری میکرده
که یکی از طعمههای او وزیر ورزش و جوانان بوده است .متهم گفت:
حدود یک سال قبل از زندان آزاد شدم و بعد از آزادی سرقتهایم را
ازسر گرفتم .شگردم این بود که داخل ایستگاههای مترو در شمال
تهران دســت به جیببری میزدم یا در بهشتزهرا (س)و با حضور
در مراسم ختم افراد پولدار و سرشــناس .بعضی اوقات هم به مقابل
مساجد معروف میرفتم و نقش عزادار را بازی میکردم تا دست به
سرقت بزنم .وی درباره سرقت از آقای وزیر نیز گفت :آن روز فکرش
را نمیکردم که موبایل وزیر را ســرقت کردهام .وقتی شنیدم فردی
مطرح فوت شده است با خودم گفتم در مراسم عزاداری او قطعا افراد
زیادی شرکت خواهند کرد و من میتوانم به راحتی جیببری 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 نمیدانستم وزیر اســت .به طرف او رفتم و در
فرصتی مناسب زمانی که بین جمعیت در حال حرفزدن با چند نفر
بود به وی نزدیک شدم و گوشیاش را سرقت کردم .پس از سرقت نیز
آن را که ارزش چندانی نداشت در اسالمشهر به مبلغ 200هزارتومان
فروختم.
براســاس این گزارش ،متهم دستگیرشــده در بازجوییها به بیش از
20فقره سرقت سریالی اقرار کرده است و با اطالعاتی که او در اختیار
پلیس قرار داد ،گوشی وزیر کشف و به وی بازگردانده شد.

محسن یاراحمدی از تهران

چرا مسیر ریلی گرگان – تهران فقط شبها قطار دارد

بیش از 60سال است که مسیر ریلی تهران  -شمال که انتهای آن
به گرگان میرسد فقط شبها قطار دارد درحالیکه مسیر بسیار
زیباســت و میتواند 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 هفتهای یک روز قطار این مسیر در روز حرکت کند.
توکلی از قائمشهر

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

پارکینگ طبقاتی اهواز تکمیل شود

پارکینگ طبقاتی شهر اهواز سالهاســت در انتظار تکمیل و
بهرهبرداری اســت اما بالتکلیف مانده است .اگر این پارکینگ
تکمیل و به روی عموم باز شود قطعا خیابانها از انبوه خودروهای
پارک شده نجات مییابند.
نواصر از اهواز

صاحبخانهها طبق بخشنامه دولت عمل نمیکنند

کدام صاحبخانه یا بنگاه معامالت مسکن سراغ داریدکه طبق
بخشنامه دولت عمل کند؟ اجاره و رهن دیگر قابل تحمل نیست.
بهنظر میرسد دولت هم بنگاههای متخلف را جریمه کند و هم
از صاحبخانههایی که قرارداد با اجاره غیرمتعارف امضا کردهاند
مالیات چند برابری بگیرد.
حمدانی از تهران

کالهبردار دهه هشــتادی که با
فرســتادن پیامــک جعلــی ثنا
انتظامی
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 مهمترین
شگردهای کالهبرداران برای خالیکردن حساب
طعمههایشان اســت .در این شگرد ،کالهبرداران
پیامکی با عنوان سامانه ثنا برای شماره تلفنهای
مختلف ارسال میکنند که در داخل آن یک لینک
جعلی به چشم میخورد .آنها در پیامک خود مدعی
میشوند که از صاحب تلفن شکایت قضایی شده
و وی باید از طریق لینک ارســال شده ،در سامانه
ثبتنام 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
میشــود که وقتی فرد مورد نظــر آن را دانلود و
نصب کرد ،تمامی اطالعات بانکیاش هک شــده
و در اختیار کالهبرداری قــرار بگیرد که لینک را
ارسال کرده است.
با همین شگرد بود که پســر جوانی ساکن یکی از
استانهای مرکزی کشــور کالهبرداریهایش را

ک و لینک جعلی را برای هزاران
شروع کرد .او پیام 
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 خالیکردن
حسابهای طعمههایش کرد تا اینکه مدتی قبل
یکی از این مالباختگان که ســاکن کرج بود راهی
پلیس فتا شد و خبر از دستبرد 41میلیون تومانی
بهحساب بانکیاش داد.
وقتی مأموران پلیسفتای استان البرز به تحقیق
درباره این ســرقت پرداختند ،متوجه شدند که او
اخیرا یک پیامک جعلی از سامانه ثنا دریافت کرده
ک از سوی سامانه قوه قضاییه
و به تصور اینکه پیام 
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 ب ه 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

مردی جوان که به اتهام قتل زنی در یکی
از شهرهای غربی کشور تحت تعقیب بود،
پیگیری
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

و فروش ارز دیجیتال استفاده کرده تا بدون اینکه
ردی از خودش بهجا بگذارد بتواند با پولهایی که از
حساب طعمههایش سرقت میکند ،ارز دیجیتال
خرید و فروش کند .هرچنــد متهم پرونده تالش
کرده بود هیچ ســرنخی از خــودش بهجا نگذارد
اما تحقیقات مأموران پلیس ادامــه یافت و آنها با
ردگیری تراکنشهای بانکی و تحقیقات تخصصی
در نهایت موفق شــدند محل زندگی کالهبردار
اصلی را در یکی از اســتانهای مرکزی کشــور
شناسایی کنند.سردار عباسعلی محمدیان ،فرمانده
انتظامی استان البرز میگوید :تیمی از مأموران با
هماهنگیهای 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 هکشده
7هزار حساب بانکی دســت یافتند که همه آنها با
ارسال پیامک جعلی ســامانه ثنا هک شده بود .از
سوی دیگر معلوم شد که متهم تاکنون 5میلیارد
تومان از حسابهای هکشده برداشت کرده که
در ادامه 868نفر از مالباختگان شناســایی شدند
و تحقیقات برای شناسایی سایر افرادی که در دام
متهم گرفتار شدهاند ،ادامه دارد.
فرمانده انتظامی البرز به شهروندان توصیه کرد که
هشــدارهای پلیس درباره پیامکها و لینکهای

خیابانی خلوت شد .وقتی به او اعتراض کردم ناگهان از زیر
صندلیاش چاقویی بیرون آورد و مرا تهدید به قتل کرد .خیلی
ترسیده بودم و هرچه به راننده التماس کردم که رهایم کند
اهمیتی نمیداد .حتی میخواستم در ماشین را باز و خودم
را به بیرون پرتاب کنم اما دستگیرهای وجود نداشت و در از
داخل باز نمیشد .شاکی گفت :تازه فهمیدم که به دام یک
مجرم خطرناک افتادهام .اودر محلی کامال خلوت توقف کرد
و با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد .ســپس کیفم را که
داخل آن کارتهای عابربانکم ،پول و موبایلم بود را سرقت و
بعد مرا به بیرون از ماشین انداخت .بهگفته شاکی ،این پایان
ماجرا نبود چرا که راننده آدمربا 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

کوتاه از حادثه

حمله خونین سگهای ولگرد
به دختر ۶ساله

دختر 6ســالهای که همراه خانوادهاش برای تفریح به سواحل
جاسک رفته بود طعمه چند ســگ ولگرد قرار گرفت و بهشدت
مجروح شد .بهگزارش 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 سگها بیرون بکشند آنها دختر بچه را بهشدت مجروح
کردند و در چنین شرایطی کودک به مرکز درمانی منتقل شد.
فاطمه نوروزیان ،سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در
اینباره 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 واکسنهای مورد
نیاز از جمله هاری به کودک آسیب دیده تزریق شود .نوروزیان
در ادامه گفت :متأسفانه شاهد حوادث زیادی درخصوص حمله
سگهای ولگرد به شــهروندان ،بهخصوص کودکان در جاسک
هســتیم و در دو ماه ابتدایی امسال دســتکم ۱۲مورد حمله
سگهای ولگرد به مردم در جاسک گزارش شده است.

محاکمه عامل شهادت 2روحانی

جعلی را جدی بگیرند و هرگــز روی لینکی که از
طریق پیامکهای ناشــناس برایشان ارسال شده
کلیک نکنند.

این زن ،دست به کالهبرداری زده بود .شاکی گفت :سرقت در
آخرین ساعات پنجشنبه اتفاق افتاد و من باید تا شنبه صبر
میکردم تا حسابهایم 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 ،پروندهای 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 بررسیهای تخصصی موفق شدند هویت مرد آدمربا 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 .هماکنون تحقیقات برای
بازداشت متجاوز فراری پایتخت ادامه دارد.

رسیدگی به پرونده شهادت ۲روحانی در حرم مطهر رضوی در
دادگاه انقالب اسالمی مشهد برگزار شد .بهگزارش همشهری ،به
نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ،فروردینماه 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 حجتاالسالموالمسلمین اصالنی به شهادت
رسید و 2روحانی دیگر در بیمارستان بستری شدند که چند روز
پس از حادثه حجتاالسالموالمسلمین دارایی نیز بهدلیل شدت
ضربات وارده از سوی ضارب ،به شهادت رسید .در پی وقوع این
حادثه ناگوار ،بهسرعت پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شد
و پس از انجام تحقیقات همهجانبه 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 ســاح) 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 سوءنیت و قصد قبلی به ۳روحانی
حمله کرد .در ادامه حجتاالسالموالمسلمین پاکدامن ،روحانی
مجروح حادثه و خانواده شهدا نیز شکایتشان 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 شبکهها را دنبال میکردم و در
حرم با کارد به روحانیون حمله کردم .ســپس باز هم با چاقو در
برابر دیدگان مردم قدرتنماییکردم 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
بیگناه بودند .قبول دارم اقدامم تروریستی بوده است .در یکی از
کشورهای همسایه استادانی داشتم و تحتتأثیر تعلیمات آنها قرار
گرفتم .پس از پایان محاکمه متهم ،رئیس دادگاه گفت رأی پرونده
در زمان مقرر اطالعرسانی خواهد شد.
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مداخالت انسانی در جوامع محلی با غفلت یا بعضا سیاستهای
بسیار غلط دولتهای ملی در خاورمیانه همراه بوده است .این
غفلت و تصمیمات نادرست در 2سطح قابل بررسی هستند .در
درجه اول بهرهبرداری بیش از حــد آب از رودخانهها یا منابع
زیرزمینی موجب خشکشدن زمینها و بیابانزایی در سطحی
وسیع شده است .غفلت دولتها در عد م مدیریت و برنامهریزی
منابع آبی ،زراعت بیحســاب و کتاب و همینطور در مواردی
عمــدی و فاجعهآمیز نظیر خشــککردن مردابهای جنوب
عراق توسط صدام به جهت تنبیه ساکنان محلی ،از نمونههای
بهرهبرداری بیش از حد مجاز یا بدرفتاری بــا منابع محدود و
ارزشمند آبی در خاورمیانه هستند .در آخرین نمونه نیز میتوان
به بستن سد بر مسیر رودخانههای دجله و فرات توسط ترکیه
و کاهش محسوس جریان آب 2رودخانه اشاره کرد .گسترش
سطح زمینهای 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
مهارکنندهای مهم در مقابل این گردوغبارها محروم کرده است.
تحقیقات نشان داده که حدود 10درصد مردم عربستان سعودی
دچار آسم شدهاند .این گردوغبارها ذراتی را وارد ریه میکنند
که بیش از حد مجاز اعالمشده برای یک زندگی معمولی و سالم
توسط سازمان بهداشت جهانی است .سازمان بهداشت جهانی
میگوید بیش از 5میکروگرم در مترمکعب ،باالتر از حد مجاز
اســت؛ درحالیکه قطریها 8برابر این میزان را وارد ریه خود
میکنند .این موارد موجب کاهش میانگین عمر شــهروندان
خاورمیانه خواهد شــد .گزارش بانک جهانی نشــان میدهد
دستکم ساالنه 30هزار نفر بهخاطر آلودگی ناشی از گردوغبار
در خاورمیانه دچار مرگ زودرس میشــوند .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 قدرتهای بزرگ
بســیار بیشــتر از گذشــته شــده اســت.
آمریکا طی 70سال گذشته در حوزههای
مختلف نظامی دســت باال را داشــته اما
واقعیت این است که از هوا و دریا گرفته
تا فضــا و دنیای ســایبر ،قدرتهای دیگر
موفق شدهاند آمریکا را با چالش روبهرو
کنند(.لسآنجلستایمز)

اتهامزنی و سرکوب؛ تاکتیک انتخاباتی اردوغان

تجمع چندهزار نفري مخالفان اردوغان در استانبول .عكس :رويترز

وضعیت امروز بســیاری از شــهرهای خاورمیانه تنها محدود
به تکــرار صحنههــای آخرالزمانی نظیر نارنجیرنگ شــدن
آســمانهایی که پیشتر آبی بودند ،نیست .پشت این تصاویر
عجیب ،افزایش شــدید مراجعات بیمارســتانی اســت .طی
هفتههای اخیر ،در بسیاری از کشــورهای منطقه غرب آسیا،
کسبوکارها ،مدارس و فرودگاهها تعطیل و پروازها لغو ش دهاند.
زندگی روزمره مردم در میانه گردوغبارهای ناشی از توفانهای
مکرر شن از حرکت ایستاده است.
شدت گردوغبار در طول 2ماه گذشته در عراق شدیدا افزایش
یافته است .این کشــور در طول چنددهه اخیر بهطور متوسط
ساالنه  2الی 3نوبت توفان شدید شــن داشته است .امسال اما
وضعیت وخیمتر بوده اســت .فقط در بهار سالجاری8 ،توفان
شن در این کشور ثبت شده اســت .در یکی از این توفانها در
هفته گذشته4 ،هزار 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 بزرگترین
بیابان جهان بهشمار میرود .مجله اکونومیست نوشته که ساالنه
حدود 60میلیون تن خــاک از این بیابان به هــوا میرود و در
مناطق مختلف ازجمله خاورمیانه پخش میشود .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
شکلگیری توفانهای شن و گردوغبار ،درنهایت تأکید میکنند
عوامل طبیعی در شکلگیری این پدیدهها دخیل هستند .اما
عوامل شکلگیری ریزگردها صرفا خود طبیعت نیست .رفتار
انسان با محیط پیرامونی ،عامل بسیار مهمی در تشدید و تکرار
این بحرانهای طبیعی است.
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حزب حاکم ترکیه با هدف حذف رقبای انتخاباتی ،تالش برای صدور احکام قضایی علیه رهبران احزاب اپوزیسیون را آغاز کرده است
یکســال مانــده بــه انتخابات
پارلمانــی و ریاســتجمهوری
گزارش
ترکیــه ،افزایــش فشــارهای
حزب حاکم «عدالت و توســعه» این کشــور بر
رقبا آغاز شــده است .هفته گذشــته محکومیت
خانم «جانــان کافتانچیاوغلو» یکــی از برترین
چهرههای اپوزیســیون ترکیه به کمتر از 5سال
حبس تعلیقی و ممنوعیــت از ادامه فعالیتهای
سیاســی او نگرانیهای گســتردهای نســبت به
سرکوب سیاســتمداران چپ توسط حزب حاکم
پیش از آغاز انتخابات سال آینده ایجاد کرده است؛
نگرانیهایی 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 نظرســنجیها نشان میدهد این
حزب در انتخابات پیش رو ،دچــار یک وضعیت
بهشدت بحرانی خواهد شد.
کفتانچیاوغلو ،رئیس حزب سکوالر جمهوریخواه
خلق در استانبول ،در حالی در میان طرفدارانش
حاضر شد که بهتازگی 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 رشــتهتوییتهایی
است که او 10ســال پیش منتشــر کرده است.
کفتانچیاوغلو بارها تأکیــد کرده که این اتهامات
بــا انگیزههــای سیاســی بــه او وارد شــدهاند.
دادگاه اســتینافی در اســتانبول با تأیید 3اتهام
کفتانچیاوغلو ،او را بهخاطــر توهین به یک مقام
رسمی ،توهین علنی به جمهوری ترکیه و توهین
به رئیسجمهور در رشــتهتوییتهایی که در آن
اردوغان را به دزدی متهم ساخته بود ،به ممنوعیت
از فعالیتهای سیاسی و 4سال و 11ماه و 20روز
حبس محکوم کرده است.
پیروزی سرنوشتساز

کفتانچیاوغلو 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 .بهاعتقاد بسیاری از

ناظران سیاسی ،انتخابات شهرداری استانبول در
سال 2019فراتر از انتخاب ساده یک شهردار بود
و به شکلی از همهپرسی علیه حکومت رجب طیب
اردوغان تبدیل شد.
کفتانچیاوغلــو بــرای پیروزی حزبــش در این
انتخابــات بیــش از 100هــزار نفــر داوطلب را
ســازماندهی کرد تا بر روند رأیگیــری نظارت
داشته باشند ،اســناد و مدارک جمعآوری کنند،
عکس بگیرنــد و در کنار صندوقهــای اخذ رأی
باقی بمانند تا مانع از هر نوع تقلب و دســتکاری
در آرا شــوند .نتیجــه ،پیروزی اکــرم اماماوغلو،
نامزد حزب مخالف اردوغان بود .گفته میشــود
کفتانچیاوغلو پیش از آغــاز انتخابات ،کمپینی
برای آموزش دادن به ناظران انتخابات آغاز کرده
بود .اردوغان که از ســال 2003تاکنون بهعنوان
رئیسجمهور و نخســتوزیر ترکیه اداره کشور را
بهعهده داشــته ،خود پیشتر گفته بود هرکسی
برنده انتخابات شــهرداری اســتانبول شود ،در
انتخابات ریاســتجمهوری هم برنده خواهد شد.
از این رو ،با شکســت حزب حاکــم در انتخابات
شــهرداری ســال ،2019زنگ خطر شکست در
انتخابات مجلس و ریاســتجمهوری برای حزب
حاکم و اردوغان به صدا درآمده است.
سرکوب مخالفان

اگرچه حکم جدید دادگاه علیــه کفتانچیاوغلو
به نســبت حکم اولیه تخفیف یافته و حبسهای

زیر 5ســال در ترکیه تعلیقی محسوب میشوند،
اما تحلیلگران نگرانند این موضوع نقطه آغاز یک
روند تازه در ســرکوب مخالفان سیاسی اردوغان
باشد .بهعبارت دیگر ،ممنوعیت فعالیت سیاسی
رهبران اپوزیســیون ،با هدف از دور خارجکردن
رقبای احتمالی اردوغان در انتخابات پیشرو باشد.
صدور حکم کفتانچیاوغلو چند روز پس از صدور
حکم ســنگین دادگاه علیه عثمــان کاواال ،فعال
حقوق بشر و سیاســتمدار چپگرا اتفاق میافتد.
کاواال بهتازگــی به اتهــام حمایــت از تظاهرات
ضددولتی در ســال 2013به حبــس ابد محکوم
شده است .حزب حاکم در ادامه سرکوبهایی که
علیه مخالفان خود آغاز کرده ،ماه گذشته با کمک
دادستان عمومی دستور تعطیلی بزرگترین گروه
فعال حقوق زنان ترکیه را هم صادر کرد؛ اقدامی که
واکنشهای شدیدی را در میان فعاالن حقوق زنان
ترکیه برانگیخت.
عالوه بــر اینها ،قرار اســت در ماه آینــده دادگاه
اتهاماتــی که علیــه اکــرم اماماوغلو ،شــهردار
استانبول ،مطرح شده را هم بررسی کند .او که یکی
از اصلیترین رقبای انتخاباتی اردوغان در انتخابات
ســال آینده محسوب میشــود ،با مجازاتهایی
مانند ممنوعیت فعالیت سیاســی و زندان مواجه
اســت .اتهامات او مانند کفتانچیاوغلو توهین به
مقامات دولتی در ســال 2019است و در صورتی
که دادگاه مسیر سرکوب مخالفان اردوغان را ادامه
دهد ،حزب جمهوریخواه خلق ترکیه یکی دیگر از

وعدههای انتخاباتی ائتالف مخالف اردوغان

مکث

ائتالف مخالفان اردوغان در انتخابات 2023وعدههای انتخاباتی متعددی را مطرح کردهاند
که شاید اساسیترین آنها تحوالتی باشــد که قرار است در نظام سیاسی کشور ایجاد شود.
براساس وعدههای این ائتالف ،قرار است نظام پارلمانی ترکیه قدرتی باالتر از رئیسجمهور به
دست آورد و قدرت اجرایی رئیسجمهور به کمتر از قدرتی که نظام پارلمانی سالهای 1923
تا  2017قائل بوده برسد.
رئیسجمهور تنها اجازه دارد برای یک دوره 7ساله قدرت را در کشور بهدست بگیرد ،بدون
اینکه اجازه حضور دوباره در انتخابات را داشــته باشد .پس از پایان دوره ریاستجمهوری،
رئیسجمهور اجازه کسب سمت سیاســی و دولتی جدیدی را نخواهد داشت .عالوه بر این،
رئیسجمهور بدون اجازه پارلمان امکان وتوکردن یا وضع مقررات اضطراری را نخواهد داشت.
اعضای این ائتالف همچنین وعده دادهاند 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 بینالمللی و تضمین اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا داده
است .استقالل بانک مرکزی ترکیه که در حال حاضر تحت ســلطه اردوغان است ،از دیگر
وعدههای ائتالف مخالف حزب حاکم در ترکیه است .با اینهمه ،غیبت مسائل مهمی مانند
مسئله کردها در برنامههای ارائهشده ،انتقاداتی را متوجه اهداف ائتالف جدید ساخته است.

نامزدهای کلیدی ریاستجمهوری خود را در برابر
اردوغان از دست خواهد داد.
ائتالف علیه اردوغان

اردوغان همواره از ســوی غرب و گروههای حقوق
بشــری با اتهام ســرکوب و اعمال قدرت بر نظام
قضایی و دیگر نهادهای دولتی ترکیه مواجه بوده
اســت؛ اتهامی که با توجه به احکام صادره جدید
علیه رقبای انتخاباتی رئیسجمهور ترکیه ،چندان
بیاســاس بهنظر نمیآید .نظرســنجیها نشان
میدهند اردوغان و حزب حاکم عدالت و توســعه
پس از یکســال 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
اینرو با اقدامات پیشگیرانه در تالشند تمامی رقبای
جدی انتخابــات پیشرو را از میــدان بهدر کنند.
بحران اقتصادی ترکیه در حال حاضر اصلیترین
مشکل اردوغان در آســتانه انتخابات سال2023
بهشــمار میرود؛ بهویژه در شــرایطی که احزاب
مخالف حزب حاکم علیــه اردوغان ائتالفی بزرگ
تشکیل دادهاند تا از به قدرت نرســیدن دوباره او
اطمینان حاصل کنند .این ائتــاف 2ماه پیش با
حضور رهبران 6حزب اپوزیســیون شکل گرفت؛
با این شعار که پس از 2دهه حکومت تکنفره ،آنها
قصد دارند حاکمیت قانون و آزادی را در ترکیه احیا
کنند .بهگفته این ائتالف ،نظام ریاســتجمهوی
که حزب عدالت و توســعه در ســال 2017خلق
کرده ،منجر به حکومتی تکنفره شــده اســت و
رئیسجمهور در حــال حاضر بهتنهایــی بر قوه
مقننه ،قضاییه و مجریه ســلطهای بدون نظارت
دارد .از اینرو باید نظامی جدید مبتنی بر دمکراسی
پارلمانی در ترکیه ایجاد شود .این ائتالف بر اساس
نظرسنجیهایی که در دومین ماه سالجاری 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 کردهاند .حزب دمکراسی خلق ترکیه از
این 35درصد 11درصد سهم داشته است.

حامد کرزای
رئیسجمهور پیشین افغانستان
خبرنــگاران زن در تلویزیــون از دســتور
طالبان برای پوشــاندن صورت اطاعت
نکنند .اگر شما به نقاط مختلف کشور
برویــد ،میبینید کــه زنان افغانســتان
چادر میپوشند .اگر شــما زنان کوچی
را ببینیــد آنهــا قرنهاســت کــه چــادر
میپوشند اما پوشــیدن چادری(برقع)
و پوشاندن کامل صورت ،جزو فرهنگ
ما نیست(.سیانان)

خبر

پیام بایدن به کیم:
«سالم ...نقطه»
رئیسجمهور آمریکا در یک نشست خبری پیش از
ترک کرهجنوبی به مقصد ژاپن ،به خبرنگاران گفت
که هیچ پیامی برای رهبر کرهشمالی ندارد جز اینکه
بگوید« :سالم ...نقطه ».به گزارش رویترز ،جوبایدن
در پاسخ به ســؤال خبرنگاران درباره احتمال انجام
آزمایش هســتهای از سوی کرهشــمالی گفت که
بههیچوجه نگران چنین آزمایشی نیست .به اعتقاد
بسیاری از تحلیلگران ،سخنان تند بایدن طی سفر به
کرهجنوبی احتماال با واکنش کرهشمالی و آزمایش
یک موشک هستهای جدید همراه شود .کرهشمالی
طی 5سال گذشــته ،آزمایشهای هستهای خود
را متوقف کرده است .براساس توافق شکل گرفته،
آمریکا و کرهجنوبی مانورهای نظامی خود را افزایش
خواهند داد.

کیوسک

روزنامه نیویورکتایمز [آمریکا]

باجگیری فرانسه از هائیتی

نیویور کتایمز در یک گزارش جنجالی ،ضمن بررســی
هزاران برگ ســند تاریخی نوشــته که دولت استعماری
فرانسه در قرن نوزدهم میالدی با ارسال کشتیهای توپدار
خود به سواحل هائیتی ،از این کشــور باجخواهی کرده و
پذیرفته که خاک آن را اشغال نکند .هائیتی طی 64سال،
مجموعا معادل 560میلیون دالر به فرانسه باج داده است.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
منزلت انسان به اندازه فضیلت و برتری او است.

 دوشنبه  2خرداد  1401سال ســیام شماره 8503

روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

توليد؛ دانش بنيان ،اشتغال آفرين

آ
نان که خاک را بهنظر کیمیا کنند
آیا
ب
و
د
ُ َ که گوشه چشمی به ما کنند

اذان ظهــر  13:01 :غــروب آفتــاب20:09 :
اذان مغــرب 20:29 :نیمهشبشــرعی00:10 :
اذان صبح 4:12 :طلوع آفتاب5:53 :

صاحب امتياز :مؤسسه همشهري
مدیرمسئول :عبدا ...گنجی
سردبیر :دانیال معمار

حافظ

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

گرينويچ

روبات مترجم در مسجدالحرام

مکه مکرمه :چند ماه پیش خبرهایی از روباتهای نظافتچی
در مســجدالحرام منتشر شــد که زائران هم از شیوه کارکرد
آنها راضی بودند و اکنون به گزارش نشــریه عربیه ،قرار است
روباتهایی که با 11زبان به پرسشهای زائران پاسخ میدهند،
به سؤاالت دینی آنها ،بهخصوص زنان پاسخ دهند .روباتهایی
که زائران مســجدالحرام در مکه را راهنمایــی میکنند ،به
 11زبان عربی ،انگلیسی ،فرانسوی ،روســی ،فارسی ،ترکی،
ماالیی ،اردو ،چینی ،بنگالی ،هاوســا صحبــت میکنند .این
روباتها زائران را در مورد نحوه انجام مناســک عمره ،فتواها،
پاسخگویی به سؤاالت و ارتباط مردم با علما از راه دور راهنمایی
میکنند .ایــن روباتهای چهار چــرخ دارای صفحه نمایش
لمسی ۲۱اینچی و مجهز به سیســتم توقف هوشمند هستند
که امکان جابهجایی آســان و روان آنها را فراهم میکند .این
روباتها روی یک سیستم شبکه بیســیم وایفای با سرعت
5گیگاهرتز کار میکنند که انتقال سریع و با کیفیت دادهها را
امکانپذیر میکند.

چاپ :همشهري

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

تلفن48075000 :

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

زندگی دوباره درختانی که ایستاده میمیرند
نگاه

چهارفصلشان صاحب ژاکتهای بافتنی شدهاند .سازمان
زیباسازی شهرداری تهران در پاسخ به نگرانی شهروندان
درباره قطع درختان خشکیده خیابان ولیعصر یکبار دیگر
طی طرحی موسوم به «درختستان» دست یاری بهسوی
هنرمندان شــهر دراز کرد و آنها هم به خوبی از پس این
مهم برآمدند .درختهای ایــن خیابان اگر برگی به جوی
افتد از تجریش تا میدان راهآهن به احترامش در دوطرف
خیابان ایستاده و آن را بدرقه میکنند و اگر رهگذری در
آن گام نهد به درازای ایــن طوالنیترین خیابان او را تنها
نمیگذارند و بنابراین سزاوار نیست تن خشکیدهشان را
از زادگاهشان دور کنیم .این میراث ملی ایران تنها ریشه
در زمین ندارد و ریشه در دل ایرانیان دارد و بنابراین اگر
تندیسهای غولآسا جلوی بوستان ملت با طناب درختها
را نگه داشتهاند ما هم موظفیم دســترنج هنرمندان را به
مهر نگهداریم.

مهدیا گلمحمدی
روزنامهنگار

درخت بیهیچ چشمداشــتی نماد صبوری و بخشندگ 
ی
بوده و هست .نهال که باشــد در برابر تندباد حوادث خم
میشود ،برگ و بر آورد برای سایهنشینهایش حد و مرز
و تفاوتی قائل نیســت .میوه و ثمرش را در طبق اخالص
میگذارد.اگر بشر از تن ه خشکیدهاش برای تبر دسته نسازد
آنرا هم میبخشد .سرانجام در کهنسالی ایستاده میمیرد.
زندگی دوبــاره هر درخت فقــط و فقط از ســرپنجهای
هنرمند بر میآید و حاال 88اصلــه درخت اصیل خیابان
ولیعصر بهدست هنرمندان زندگی دوبارهای یافتهاند .یکی
جامهدران قلمی تنومند شده و دیگری میزبان گربههای
قد و نیمقد فلزی و نازک است و چندتاییشان برای لختی

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

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

قدمزدن آن هم برای ســامتی گاهی بهانــه میخواهد.
در ســالهای  2019و 2020میالدی ســازمان بهداشت
جهانی با راهاندازی پویشــي موســوم به Global Walk
 the Talkاین بهانه را بهدســت داد و این روزها در دوران
نیمهپســاکرونایی هدف ایــن پویش قــدم زدن بیش از
یکمیلیارد نفر در سراسر جهان در تاریخ 22می مصادف
با اول خرداد بود .اگرچه هنوز آمار درست و درمانی از شمار
جویندگان سالمتی در این پویش منتشر نشده اما در ایران
هم بسیاری بایدهای این پویش را رعایت کردند؛ بایدهای
سادهای كه شــامل پیادهروی مســافتی  3یا 4کیلومتر و
200متری حتی با صندلی چرخدار اســت .شــاید کسی
خبر نداشت اما برای همراه شــدن با این پویش میتوان
اپلیکیشن آن را هم ( )Walk the Talk appدانلود کرد.
در خبرها آمده که مردم یزد استقبال مناسبی از این پویش
داشتند و از مسیر بوســتان راهآهن به سمت پارک شادی
مســیری 4کیلومتری را پیمودند و با همراهانشــان گپ
زدند .اگر ازجمله افرادی بودهاید کــه با این پویش همراه
بودید میتوانید برای بهدســت آمدن آمــاری دقیق وارد
سایت پویش سازمان جهانی بهداشت به نشانی اینترنتی
https://www.njuko.net/wtt-2022/register/81926

شوید تا مشــخص شــود ایرانیان عالقهمند چه تعدادی
بودهاند .همچنین میتوانید هشــتگهای #الگوباشــید،
#سالمتی_را_قدم_بزن# ،همه_در_این_مسابقه_برنده_
هستیم# ،سبک_زندگی_سالم# ،سالمتی_برای_همه را
دنبال کنید.

عاقبت رمز نداشتن گوشی

تگزاس :مادر یک کودک 2ساله که به لزوم رمز یا
پترن گذاشتن برای گوشی تلفن همراه خود باور
نداشت با سفارش چند دهتایی کودک خردسالش
نظرش به کلی عوض شــد .به گزارش سیانان،
خانم برت مشــغول کار در خانه بــود که ناگهان
پیک یک رســتوران ،زنگ خانه را زد و ســفارش
32همبرگر و نوشیدنی و مخلفات را تحویل داد و
گفت که پول آنها پرداخت شده است .آنجا بود که
خانم برت متوجه دسته گلی که پسرش به آب داده
شد .او که تنها مادر قربانی رمز نداشتن گوشیاش
نیست ،چند ســاعت بعد هم سفارشهای دیگری
دریافت کرد که بهنظر میرســد حقوق دستکم
یک ماهــه اش را باید صرف آنها کنــد .خبرهای
مشابه این ســبب شــده تا به والدین هشدار داده
شود که گوشیهای تلفن همراه خود را در اختیار
کودکان قرار ندهند.

دغدغه

تقویم /سالمرگ

حواس جمعیهای روزهای زرد

مردی که توپ به دستش می چسبید

واضحترین تصویر درون زمین

لندن :دانشــمندان به کمــک نتایج یک پــروژه تحقیقاتی
مشــترک ،واضحتریــن تصویــر از درون زمین را بهدســت
آوردند .بــه گــزارش آیای ،آنها با تمرکز روی یک «ســتون
گوشــته» بزرگ زیر مجمع الجزایر هاوایی ،مشاهدات جالبی
در مورد مرموزترین بخشهای سیســتم زمینشناســی کره
زمیــن انجام دادهاند .ســتون گوشــتهای یا ســتون ُجبهای
( )Mantle plumeســتون یا تودهای فرضی از ســنگهای
بسیار داغ موجود در گوشته زمین است که تا سطح زمین باال
آمده باشد .ستونهای گوشتهای عامل ثانویه اتالف حرارت از
زمین به شــمار میآیند .جریانها و الیههای زیر زمین باعث
باال آمدن ستونهای تنهمانندی از سنگهای گرم گوشته در
بعضی نقاط میشود که تحت عنوان ستون گوشتهای معروف
شدهاند .براساس یافتهها و آنچه در این تصویر واضح درج شده
«سستکره» یا «خمیرکره» یا «استنوسفر» یا «گوشته باالیی
زمین» الیه سنگ نرم و گرمادیدهای اســت که بالفاصله زیر
سنگکره سخت قرار گرفته و اجازه میدهد کفههای سنگکره
در حدود سطح زمین به آهســتگی حرکت کنند .این الیه از
۱۰۰کیلومتری تا ۳۵۰کیلومتری عمق زمین ادامه دارد .این الیه
زیر سنگ کره و باالی گوشته زیرین قرارداشته که این بخش از
زمین حالت خمیری و نیمه جامد دارد.

کرونا  -حداقل در کشور
فاطمه عباسی
ما  -در حال کنترل است
و خوشبختانه دیگر خبری از شهرهای نارنجی
و قرمز نیســت .اما همه ما خوب میدانیم که
این ویروس لعنتی هنــوز بهطور کامل از بین
نرفته و اگر روند واکسیناسیون تکمیل و شیوه
نامههای بهداشتی رعایت نشود ،ممکن است
بار دیگر گرفتار موج جدید کرونا شویم .با این
حال و با همه این دانســتهها ،عادی انگاری
برخی از افراد باعث شده اســتفاده از ماسک
و رعایت پروتکلهای بهداشــتی در کشــور
کاهش پیدا کند .کافی اســت سری به اماکن
ورزشــی بزنید تا ببینید که گویا ورزشکاران
کرونا را شکست داده اند! آنها بدون ماسک و
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در کنار یکدیگر
ورزش میکنند .آمارها هم نشان میدهد که
کمترین میزان اســتفاده از ماسک مربوط به
مراکز ورزشی با 37.89درصد است .همچنین
طبق آمار میانگین رعایت تهویه مناســب در
اماکن عمومی کشور هم ،باز مراکز ورزشی با
47.63درصد در قعر رعایت این پروتکلها قرار
دارند .شاخص بعدی که باز هم مراکز ورزشی
را در انتهای جدول قــرار میدهد ،میانگین
رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی است
که این مراکز با 50.43درصد کمترین میزان
رعایت را در این شــاخص داشتهاند .درست
است که اماکن و مراکز ورزشی مدت زیادی

بهخاطر همین کرونا تعطیل بودند و آســیب
زیادی از نظــر اقتصادی دیدند ،امــا حاال با
راهاندازی دوباره این مراکــز ،مدیران باید در
رعایت شــیوههای بهداشتی ســختگیرانهتر
عمل کنند و حتی اگر الزم است تعداد کمتری
از ورزشــکاران را ثبت نام کنند .دستگاههای
ورزشــی هم باید پس از اســتفاده توسط هر
فرد ،ضدعفونی شوند .بهتر است بین استفاده
از هر دستگاه نیم ســاعت فاصله باشد تا کار
ضدعفونی کردن آن بهصــورت کامل انجام
شود .مجموعههای ورزشــی باید با استفاده
از دستگاه تب ســنج ،میزان دمای بدن افراد
را در بــدو ورود اندازهگیری کرده و درصورت
مشاهده مورد مشکوک ،از ورود فرد به باشگاه
جلوگیری کنند.
کســانی هم کــه ورزش کردن از نان شــب
برایشان واجبتر اســت ،میتوانند به جای
رفتن به باشگاه ،تمرینات ورزشی خود را در
خانه انجام دهند .اما اگر مجبور هســتند به
باشگاه بروند ،رعایت پروتکلهای بهداشتی را
در اولویت قرار دهند .تنها راهی که میتواند
افراد را از خطر ابتال به ویــروس کرونا نجات
دهد ،رعایت بهداشــت فردی و اســتفاده از
ماسک است .نقشــه ابتال به کرونا در کشور
زرد و آبی اســت .در این ایام این تونالیته را
با بیدقتی و رعایت نکردن بهداشــت فردی
تیره نکنیم.

باشگاه
نویسندگان

سرود و سالم و چند نکته...
سیدمحمدرضا واحدی

کارشناس فرهنگی

شهر مکتوب

یکمیلیارد نفر سالمتی را قدم زدند

ناصر حجازی ســال  ۱۳۲۸در تهران و در خیابان آریانا (مالک اشتر)
متولد شد .بسکتبال بازی میکرد و عالقهای به فوتبال نداشت .داستان
ورودش به دروازه 7/5متری اما کام ً
ال اتفاقی بود .تمام ماجرا از مسابقات
آموزشگاههای تهران شروع شد .رفته بود بازی همشاگردیهایش را
ببیند که گلر تیم مدرسه مصدوم شد .مربی تیم چشمش خیره ماند به
او .آقا معلم میدانست آن دانشآموز خوشقدوباال به خاطر تبحرش
در بســکتبال ،میداند توپ چطور باید به دستش بچسبد .مربی تیم
صدایش زد و گفت «ناصر برو تو دروازه».بــه خاطر حرف مربی بود
که ناصر بهاجبار رفت و در چهارچوب دروازه ایستاد .یکتنه بازی را
برای تیم مدرسه برد و آنقدر درخشید که خودش بعد از بازی فهمید
اشتباهی بسکتبال را انتخاب کرده بوده .تیم فوتبال نادر در دسته دوم
باشگاههای تهران اولین باشگاه حجازی بود و از همان تیم به تیم ملی
جوانان و تیم ملی بزرگساالن رسید .سرانجام در ۲۰سالگی پیراهن
آبی تیم محبوبش را پوشــید و این آغاز ماجــرای ناصر حجازی بود.
حجازی جوان همراه آبی پوشان پایتخت و تیم ملی جامها و افتخارات
را ،یکی پس از دیگری ،به ویترین زندگی ورزشیاش اضافه کرد و شد
یکی از همان نسلی از فوتبال ایران که نخستین جام جهانی فوتبال
را تجربه کرد.
اولین دوره مربیگری ناصر حجازی به سال  ۱۳۶۱برمی گردد که به
عنوان بازیکن مربی فعالیت میکرد و اســتقالل را نایب قهرمان آن
ســال کرد .او در دوران سرمربیگری موفق شد اســتقالل را به مقام
نایب قهرمانی در لیگ تهران و باشــگاههای آسیا و قهرمانی در لیگ
آزادگان برساند.
اما همیشه انتهای قصه تلخ است .اسطوره فوتبال ایران در حالی که
سخت درگیر سرطان بود ،برای آخرین بار به ورزشگاه رفت تا دیدار
تیم محبوبش را تماشا کند ،اما در حین تماشای بازی بیهوش شد و به
کما رفت و در نهایت ،روز دوم خرداد  ۱۳۹۰درگذشت.

دوشنبه

بعد از مدتها چشــممان روشن
و دلمان شاد شــد با اثری زیبا و
بهشــدت تأثیرگذار .سرود ســام فرمانده؛ کاری قشنگ و
دلنشین که به سرعت و طی مدتی کوتاه جای خود را در میان
اقشار و طبقات مختلف مردم باز کرد و به زمزمه بسیاری از
آنان درآمد .من خودم دهها بــار آن را گوش کردهام و هر بار
که گوش میکنم حس تکراری بودن ندارم که دلم را بزند .در
دنیای مجازی هم انواع اجراهای آن را حتماً میبینم و با هر
اجرایی دوباره لذت میبرم .شــاید خیلیها دلیل این جاذبه
را در آهنگ و ملودی یا شــعر و متن آن جســتوجو کنند؛
اما فکر میکنم رونق و انتشــار بیش از انتظار آن را باید در
پس پردههای ظاهری و مادی دید .بــه هرحال جا دارد به
آفرینندگان اثر و مجریان و همه دستاندرکاران آن درود و
سالم بفرستیم و خسته نباشید بگوییم.
در عین حال برای ادامهدار بودن این حرکت انقالبی و جذاب،
باید به چند نکته توجه کرد:
اول اینکه ادبیات و مفاهیم بهکار رفته در متن ســرود ،برای
دهه نودیها سخت و تا حدودی قابل باور نیست .عبارات و
مضامینی مثل نســل غیور جا مانده حتی برای بزرگترها
هم خیلی قابل درک نیست چه برســد به دهه نودیها که
مجریان و مخاطبــان اصلی این همخوانی بزرگ هســتند.
همینطور اســت عبارات و مضامینی مثل گرفتارت میشم
یا مثل میــرزا کوچکخــان کارو تمام میکنــم و همه رو
فدات میکنم .از طرفی حضور شــخصیتهایی مثل میرزا
کوچکخان و علی بن مهزیار و آیتاهلل بهجت در متن سرود
هیچ ســنخیتی با دهه نودیها ندارد .جا دارد برای کارهای
بعدی حتماً متناسب سنی که سرود برایشان تهیه میشود
طراحی و ساخته شود.
مطلب دوم اینکه مبادا بچههای انقالب بــا دیدن این موج
مغرور شوند و خیال کنند به هدف رسیدهاند .مبادا با دیدن
شور و احساس نوجوانان در خواندن این سرود خیال کنند
که نسلی بیمه شده ،پرورش یافته و راههای نفوذ بسته شده
است .اص ً
ال آفت کار ما این است که خیال کنیم به سرمنزل
مقصود رسیدهایم .یادمان باشــد که بهدلیل بیتوجهی به
نسل دیشــب خواب بابامو دیدم دوباره و وطنم پاره تنم و...
دچار آفت شدیم و عزیزانی را از دست دادیم که هنوز دلمان
میسوزد .بچههای انقالب باید خود را در اول راه ببینند اما
نه با تقلید و نه با دوباره کاری و تولید سرودهایی مشابه؛ زیرا
ی شود
هر کاری جدیدش قشنگ است و دو بار که مشابهساز 
دیگر اثر خود را از دست میدهد.
نکته سوم اینکه یکی از خصوصیات برجسته این کار ،مردمی
بودن و غیردستوری بودن آن است .بنابراین سعی کنیم آن را
دولتی نکنیم .اینکه تلویزیون تبلیغ کند که همخواهی کنید
و فیلمش را بفرستید و جایزه بگیرید ،از تأثیر آن میکاهد.
اینکه آموزش و پرورش ابالغ کند که مــدارس باالجبار به
آن بپردازند و بهعنوان سرود صبحگاهی آن را جا بیندازند،
باعث دافعه و واکنش منفی میشود .تجربه ثابت کرده است
کارهایی که بهدست دولت سپرده شود عقیم میماند یا ناتوان
و غیرماندگار؛ بنابراین توســعه و همهگیری و رواج آن را به
حرکتهای خودجوش مردمی واگذاریم و دولت و قدرت را
چاشنی آن نکنیم.
نکته آخر اینکه خیلی خوب اســت اگر مجــری و خواننده
محترم ســرود هم مثل گروههای مردمی و بچههایی که در
جاهای مختلف با او همراهی میکنند ،موقع ســام دادن
به فرمانده کون و مــکان حضرت بقیــهاهلل االعظم ارواحنا
فداه به جای دست روی ســینه گذاشتن مثل سایر بچهها با
ادای احترام و سالم نظامی ابراز ارادت و سربازی به ساحت
مقدسش کند.

آخر مصور

آزادی /اثر :یو.جی ساتو

فراخوان
بی تعارف و تکلف  ،مثــل همین متن
کوتاهی که می بینیــد .ما منتظریم تا
نوشــتههایتان درباره مسائل روزمره،
مشــکالت و دغدغه هایتان را برای ما
ارسال کنید .اگر اهل طنز و کاریکاتور
و طراحی هم هســتید جایتان اینجا
محفوظ است .متن یا طرح تان که آماده
شــد یک تماس با شماره 23023636
بگیرید تا بــرای رســاندنش به ما ،
راهنمایی تان کنیم.

با همسرتان
درست دعوا کنید

جوالن ساختوسازهای
بدقواره در گالبدره

بروز اختالف طبیعی استدعوا جایی نگرانکننده
است که دچار تکرارشده و بر رابطه غلبه یابد

آپارتمانسازی غیرمجاز و غیراستاندارد ،عامل
نابودی شمالیترین محله تجریش شده
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نکته ها

گزارش  9ماهه
وزیر میراث فرهنگی به مردم

نگاه

وزیر میراثفرهنگی :زیر میز شوراهای
بیخاصیت که به مفت هم نمیارزند ،میزنم

بررســیهای میدانــی از
بازار فــروش تجهیزاتی
ماننــد ویلچــر و وســایل
مصرفــی روزانــه ایــن
افــراد نشــان میدهــد،
قیمتهــا به ویــژه در دو
سه ماه گذشته ،چندین
برابر شــده اســت .مثال
قیمــت ســوند نالتــن از
 1500تومــان بــه عددی
 2500تومــان رســیده.
(فــرد معلــول روزانــه
بــه حداقــل  4عــدد نیاز
دارد ).قیمــت پوشــك
هــم از بســتهای 25
هــزار تومــان بــه حــدود
 40هــزار تومــان بــاال
رفته اســت ،قیمت یك
بسته  14عددی پوشینه
هــم از  100هــزار تومان
بــه بیــش از  270هــزار
تومــان افزایــش یافتــه
و دســتكش نایلونــی از
بســتهای  3500تومــان
به  9500تومان رســیده
است
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عکس :همشهری /امیر پناهپور

معلولیت به نرخ امروز

بررسیها نشان میدهد در ماههای گذشته ،قیمت تجهیزات و لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت افزایش چند برابری داشته و این
افراد را با فشار مضاعف مواجه کرده است
گزارش

زهرا جعفرزاده

روزنامهنگار

قیمت وسایل و تجهیزات مورد نیاز افراد دارای
معلولیت افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
بررســیهای میدانی از بازار فروش تجهیزاتی
مانند ویلچر و وســایل مصرفی روزانه این افراد
نشــان میدهد قیمتها بهویژه در دو ،سه ماه
گذشته ،چندین برابر شــده است .مثال قیمت
ســوند نالتن از 1500تومان بــه 2500تومان
رســیده( .فرد معلول روزانه حداقل 4عدد نیاز
دارد ).قیمت پوشــک هم از بســتهای 25هزار
تومان تا حدود 40هزار تومان باال رفته اســت،
قیمت یک بســته 14عــددی پوشــینه هم از
100هزار تومــان به بیــش از 270هزار تومان
افزایش یافته و دســتکش نایلونی از بســتهای
3500تومان به 9500تومان رســیده است .به
همه اینهــا افزایش قیمت ژل ،دســتمال ،باند
و چســب زخم را هم باید اضافه کــرد .یکی از
فروشندگان به همشــهری میگوید که هر بار
دستشویی رفتن این افراد ،باالی 20هزار تومان
هزینــه دارد .یک کیســه ادرار 1500تومانی،
12هزار تومان شــده و وســایل جانبی دیگر،
هر عددش 10هزار تومان اســت که به هزینه
دستشــویی رفتن این افراد اضافه میشــود.
نکته اما اینجاســت که قیمت تولیدات داخلی
از خارجی هم باالتر رفته اســت .اینها وســایل
بهداشــتیاند .تجهیزات افزایــش چند برابری
داشتهاند؛ مثل ویلچر و دست و پای مصنوعی.
ویلچرها قیمتهای متنوعی دارند .فروشندگان
میگوینــد ارزانترین ویلچــر را میتوان یک
میلیــون و 800هزارتومــان هم پیــدا کرد اما
ارزانتریــن ویلچــر در یکی از فروشــگاههای
معتبر اینترنتی ،باالی 2میلیون تومان اســت
آن هم ویلچری ســاده برای اســتفاده موقت.
ویلچرهای معمولی برای افــراد ضایعه نخاعی،
با ارزانترین قیمت12 ،میلیون تومان اســت.
هــر چقــدر گزینههای بیشــتری بــه ویلچر
اضافهشــود ،قیمتهــا هم باالتر مــیرود که
گرانترین آن متعلق به ویلچرهای برقی است
که قیمت آن از 31میلیون تومان شــروع و به
70میلیــون تومــان هم میرســد .دســت و
پای مصنوعی بــرای هر ناحیه متفاوت اســت
اما کمتــر از 15میلیون تومان پیدا نمیشــود.
عصا و واکر هم قیمتهــای مخصوص بهخود
را دارند و از 250هزار تومان شــروع و به باالی
400هــزار تومــان میرســند .ســمعک هم
قیمــت میلیونــی دارد و نوع هوشــمند آن به
3میلیون تومان و پیشــرفتهاش تــا 6میلیون
تومــان قیمــت دارد .ســمعک ممتــاز را تا
12میلیون تومان هم میفروشند.
ماجرا اما تنها به وسایل مصرفی این افراد محدود
نمیشود .جلســههای کاردرمانی هم که جزو

روند درمانی این افراد به شمار میرود ،گرانتر
شده و شهر به شــهر تعرفههای متفاوتی دارد.
یکی از افراد دارای معلولیت میگوید یک جلسه
کاردرمانی در قزوین 150هزار تومان ،در کرج
200هزار تومان ،در تهران برای یک ســاعت و
نیم 300هزار تومان و برای 40دقیقه 250هزار
تومان است .به همه اینها هزینه رفت و برگشت
به مراکز درمانی و توانبخشــی را هم باید اضافه
کرد که بهطور متوســط بین 100تا 120هزار
تومان با توجه به دوری مسیر است.
یک تشکچه ویلچر5 ،میلیون تومان

یکی از این افراد دارای معلولیت به همشــهری
میگوید ماجرای کاردرمانی و خرید تجهیزات
پیشرفته حاال دیگر تبدیل به یک اقدام لوکس
برای معلوالن شــده اســت ،آنها برای یک روز
زندگیکردن مانند ســایر افراد باید هزینههای
بسیاری را متحمل شــوند« :خرید سوند ادرار،
پوشک و پوشــینه برای افراد بزرگسال ،یکی از
معضالت فرد دارای معلولیت است .یعنی دقیقا
چیزهایی کــه برای ادامه حیات الزم اســت».
بهگفته او ،در کنار این مسائل ،زخم بستر ،هزینه
رفتوآمد به مراکز درمانی و ...را هم باید به آن
اضافه کرد.
محمد عزتور ،هم که معلولیت دارد ،در توضیح
بیشــتر به همشــهری میگوید هر فرد دارای
معلولیت باید 2ویلچر داشــته باشد؛ یکی برای
خانه که با آن در همان محیط رفتوآمد کند و
به حمام برود و یکی هم برای بیرون که معموال
ویلچر مقاومتری است و قطعا هم قیمت باالتری
دارد .با این حال ،او تأکید میکند که در وضعیت
فعلی ،تهیه ویلچر ،دغدغه اصلی معلوالن نیست،
چراکه یک ویلچر بــا توجه به میزان مصرف آن،
برای چند سال ،قابل استفاده است .هرچند که
همان ویلچر هم نیاز به وسایلی دارد که هر چند
وقت یکبار باید تعویض شود .مانند تشکچهای
که به روهو معروف است .این تشکچه آمریکایی
است و هیچ شــرکتی نمیتواند آن را وارد کند.

بنیاد جانبازان ،این تشکچهها را برای جانبازانی
که سهمیه دارند ،وارد میکند .آنها هم مازادش
را در بازار میفروشند .تنها در این صورت است
که افراد دارای معلولیــت غیرجانباز میتوانند
این تشــکچهها را از بازار آزاد بخرند که هزینه
هر یک عدد 5میلیون تومان است .تشکچههای
عادی کیفیت خوبــی ندارند و بهطور مداوم نیاز
به تعویــض دارند .او میگوید مــدل ایرانی این
تشکچهها بیشتر از 6ماه کار نمیکند و  500تا
600هزار تومان قیمت دارد .خرید این تشکچه
اصال بهصرفه نیســت .عزتور هم به مشکالت
افراد دارای معلولیت برای تهیه وسایل مصرفی
روزانهشان اشاره میکند .بهگفته او ،سوند نالتون
وسیله ضروری برای افراد دارای معلولیت برای
دستشوییکردن است و معموال روزانه  3تا 4بار
استفاده میشــود ،سال گذشــته هر یک عدد
 1500تا 1700تومان فروخته میشد ،در کنار
آن این افراد نیاز بــه ژل لیدوکائین و لوبیرکانت
دارند که هر روز  3تا 4بار باید از آن استفادهکنند.
این وضعیت برای زنان سختتر است ،چراکه آنها
نیاز به وسایل بهداشتی بیشتری دارند.
دست و پای مصنوعی ،معضل دیگر

ماجرا تنها به این وســایل محدود نمیشــود؛
خرید دســت و پای مصنوعی هم مشکل دیگر
این افراد اســت .پیــش از این محمــودکاری،
مدیرعامل انجمن ندای معلــوالن اعالم کرده
بود که افراد دارای معلولیت در تامین این وسایل
ناتوان شدهاند .همه اینها در شرایطی است که
وزارت رفاه ،کمکهای نقدی خود برای معلوالن
متوسط و خفیف را قطع کرده است .بهگفته او،
قیمت دســت و پای مصنوعــی و کفش بریس
بسیار باال رفته ،درحالیکه بیمهها هیچ کمکی
نمیکنند« :برخیافراد دارای معلولیت متوسط
یا شدید درآمدشــان از حقوق کارافتادگی که
از تامین اجتماعی میگیرنــد ،هنوز به حداقل
حقوق که هماکنون ۶میلیونو۵۰۰هزار تومان
اســت نمیرســد ،اما ســازمانهای حمایتی

ارزانترین ویلچر12 ،میلیون تومان

نکته

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 میفروشــد و به همشــهری میگوید هماکنون ارزانترین ویلچر ،با سادهترین
امکانات یک میلیون و 800هزار تومان است که برای افرادی که بهطور موقت به آن نیاز
دارند ،مثل سالمندان برای رفتوآمد به مکانی یا فردی که پایش شکسته و ...مناسب
است .فرد دارای ضایعه نخاعی یا ناتوان در راهرفتن ،برای یک ویلچر ساده باید حداقل
12میلیون تومان هزینه کند« :ویلچرهای ساده از یک میلیون و  800شروع میشوند و
به 25میلیون تومان هم میرسند .ویلچرهای برقی هم قیمتشان از 20میلیون تومان
شروع میشود ».او میگوید یک تیوپ ویلچر100 ،هزار تومان شده است .این تیوپ را
باید هر چند ماه یکبار تعویض کنند.
او به گرانی وسایل مصرفی روزانه این افراد هم اشاره میکند و میگوید هر بار دستشویی
رفتن این افراد ،بــاالی 20هزار تومان هزینــه دارد .کیســه ادرار 1500تومانی حاال
12هزار تومان شده است ،آنهم نوع ایرانی آن .اگر فرد معلول مرد باشد ،کاندوم شیت
هم نیاز دارد که هر عدد 10هزار تومان است .نکته اینجاست که تولیدکنندگان داخلی
بهشدت قیمتها را باال بردهاند و باعث شده تا روی قیمت اقالم خارجی هم تأثیر بگذارد:
«دو سه ماهی است که قیمتها بهشدت باال رفته است».

حمایتشــان را از معلوالن بهویــژه معلوالن
متوســط قطع کردهاند و این بسیار نارواست».
براساس اعالم او ،برخی از افراد دارای معلولیت
مانند افراد دارای ضایعه نخاعی ماهانه بیش از
 2تا 3میلیون هزینه پزشک پرداخت میکنند.
تا اسفند سال گذشــته ،قیمت یک پروتز باالی
زانو حدودا 48میلیون تومــان و زیرزانو حدود
18میلیون 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 پیامآوران
ســاحل امید اســت؛ انجمنی برای حمایت از
افراد دارای معلولیت .مبصر ،در 19سالگی دچار
آسیب نخاعی شده و حاال درباره مشکالت افراد
دارای معلولیت برای تهیه وسایل مصرفی روزانه،
توضیحاتی به همشــهری میدهد .او میگوید:
«یــک فــرد دارای معلولیت مانند تمــام افراد
نیازهایی دارد ،خورد و خوراک دارد ،رفتوآمد
میکند ،اگر خانواده داشته باشد باید برای آنها
هزینه کند .بیمار میشود ،ممکن است به سفر
برود .خرید کنــد و ...در کنار همه اینها اما دایره
بزرگی از نیازهای دیگر دارد که برای هرکدام باید
هزینهای درنظر بگیرد .وسایل کمک توانبخشی
یا پزشکی ،وسایل بهداشتی ،وسایل درمانی و...
در این گروه قرار میگیرند ».بهگفته او ،شــاید
هماکنون ،مهمتــر از تجهیزات ،تهیه وســایل
مصرفی یک فرد دارای معلولیت مشکلساز شده
است ،چراکه قیمتها سرســامآور شده است،
کیسه ادرار ،پوشینه ،سوند و ...هر روز با افزایش
قیمت مواجه میشوند و فرد دارای معلولیت را
تحت فشار قرار داده اســت .اینها جزو نیازهای
مبرم و ضروری زندگی این افراد است.
او میگوید برخی از افراد دارای معلولیت ،با توجه
بهشدت یا خفیف بودن میزان معلولیتشان ،نیاز
به یک وسیله طبی مخصوص معروف به بریس
دارند که زانو را نگه میدارد ،اسفند سال گذشته
تنها یک عدد از این وسیله ساده ایرانی ،به قیمت
15میلیون تومان فروخته میشد« :این وسایل
تحت پوشش بیمه نیست و اگر هم باشد معموال
درصد بســیار ناچیــزی از آن را بیمه پرداخت
میکند .فشــار اصلی بر دوش خود فرد است».
موضوع دیگری که از سوی مبصر مطرح میشود،
مسائل درمانی این افراد است؛ مثل زخم بستر:
«افرادی که معلولیت شدید دارند ،ممکن است
به زخم بستر دچار شوند ،نشستنهای طوالنی
روی ویلچر و فشــاری که به بخشهایی از بدن
وارد میشود ،منجر به زخم بستر میشود ،این
زخمها گاهی برای درمان نیاز به جراحی دارند
و با دارو و پمــاد بهبود پیدا نمیکنند2 .ســال
پیش زخم بســتر خودم را 50میلیــون تومان
جراحی کردم ،همســرم ســرویس طالیش را
فروخت تا توانســتیم هزینهاش را جور کنیم ،از

کل این مبلغ ،بیمه تنها 10میلیون تومان آن را
پرداخت کرد .در بسیاری از موارد ،افراد این زخم
را جراحی نمیکنند و در نهایت بدنشان عفونت
میکند و حتی منجر به مرگشان میشود .از این
موارد هم داشتیم».
ویلچرهای ایرانی ،نامناسب برای کودکان
او درباره نیاز افراد دارای معلولیت به ویلچر هم
توضیح میدهد .بهگفتــه او با توجه به وضعیت
شهر و مکانهای زیادی که هنوز مناسبسازی
نشــدهاند ،عمر این ویلچرها خیلی باال نیست.
بسیاری از ســاختمانها آسانسور ندارند و فرد
ویلچری باید با کمک دیگران از پلهها باال رود،
همین فشار وارده به ویلچر ،منجر به شکستن آن
میشود .بسیاری از افراد دارای معلولیت ناچارند
ویلچرهای دستدوم اســتفاده کنند .عالوه بر
آن ،ویلچرها ســایزبندی دارند که معموال نوع
ایرانی تنها  3ســایز اصلــی دارد اما خارجیها
مانند لباس ،ســایزهای دقیقتری دارند .وقتی
کودکــی نیاز به ویلچــر پیدا میکنــد ،ویلچر
داخلی ،یک معلولیت جدید به او اضافه میکند.
چراکه اغلب این ویلچرها برای کودکان مناسب
نیســت و کودک در تالش بــرای قرارگرفتن
روی آن ،ســتون فقراتــش آســیب میبیند.
بسیاری از کودکان دارای معلولیت این مشکل
را دارند .مبصــر میگوید در کنــار همه اینها
هزینههای رفتوآمد بــه مکانهای مختلفرا
هم باید به مخارج افــراد دارای معلولیت اضافه
کرد؛ هر مســیر بین  40تا 50هــزار تومان در
خوشبینانهترین حالت است.

یكــی از فــــروشــــندگان
تجــــهــــــیزات معلــوالن
مــــیگــــــویـــــد هـــــر بــــار
دستشــویی رفتــن ایــن
افــراد ،بـــــــاالی  20هــزار
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 میشود.
نكتــه امــا اینجاســت كــه
قیمــت تولیــدات داخلی
از خارجی هم باالتر رفته
است

ارزا نتریــن ویلچــر را
میتــوان یــك میلیــون
و  800هزارتومــان هــم
پیدا كرد امــا ارزانترین
ویـــــلــــچر در یـــــكـــــی از
فروشــگا ههای معتبــر
ایـــنــــترنــــــتی ،بـــــــاالی
 2میلیون تومان اســت.
آنهــم ویلچــری ســاده
بــرای اســتفاده موقــت.
ویلـــچرهــــــای معمولــی
بــرای افــــــراد ضـــــایعه
نخاعــی ،بــا ارزانتریــن
قیــــمـــــــت 12 ،میلیــون
تومان اســت .هر چقدر
گزینههــای بیشــتری بــه
ویلــــچر اضافــه شــود،
قیمــــــتها هــم باالتــر
مــیرود كــه گرانتریــن
آن متعلق به ویلچرهای
برقــی اســت كــه قیمــت
آن از  31میـــلـــیــــــون
تــومـــــان شــــــروع و بــه
 70میلیــون تومــان هــم
میرسد

هر هفته کاردرمانی 750هزار تومان

بهگفتــه او یکی دیگر از مشــکالت افراد دارای
معلولیــت ،عفونتهــای مجاری ادرار اســت،
سوند یک جسم خارجی است که وارد بدن فرد
میشــود ،حتی باکیفیتترین آن هم احتمال
عفونت دارد .فیزیوتراپی و کاردرمانی هم برای
این افراد مانند نفس است .اما هزینههایش آنقدر
باالست که بیمه پوشــش نمیدهد .کاردرمانی
برای 40دقیقه220 ،هزار تومــان بود که اخیرا
به 250هزار تومان رســیده .فردی که در هفته
3بار به کاردرمانی نیاز داشــته باشــد ،برای هر
هفته 750هزار تومان تنها برای این جلســهها
هزینه کنــد .مبصر میگوید بیمارســتانهای
کشورهای پیشــرفته ،واحد توانبخشی دارند.
در این واحد ،فرد از نظر روحی و جســمی مورد
توانبخشی قرار میگیرد .همان جا به فرد آموزش
داده میشــود که چطور پس از ایجاد معلولیت،
باید با عصــا و ویلچر زندگی کند ،آســیبهای
روانی حادثه بررسی میشــود و از فرد در برابر
فشارهای مختلف حمایت میشود .هم خودش
هم خانوادهاش .امــا در ایران
اینطور نیست و بهزیستی عمال
خودش را کنار کشــیده است.

تعـــــرفــــــه جلســههای
كاردرمانــی كــه جــزو
رونــد درمــــــانـــــی ایــن
افراد به شــمار میرود،
گرا نتــر شــده و شــهر
بــه شــهر تعرفههــای
متفاوتــی دارد .یكی از
افــراد دارای معلولیــت
میگـــــوید یــك جلســه
كاردرمانــی در قزویــن
 150هزار تومان اســت
در كـــــــرج  200هــزار
تومان ،در تهــران برای
یك ســاعت و نیــم 300
هزار تومــان و بــرای 40
دقیقه  250هزار تومان
است

بیژن یاور

پژوهشگر ارشد مدیریت بحران

بحران ریزگردها
و مدیریت ریسک
مدتی است چهره آســمان برخی از استانهای
کشــور غبارآلود اســت .هر چند این غبارها یا
بهاصطــاح تخصصیتر «ریزگردهــا» موقتی
و فصلی بهنظر میرســند ،اما تبعــات مختلف
زیست محیطی ،سالمت و بهداشتی ،اقتصادی
و اجتماعی آن عمیق است .آب یکی از نیازهای
اصلی بشر اســت که حیات به آن بستگی دارد،
چه بهصورت مســتقیم برای مصارف آشامیدن
و چه بهصورت غیرمســتقیم ،یعنی برای بخش
«کشــاورزی»« ،صنعتی» و نمونههای مشــابه
دارای اهمیتی حیاتی ،راهبردی و اســتراتژیک
است .ساخت ســدهای جدید در ترکیه هر چند
مشکالت آنها را در تأمین آب حل کرده اما باعث
بروز مشــکالت اساسی بهطور مســتقیم یعنی
خشک شدن اراضی کشاورزی در سوریه و عراق
شده و بهطور غیرمســتقیم ریزگردها و بسیاری
از مشکالت دیگر در ایران و کشورهای همسایه
را بهدنبال داشته اســت .درخصوص مشکالت
داخلی میتوان به برداشــت بیش از حد از منابع
آبهای زیرزمینی ،نبود آبخوانداری و آبخیزداری
مناسب ،مدیریت نامناسب منابع آب و نمونههای
مشابه اشاره کرد.
استفاده بیرویه از منابع آبهای زیرزمینی منجر
به فرونشســت زمین در اطراف کالنشهرها شده
اســت .نبود فاصله زمانی مناسب برای پر شدن
و تمدید این ذخایر و نمونههای مشــابه ،نشانگر
اهمیت موضوع و حــوزه برنامهریزی و مدیریت
منابع آب است .شاید یکی از دالیل ادامه یافتن
و استمرار چنین مشــکالتی نبود یک سیستم
یکپارچه مدیریت و فرماندهی واحد درخصوص
برنامهریزی و مدیریت آب در ستاد و صف است.
دانشــمندان معتقدنــد بســیاری از جنگها و
مناقشات در آینده بر سر تأمین منابع آب خواهد
بود ،از اینرو پرداختن و تمرکــز بر این موضوع
یک امر حیاتی و ضروری بهنظر میرســد .برای
حل مسئله آب و تامین منابع آن برای نسلهای
آینده باید برنامهریزی 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 .بهعنوان مثال میتوان به «پروژه
توسعه منطقهای ترکیه و ساخت سدهای بزرگ»
در این کشور اشــاره کرد که هر روز جنبههای
جدیدی از آن آشکار میشود و در تعارض با منابع
و منافع عراق و سوریه درخصوص آب رود دجله و
فرات بهطور مستقیم و ایران اسالمی درخصوص
ریزگردها ،بهطور غیرمستقیم است .طرح موسوم
به «پروژه توسعه آناتولی جنوب شرقی» (گاپ)
ترکیه بــا احداث  ۲۲ســد و  ۱۳نیــروگاه روی
سرشاخههای 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 ادامهدار است الزامی است و
باید در مناسبات و روابط بینالمللی دنبال شود.
محدودیتهای قانونی نیز در این خصوص باید
توسط مجامع بینالمللی اعمال شده و آسیبهای
وارده جبران شود .مدتهاســت که کشورهای
مختلف تحتتأثیر این بیتدبیری 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 ریزگردها
در منطقه به احداث ســد «ایلیســو» ترکیه و
مســدود کردن جریان آب روددجله توسط این
کشوربازمیگردد .سد ایلیسو با بیش از 10میلیارد
مترمکعب ظرفیت ،مانع ورود  ۵۶درصد آب دجله
به اراضی پایین دست میشود و میلیونها هکتار
از اراضی کشاورزی عراق و سوریه متروکه شده
اســت .ســد آتاتورک که  ۷۵درصد آب فرات را
ذخیره میکند دارای ظرفیتی معادل ۵۰میلیارد
مترمکعب برابر با نیمی از ظرفیت آبهای 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
عارضهیابی ریســک و مدیریت یکپارچه ریسک
به کنترل تبعات ناشی از مخاطرات بهطور اعم و
کم آبی ،ریزگردها ونمونههای مربوط به آن بهطور
اخص پرداخت.
پروژههای بینالمللی باید بهطور مســتمر و نه
مقطعی با توجــه به رویکرد حقــوق بینالملل
به مدیریت بحران آب اجرا شــوند .این تصمیم
نهتنها یک نیاز بلکه یک ضرورت است که در آن
کشورهای تحتتأثیر یعنی ایران ،عراق ،سوریه و
سایر کشورها باید ضمن طرح شکایت در مجامع
بینالمللی و اطالعرسانی الزم در این خصوص،
این پروژههــا را متوقف کــرده و صاحبان آنرا
بهگونهای متقاعد کنند تا منافع همه کشورهای
منطقه تأمین شــود و غرامتها و جریمههایی
تعیین شود تا خسارات ناشــی از سوء مدیریت
پروژههای غیراســتاندارد جبران شــود .در این
خصوص مجامع منطقهای ،معاهدات در ســطح
بینالمللــی و منطقهای و مدیریــت یکپارچه و
منطقهای آب بسیار راهگشا خواهد بود .از اینرو
رویکردی منطقهای و بینالمللی در این خصوص
باید وجود داشته باشد تا منافع همه تأمین شود
در غیراین صورت قطعا تنشها و مناقشاتی بر سر
مسائل آب پیش خواهد آمد .خالصه اینکه اراده
جدی احقاق حق از طریــق مجامع و معاهدات
منطقهای و بینالمللی مورد نیاز و بسیار ضروری
است.
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نقلقولخبر
مهدی شایستهاصل
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران
آمار جابهجایی مسافران در ایام برگزاری
نمایشگاه بینالمللی کتاب در خط یک
مترو نســبت به روزهای قبــل۲۰ ،درصد
افزایــش داشــت .معمــوال ایــن آمــار
۲۰درصــدی در روزهــای پایــان هفتــه به
۵۰درصد افزایــش پیدا میکــرد .در این
ایــام ،آمــار مســافران ورودی ایســتگاه
مصــای امــام خمینــی (ره) در روزهــای
پایانی هفته ۷برابر نسبت به ایام مشابه
افزایش داشته است.

عدد خبر

2400

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
بهوجود عوارض متعدد خرابی در سطح
روسازی آزادراه شهید فهمیده بهعنوان
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.

۱۳۷

مدیرعامــل شــرکت یادمــان ســازه از
در دســتور کار قــرار گرفتــن رســیدگی
بــه پیا مهــای ســامانه  ۱۳۷پــاس در
ایــن شــرکت خبــر داد .بهگفتــه امیــن
شــالبافان ،رفع خطر و انجــام تعمیرات
تخصصی بزرگراه طبقاتی صدر ،مرمت
روکــش اپوکســی و تعمیــر درزهــای
انبساط در صدر درخواستهای مردمی
ســامانه  ۱۳۷پالس درخصوص پلهای
سواره رو تهران قرار دارد.

تن

پالس

آپارتمانسازی غیرمجاز و غیراستاندارد ،عامل نابودی شمالیترین محله تجریش شده و مدیریت شهری بهدنبال جلوگیری از این روند است

گزارش

محمد سرابی
روزنامهنگار

نمای شــهر تهران از گالبدره آنقدر زیباســت که
بنگاههای مسکن میتوانند هر آپارتمانی را با عبارت
«چشمانداز شهر» به فروش برســانند .جایی که تا
چند دهه قبل باغ بود و درخت سبز میشد حاال هر
روز برجهای الغر و سســت رشد میکنند و به هیچ
قانونی اعتنا ندارند.
تا ســالهای 60زمینهای شــمال گالبدره ،مانند
امروز زیر برجها و مجتمعهای آپارتمانی نرفته بود
اما مهاجرتهای گروهی باعث شد که جمعیت این
محله در شمال محله امامزاده قاسم بهشدت افزایش
پیدا کند .مهاجران بــا همکاری یکدیگر زمینهای
قولنامهای را خریدند و تکهتکه در آن خانه ساختند.
از مدتی پیش بسیاری از این خانهها که دیگر قدیمی
شدهاند ،بهدست بســازوبفروشها افتاد .قولنامهای
بودن زمینها هم جلو ساختوساز انبوه را نگرفت
و شاید این کار را ســادهتر هم کرد .حاال هر کدام از
زمینهای 70متری و 100متری به ارتفاع چندین
طبقه ساخته شده و نخســتین طبقه کنار خیابان
هم بهصــورت مغازههایی درآمده اســت که مدام
تغییر شــغل میدهد؛ آن هم در کنار خیابانهای
باریک ،شــیبدار و پر از خودروهایی که به زحمت
حرکت میکنند.
به همینخاطر ،مدیریت شهری روی محله گالبدره
و محلههایی مشــابه آن که ساختوساز غیرمجاز
اینچنینی دارند ،تمركز کرده تا جلوی روندی که هم
حقوق شهروندی را زیر پای سوداگری از بین میبرد
و هم باعث تخریب محیطزیست شهری میشود و
پیامدهای خطرناکی میتواند در پی داشته باشد را
بگیرد .در همین ارتباط معاون معماری و شهرسازی
شــهردار تهران میگوید« :میپذیریم که در ادوار
گذشته ساختوســاز غیرمجاز در گالبدره صورت
گرفته که با اهتمام مدیریت شــهری ،شــهرداری
منطقهیک گامهایی را در کنترل ساختوسازهای
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 ساختوســازهای غیرمجاز در این محله
باشــیم ».حمیدرضا صارمی با بیان اینکه وضعیت
رخداده بهخاطر موقعیت خــاص و ویژه این محله

عکس :همشهری /حامد خورشیدی

کاوه حاجعلیاکبری
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران
طــرح موضعــی بافــت ناکارآمــد و
فرســوده محلــه چیــذر (منطقه یــک) در
کمیسیون ماده  ۵تصویب شــد .در این
طرح ،ضوابط و مقررات ساختوســاز با
هدف حفظ هویــت و ارزشهــای محیط
کالبــدی و ضوابــط تشــویقی بهمنظــور
ترغیب ساکنان به نوسازی درنظر گرفته
شدهاست.

جوالن ساختوسازهای بدقواره در گالبدره

برای ما پذیرفتنی نیست ،میافزاید« :نباید حتی یک
ســاختمان غیرمجاز و خالف ضوابط و بدون پروانه
ساخته شود و از اینرو 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 میکند :بهزودی ضوابط سختگیرانهای
برای گالبدره ابالغ شده و بهگونهای اقدام میشود که
متخلفان نقرهداغ شوند.
افزایش طبقه تا هر کجا که امکان دارد

با گذری در خیابان شهیدزبردست و شهیدسعیدی
محلههای گالبدره و امامزاده میشود وضعیت کلی
محله را دید .مغازهها و خانههای کوچک و قدیمی
در کنار برجهای بلند با نمای ســنگ تراورتن قرار
گرفتهاند .در بخش شــمالی محله ،تعداد اندکی از
خانهها سند دارند .بعضی از اهالی قدیمی گالبدره
نامههای شکایت به مراجع مسئول در شهرداری یا
ارگانهای دیگر نوشتهاند .بعضیها هم پیامهایی را
از سالهای پیش در سامانه 137ثبت کردهاند ولی
هیچکدام از این کارها نتوانســت ه است سرعت رشد
برجها را کم کند .با نگاه کردن از باالی یکی از برجها
میشود دید که تقریبا در هر خیابان و کوچهای چند
ساختمان در حال رشد هستند.
سود ساختوســاز زیاد اســت چون همیشه برای

آپارتمانها مشتری پیدا میشود.
سود ساختوساز در گالبدره این است که یک زمین
کوچک را تا جای ممکن رو به باال بسازند .هر طبقهای
که روی طبقه دیگر ســوار شــود ،پول بیشتری به
جیب سازنده و شرکایش روانه میکند .همین کار
موجب شکلگیری فساد مالی شــده است .اغلب
بسازوبفروشها بهمحض اینکه بتوانند روی خرپشته
طبقه باال چند ســتون فلزی جدید میگذارند و با
بلوکهای سیمانی و ســفالی طبقه دیگری به آن
اضافه میکنند .ظاهرا بعضیها تقلب را از پایین شروع
میکنند .یعنی وقتی قرار است یک خانه دو طبقه را
تبدیل به چند طبقه کنند ،بدون خاکبرداری و ایجاد
پی بلکه با تقویت ستونهای باقیمانده از خانه قبلی
شروع میکنند و اسکلت را باال میبرند .هر تکه دیوار
را با مصالحی که مخفیانه وارد شده است ،میسازند
و تا جای ممکن از استانداردها کم میکنند تا به سود
اضافه کنند.
طبق قانون و برای جلوگیــری از تغییر بافت محله،
مالکان باید در 40درصد از مساحت زمین 3طبقه
ساختوساز کنند اما وقتی از باالترین نقطه گالبدره
به پایین نگاه کنیــد ،آپارتمانهایــی را میبینید
که در 100درصد مســاحت زمیــن 5 ،و  6و حتی
10طبقه هم باال رفتهاند و جلوی دید خانههای دیگر
را گرفتهاند .قواره زمین و تعداد طبقات بعضی از این

آپارتمانها در نخستین نگاه هم کامال نامتناسب و
غیراستاندارد است.
بعضی از ساختوسازها و تغییر کاربریها در دوران
رکود مسکن سالهای قبل شروع شده است .تعدادی
از ساختمانهای قدیمی حکم ماده 100برای تخریب
طبقات دارند اما این واحدهای مسکونی به سرعت
فروخته میشود و اجرای حکم تخریب برای خانهای
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 ناحیه 3منطقهیک شــهرداری تهران
قرار دارد و تقریبا شمالیترین منطقه مسکونی شهر
محسوب میشــود .در محلهای که بافت «ریزدانه»
دارد ،افزایش تعداد ســاکنان و ســاختمانها در
کنار معابر باریک و پرشیب باعث مشکالت زیادی
شده اســت .از میدان ابک به ســمت خیابانهای
شهیدنوریزاده و وحدت میشود ترافیک خودروها
را دید .اگر یــک خودرو در میانــه خیابان بهدلیلی
متوقف شــود ،راهبندان میشــود .تناســبی بین
خیابان ،ســاختمانها و جمعیت وجود ندارد .از هر
طرف برجهای باریــک باال رفتهانــد .بعضی از این
ساختمانهای زیبا به شبکه فاضالب وصل نیستند و
گاهی بوی نامطبوع فاضالب در کوچههای محلهای
که در نامش کلمه «گالب» دارد ،میپیچد.

نگاه

ناصرامانی؛عضوکمیسیونبرنامهوبودجهشورایشهرتهران

ضوابط به نفع مردم محروم
اصالح شود
شــخصا از گالبدره بازدید داشتم و آنچه
مردم از ساختوســازهای غیرمجاز این
محله میگویند ،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 پیشآمده ،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 میشود اما عدهای دیگر
نمیتوانند مجوز نوسازی خانه فرسوده خود را بهدلیل اینکه در
پهنه  R212قرار 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 ،نمیتوان کاری کرد .در واقع ما
(مدیریت شهری) مسئول تشکیل باندهای غیرمجاز ساختوساز
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 میکنند و کار انجام نشده است .بنابراین باید
روند کار و تصمیمگیری تغییر کند و شهرداری منطقه با تمام
توان و به نفع مردم ،جلوی تخلفات این محدوده را بگیرد؛ وگرنه
با این روند 4سال دیگر میگذرد و اتفاق خاصی نمیافتد .نکته
حائز اهمیت این است که اصالح ضوابط زمانبر نیست و کافی
است اصالحیه به کمیسیون ماده 5ارسال و بعد در شورایعالی
شهرسازی ارائه شود ،اما مدیریت شــهری باید پیگیری کند و
قول میدهم که در مدت یکسال ضوابط را میتوان اصالح کرد.

خبر

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 بهرهبرداری نهایی این
پروژه در آینده شاهد کاهش بار ترافیکی غرب تهران خواهیم
بود ».بهگزارش همشهری ،ســیدمحمد رحیممرتضوی ادامه
داد« :تامین امنیت و آسایش شهروندان حین اجرای پروژههای
عمرانی شهرداری ازجمله دغدغههای مدیریت شهری است».
مرتضوی اضافه کــرد« :با تملکهای صــورت گرفته و افتتاح
پروژهها در آیندهای نزدیک ،سرانه فرهنگی و ورزشی و فضای
سبز در منطقه افزایش پیدا خواهد کرد».

دوشنبه  2خرداد 1401
شماره 8503

بازیگوشی

با همسرتان،درست دعوا کنید

سعیده بقایی؛ پژوهشگر بازی و خانواده

معرفی بازی دهبرچین

روشنا

زن ریحانه است و مرد مسئول

بروز اختالف میان همسران طبیعی است
دعوا جایی نگرانکننده است که دچار تکرارشده و بر رابطه غلبه یابد
بحث و اختالف میان همسران همیشه رخ میدهد
الهام مصدقیراد
چیز عجیبی نیســت ،اما قرار نیست بحثی که با
گزارش روزنامهنگار
هدف رســیدن به یک نتیجه مطلوب و مشترک
آغازش کردهایم ،به یک تلخی بیانتها منجر شود که نهتنها مشکلی را حل نکرده بلکه
بر بار آنها هم افزوده اســت .معموال نمیدانیم چگونه درست بحث کنیم ،چگونه با نظر
همسرمان مخالفت کنیم ،چگونه درست از او انتقاد کنیم و نمیدانیمهای دیگری که همگی
منجر بهشدتیافتن عصبانیت و دلخوریها و برهمزدن آرامش زندگی میشود .اگر چند
اصل ساده را در بحثهایمان رعایت کنیم ،مشاجرههایمان آرامتر جلو میرود؛ چند اصل
سادهای که با تکرار و تمرین ،رعایتکردنش راحتتر میشود.

فاصله بگیرید

اول اینکه دعوا میان زن و شــوهر اتفاقی طبیعی اســت .دو نفر با
دوجنس متفاوت و نظرات و دیدگاههایی که کامال شــبیه به هم
نیست در کنار یکدیگر و در مسیری مشترک قرار گرفتهاند؛ پس
بروز اختالف نظر میانشــان یک موضوع عادی است و نباید نگران
شد.
شــاید اصال اگر بهمدت طوالنی اختالف نظر و دعوایی رخ ندهد
بیشتر باید به شــک افتاد و آن را نشانه یک روند غلط دانست مثال
نشــانهای از منفعل عملکردن یکی از زوجیــن« .بروز اختالف
میان زوجین چیز خوبی اســت،نشــان میدهد دو نفر زندهاند و
دارند زندگی میکنند ،اما اگر یک سال بگذرد و دعوایی رخ ندهد
خوب نیست؛ چراکه قطعا یکسری نیازها و خواستهها دارد نادیده
گرفته میشود .دعوا آنجایی بد است که بر رابطه غلبه داشته باشد
و به رفتاری تکرارشــونده تبدیل شــود».؛ این را علیرضا زرندی،
به زبان مشترک برسید

دانشآموخته دکتری روانشناســی و رواندرمانگر پویشــی ،به
همشــهری میگوید .اما بعد از پذیرش این اصــل باید برای بهتر
پیشرفتن 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 میکند با
ذهنی آرامتر 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 فاصلهگذاری از انتقاد نادرســت یا درواقع
«حمله کالمی» جلوگیری میکند .انتقاد یعنی کار طرف مقابل را
زیرسؤالبردن اما برخی زوجها به جای رفتار ،شخصیت یکدیگر را
زیرسؤال میبرند که میتواند خودش به مسئلهای بزرگتر از دلیل
اصلی دعوا تبدیل شود.

گاهی مواقع دعوا میکنیم،هر کدام به حقانیت حرف خودمان اعتقاد داریم و بر سر موضوعی پافشاری میکنیم اما در واقع هردو نفرمان دچار بدفهمی
یا کجفهمی شدهایم و بر سر موضوعی بحث میکنیم که اصال مورد نظر طرف مقابلمان نیست .حتی گاهی اوقات هردویمان یک دیدگاه داریم اما
با دو زبان و شیوه متفاوت بیانشان میکنیم .بهگفته این رواندرمانگر پویشی در واقع به «زبان مشترک» نرسیدهایم .او میافزاید« :در بسیاری از
مواقع،دلیل شدتیافتن دعواها این است که دوطرف هنوز نمیدانند دقیقا بر سر چه موضوعی بحث میکنند 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 رخدادن دعواهای تکرارشونده
است» .حاال که به زبان مشترک رسیدهاید تمرین کنید که حرف همسرتان را خوب بشنوید .وقتی مرد بسیار عصبانی است،همسرش باید مدت
بیشتری ساکت بماند تا او حرف بزند و وقتی زن بسیار عصبانی است نوبت مرد است که بیشتر سکوت کرده و گوش کند .این روان درمانگر پویشی
ن را داشته باشید
در این خصوص میگوید« :باید تمرین کنیم بیشتر شنونده باشیم .به برخی زوجها پیشنهاد میدهیم هر روز با یکدیگر این تمری 
که در مدت زمان معینی یک نفر حرف بزند و دیگری فقط شنونده باشد و روز بعد جایشان را عوض کنند .در این میان راهحل نیز نباید ارائه دهید».

تصویرسازی :بهرام غروی

پولکهای بازی را که روی میز میچینید ،انگار به اعماق دریا سفر
کردهاید .اطرافتان پر از ماهیهای رنگارنگ میشود؛ چون همه این
پولکها تصویر یک ماهی را روی خود دارند و در روی دیگر خود
عددی پنهان کردهاند .هرکس در نوبت خود روی یکی از ماهیها
دست میگذارد و آن را به پشت برمیگرداند .همه چهارچشمی
میپایند 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  3روی میز دیده میشود ،اگر نفر بعدی  5بیاورد باید این
سه عدد را جمع بزند و بگویدَ :دهبرچین و آن پولکها را برای خود
بردارد .یا اگر االن عدد 7رو شده است ،عدد  3یا عددهای 2و یک
مجموع  10ایجاد میکند .اما بازی به همین ســادگی هم ادامه
پیدا نمیکند .در میان اعداد ،کوسههایی نیز پشت پولکها جا
خوش کردهاند 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  ۱۳۲پولک مقوایی دارد که از این تعداد ۱۷ ،پولک کوسه
و بقیه عددهای یک تا  9هستند.
در نهایت ،کسی که تعداد دستههای دهتایی بیشتری کسب کرده
است ،برنده میشود.
بعد از تسلط بر بازی میتوانید بهجای ،10روی عدد دیگری توافق
یا جمعهای دوتایی را حذف کنید تا بازی سختتر شود .این بازی
برای کودکان7سال به باالست که توانایی جمعزدن را آموختهاند و
اتفاقا به هوش منطقی و ریاضی آنها کمک میکند تا با سرعت عمل
بیشتر بتوانند عمل جمع ریاضی را انجام دهند .اما درصورتیکه
با کودکان تازهآموز کار میکنید ،هوایشان را داشته باشید چون
هنوز این عملیات در ذهنشان ملکه نشده است .اگر احساس کنند
سختشان است ،از این بازی مفید کنارهگیری میکنند.
همچنین اگر بچههای چهار ،پنجساله در تیم دارید که دوست
دارند بازی کنند ولی بلد نیستند شمارش کنند ،نقشی جانبی
بدهید ،مث ً
ال کوسهبان؛ یعنی کسی که باید کوسههایی را که از
بازی خارج میشوند ،پیش خود نگه دارد .همانطور که گفته
شد این بازی به ســرعت پردازش و واکنش کمک میکند.
بهعالوه حافظه فعال و در دســترس و
توجه توزیعشده به یاری بازیکن
میآید تا راحتتر برنده
شود.

گاهی بچهها دعوای والدین را ببینند

مکث

اصال چیز خوبی نیســت که بچهها هیچ وقت دعوای
میان پدر و مادر را نبینند .قرار نیست آنها را در محیطی
ایزوله بزرگ کنیم .زرندی معتقد است اگر این ذهنیت
دربچههاشکلبگیردکهوالدینشانهیچگاهباهمدعوا
نمیکنند،سازنده نیست.بهتر است دعواهای آرامتر را
از بچهها پنهان نکرد .اما از آنجا که بچهها دعوای پدر و
مادر را بهخودشان ربط میدهند باید از آنها حمایت کرد
و خیالشان را راحت کرد که همچنان همدیگر را دوست
داریم،شما مقصر دعوای ما نیستید ،وجود اختالف نظر
طبیعی بوده و بهمعنای عدمدوست داشتن نیست.

خواستهمان را شفاف بگوییم
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معموالً دعواهای زن و شوهری یک خط مشترک میانشان وجود دارد و آن این
است که هنوز حرفی نزدهایم و خواسته و دلخوری و نیازمان را شفاف و روشن
بیان نکردهایم،اما انتظار داریم همسرمان خودش آن را متوجه شود و طبق
خواسته ما رفتار کند و بعد همین جمله کلیشهای «خودش باید بفهمد» را
هم تکرار میکینم .واقعیت این است که ما تا حرفمان را به زبان نیاوریم حتی
گاهی همسرمان هم نمیداند و متوجه نمیشود که نیاز ما یا دلیل دلخوری و
عصبانیت ما چیست .زرندی معتقد است« :باید یاد بگيریم 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
دلخورشدن از بهکار بردن عبارات،کنایهها یا خاطراتی در میان دعواست که
ما را بهشدت دلخور و ناراحت میکند .باید از او بخواهیم در بحثهای بعدی
از به کاربردنشــان خودداری کند .وقتی خواستهمان را واضح و روشن بیان
نمیکنیم،روی هم جمع شده و به شیوهای اغراقآمیز آن را بیان میکنیم.

 «المراه ریحانه»،زن گل اســت ،زن موجودی است رقیق ،مظهر
زیبایی و لطافت و رقت و مرد به این چشم به او مینگرد و محبت
او را در این قالب ترسیم و مجسم میکند« .الرجال و قوامون علی
انساء ».یعنی سرپرستی امور خانواده بهعهده مرد است .مرد باید
برود و کار کند،معیشت خانواده بهعهده اوست .مرد در چشم زن،
مظهر اعتماد ،نقطه اتکا و اعتماد است و محبت خودش را به او در
این قالب ترسیم میکند .اگر مرد نقطه اتکا در زمینه مسائل ظاهر
زندگی است ،زن هم به نوبهخود نقطه اتکا است برای مسائل روحی
و عاطفی زندگی .دریایی است از انس و محبت،میتواند مرد را در
این فضای سرشار از محبت از همه غصهها و غمهای خودش خارج
کند ،اینها تواناییهای 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 میشود و انس بهوجود میآید 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.
برگرفته از کتاب «مطلع عشق»
گزیدهای از سخنان مقام معظم رهبری خطاب به زوجهای جوان.

راهنما

مهمان مامان
«مهمان مامان» از کتابهای
پرطرفــدار هوشــنگ مرادی
کرمانی اســت که بــا اقتباس
از آن فیلمــی بــه کارگردانی
داریوش مهرجویی ساخته شد.
مهمان مامان داستان زندگی
خانوادهای اســت که وضع مالی خوبــی ندارند و در
شرایطی که وسیلهای برای پذیرایی ندارند ،برایشان
مهمان آمده است .در این کتاب سبک زندگی ایرانی،
مهماننوازی و همسایهداری بهخوبی بهتصویر کشیده
شده است .میتوانید با فرزندان خود درباره خلقیات
اصیل ایرانی مانند مهماننــوازی ،همچنین روابط
حسنه و صمیمانه با همسایهها صحبت کنید .توصیه
میشود با آنها درباره سبک زندگی خانوادههای ایرانی
در دهههای گذشته گفتوگو کنید .همچنین نظر آنها
را درباره شخصیتهای نوجوان کتاب و ارتباطشان با
یکدیگر و والدینشان جویا شوید.
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دوشنبه  2خرداد 1401
شماره 8503

نقلقولخبر
کاظم دلخوش
نماینده صومعهسرا در مجلس
گردوغبــار آزاردهنــده امــروز بهدلیــل
کوتاهی دولتها در حفظ اراضی مردم
است .از طرفی بیشترین دلیل هجوم
گردوغبار بهدلیل ســدهایی اســت که
در جــوار کشــور مــا احــداث کردهانــد.
کشورهای همســایه ،آبهای کشور را
میبرند و گردوغبارش به ما میرسد.

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 ســال ۵۸بیشــینه ســرعتی
معادل ۱۴۸کیلومتر بر ساعت به وقوع
پیوسته بود.

عدد خبر

1

میلیــون قطعــه بچــه ماهــی بومــی در
تاالب شادگان رهاســازی شدو آنطور
کــه خبرگــزاری ایرنــا بــه نقــل از جمال
صالــحزاده ،سرپرســت فرمانــداری
شــادگان خبــر داده اســت ،ماهیــان
ی شــده در تاالب شــادگان از
رهاســاز 
نــوع بــرزم و عنــزه هســتند .براســاس
ی بچه ماهیها
این خبر ،روند رهاساز 
تا اواخــر خرداد امســال ادامــه خواهد
داشت.
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گونه جانــوری و مهرهدار در کشــور در
معــرض خطــر انقــراض قــرار دارنــد و
براســاس آنچه حســن اکبری ،معاون
محیطزیــــست طبیــــعی ســازمــــان
حفاظــت محیطزیســت اعــام کــرده
اســت :از ١٢٨گونــه جانــوری بــرای
١٩گونــه برنامــه حفاظــت و جلوگیری
از انقــراض تهیــه شــده که پیشــرفت
در اجــرای ایــن برنامــه کمتــر از
١٠درصداست.

گزارش  9ماهه وزیر میراث فرهنگی به مردم
وزیر میراثفرهنگی :زیر میز شوراهای بیخاصیت که مفت هم نمیارزند ،میزنم

عزتاهلل ضرغامی :رئیس جمهوری با عصبانیت خواستار پرداخت حقوق مرمتگران آثار تاریخی ظرف 48ساعت شد
میراث
فرهنگی

محمد باریكانی

دبیر گروه زیستبوم

نخستین نشســت خبری عزتاهلل ضرغامی ،وزیر
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی صبح
دیروز در محل موزه ملی ایران و به مناســبت هفته
میراثفرهنگی پس از گذشت 9ماه از سکانداری او
بر وزارت میراث فرهنگی برگزار شــد  .ضرغامی در
این نشست ،مفهوم شعار «زیر میز زدن» خود را برای
خبرنگاران تشــریح کرد و از اقداماتی که در خفا در
جهت پیشبرد امور مرتبط با حوزههای سهگانه وزارت
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی در دولت
داشت ،پرده برداشــت .او از یارانهای کردن سوخت
شناورهای تفریحی و گردشگری در مذاکره با وزیر نفت
در دولت خبر داد که گام مهمی در توسعه گردشگری
دریایی و کاهش هزینههای هنگفت سوخترسانی
به شناورها  بود.
ضرغامی در این نشست از پیگیری حقوق به تعویق
افتاده مرمتگران آثار تاریخی که تعداد آنها 850تن
است در حضور رئیسجمهوری خبر داد و گفت که
«رئیسجمهور از به تعویــق افتادن پرداخت حقوق
مرمتگران در هیأت دولت عصبانی شــد و با تندی
به دستگاه مربوطه برای پرداخت حقوق48 ،ساعت
زمان داد؛ اکنون نیز  24ســاعت سپری شده و امروز
(دوشــنبه) باید تکلیف پرداخت حقوق مرمتگران

آثار تاریخی مشخص شود ».وزیر میراث فرهنگی از
پیگیری کنتوردار کردن چاههای آب اطراف پاسارگاد
در مذاکره با وزیر نیرو خبر داد که برداشــت انبوه و
بیبرنامه آبهای زیرزمینی بــاموتورهای دیزلی را
متوقف می کند.
عزتاهلل ضرغامی به موضوع حفاریهای غیرمجاز و
فعالیت قاچاقچیان اشیای تاریخی نیز اشاره کرد و از

تکمیل «قانون جامع میراثفرهنگی» که ویراســت
نهایی را پشت ســر میگذارد خبر داد و گفت الیحه
قانونجامعمیراثفرهنگیظرفچندروزآیندهتقدیم
مجلس میشود که درصورت تصویب  موضوعات اصلی
میراثفرهنگی مرتفع میشــود که او به بازدیدهای
خود از محوطههای باستانی کشور اشاره و از مشاهده
حفاریهای غیرمجاز در سایتهای تاریخی و باستانی

دستگاهها و نهادها آمار آثار و بناهای تاریخی در اختیار خود را به وزارت میراثفرهنگی ارسال کنند

مکث

عزتاهلل 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 دستگاههای دولتی که در حال
تخریب است و خود آنها نیز آماری از بناهای تاریخی در اختیار خود ندارند،
با هدف مشارکت این دستگاهها در مرمت و احیای آثار تاریخی در اختیار
خود با وزارت میراثفرهنگی گفت :یکی از مشکالت وزارتمیراث فرهنگی
مسئله آمار است و در حوزههای مختلف اختالف آماری بهخصوص در بخش
گردشــگری داریم و یکی از مفاد تفاهمنامهای که با نیروی انتظامی امضا
کردیم همین موضوع است .او افزود :درخصوص آثار تاریخی و باستانی البته
مشکل موجود در مورد آمارهای بخش گردشگری را نداریم و تقریبا آمار
ابنیه تاریخی را داریم .بخشی از این بناها در اختیار وزارت میراثفرهنگی
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 دستگاهها

بودجه مرمت آثار را در اختیار ندارند؛ مثال حجتاالسالم محسنیاژهای،
رئیس قوه قضاییه از مدتها قبل از وزارت میراث فرهنگی خواستند محل
کارشان را که یک بنای تاریخی است و گچبریهای 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 مشکالت امنیتی برای ورود به این
ساختمان تاریخی مواجه است و برخی روزها نمیتوانند در بنا حاضر شوند؛
بنابراین این مشــکل را هم داریم که وقتی میخواهیم بناهای در اختیار
دستگاههای دیگر را حتی با بودجه خودمان هم مرمت کنیم ،گرفتاریهای
امنیتی داریم .وزیر میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی گفت:
دستگاهها نباید از قرار دادن آمار آثار و بناهای در اختیار خود به وزارت
میراثفرهنگی بترسند .وزارت میراث فرهنگی باید آمار بناها و آثار در
اختیار دستگاهها و نهادها را در اختیار داشته باشد .معاونت میراثفرهنگی
باید برنامه جدیتری داشته باشد تا بتواند امکان در اختیار داشتن آمار بناها
و آثار تاریخی دستگاهها ،بخش خصوصی و مجموعهداران را داشته باشد تا
نظام آماری حوزه میراثفرهنگی کشور تکمیل شود.

سخن گفت و افزود :استراتژی وزارت میراث فرهنگی
در برخورد با حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان اشــیای
تاریخی همراه کردن آنها بــا وزارت میراثفرهنگی
و انصرافشــان ازحفاری محوطهها و قاچاق اشیای
تاریخی است .ضرغامیاز دیدار خود با وزیر فرهنگ
قطر بهمنظور افزایش همکاریهــا در زمان برپایی
مســابقات جامجهانی نیز خبر داد و گفت :راهاندازی
شناورها و افزایش پروازها در زمان برگزاری بازی های
جامجهانی انجام شده است .ضرغامی به دیدار 2روز
قبل خود با هیأت سرمایهگذاری ترکیه برای ساخت
هتل در ایران نیز اشاره کرد و گفت :همکاری و تسهیل
مسیر سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران ترکیه انجام
و نقاط مورد عالقه آنها در اردبیل مشــخص شــد.
عزتاهلل ضرغامی  البته گالیههایی از امنیتی کردن
فضای میراث فرهنگی و گردشگری کشور مطرح کرد و
با این اعالم نظر که برخی شوراهای عالی ازجمله کمیته
میراث فرهنگی شورایعالی امنیت ملی یا شورایعالی
میراثفرهنگی به هیچ دردی نمیخورند ومشکلی از
حوزه میراثفرهنگی حل نکردهاند گفت :این شوراها
به مفت هم نمیارزند و از رئیسجمهوری خواستهام
آنها را برای یکپارچه کردن تصمیمگیریدر وزارت
میراثفرهنگی ملغی کند.

خبر روز

اختصاص 1300میلیارد ریال
به آبخیزداری در سمنان
در سفر دولت سیزدهم به استان سمنان1300 ،میلیارد ریال
اعتبار برای اجرای طرحهای آبخیزداری و بیابانزدایی این
استان مصوب شد .پروژههای آبخیزداری در منابع طبیعی
طی سالهای اخیر با تمرکز بر جنوب کشور در استانهای
فارس ،هرمزگان ،کرمان و سیســتان و بلوچستان موجب
جلوگیری از خســارات سیل و ذخیره آبی شــد که در این
استانها حکم عنصر حیاتی را دارد.
بهگزارش همشهری ،جعفر مرادیحقیقی ،مدیرکل منابع
طبیعی و آبخیزداری اســتان ســمنان در اینبــاره گفت:
خشکسالی ،تغییر الگوی بارش و خیزش گردوغبار ازجمله
نشــانههای تغییر اقلیم در اســتان ســمنان و کشور است
که کارشناســان اجرای طرحهای آبخیــزداری را با هدف
تأثیرگذاری بر جمعآوری آبهای سطحی ،تغذیه سفرههای
زیرزمینی ،کنترل ســیالب ،جلوگیری از فرسایش خاک و
کاهش خسارت ســیل را از راهکارهای مقابله با این پدیده
چالشبرانگیز میدانند.
دولت سیزدهم اعتبارات مناسبی را برای اجرای طرحهای
آبخیزداری و آبخوانداری استان سمنان مصوب کرده که با
توجه بهوجود نقشه راه اجرای طرح آبخیزداری و آبخوانداری
و نیروی انسانی متخصص در استان ،این اعتبارات میتواند
تأثیر بســزایی در عملیاتی شدن آن داشــته باشد .بهگفته
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ،در سفر
دولت سیزدهم به استان سمنان ،هزار و 300میلیارد ریال
کل اعتبار برای اجرای طرحهای آبخیزداری و بیابانزدایی
این استان مصوب شد که 350میلیارد ریال از اعتبارات سفر
دولت ســیزدهم به استان در سال گذشــته بهتازگی برای
بخشهای آبخیزداری و بیابانزدایی استان اختصاص یافته
اســت .وی افزود250 :میلیارد ریال از این اعتبار در بخش
آبخیزداری و تکمیل طرحهــای نیمهتمــام باقیمانده از
سالهای قبل و طلب پیمانکاران و 100میلیارد ریال برای
اجرای طرحهای احیای مراتع و بیابانزدایی است .بهگفته
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان سمنان ،برای
ســالجاری ،از محل تخصیص اعتبارات مصوب سفر دولت
سیزدهم ،اجرای 11پروژه آبخیزداری و آبخوانداری برای
پوشش 100هزار هکتار وسعت حوضههای آبخیزداری استان
سمنان پیشبینی شده اســت .مرادیحقیقی با بیان اینکه
مطالعات در بخش آبخیزداری استان انجام شده است ،عنوان
کرد50 :درصد از این اعتبار در سالجاری و 50درصد دیگر
در سال آینده محقق میشود .وی خاطرنشان کرد :طرحها
بهخصوص طرحهای آبخیزداری در مناطقی اجرا میشــود
که کار مطالعاتی آنها انجام شده و در فاز اجرایی قرار دارند.

دوشنبه  2خرداد 1401
شماره 8503

جریان تامین آب در بوشهر تغییر میکند

آب و هوا

توفان شن در جنوبشرق
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 استانهای مرکزی و پایتخت هشدار داده است،
سیستانوبلوچستان ،کرمان و بخشهایی از اصفهان روز گذشته با
توفان شن مواجه شدند.
توفان بیسابقه در سیستانوبلوچستان

به گزارش همشهری ،رئیس مرکز ملی پیشبینی 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 2درجــه افزایش یافته اســت و باتوجه به
خشکسالی 3دهه اخیر ،امسال شرایط اقلیمی دشوارتر شده و مردم
باید هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
مدیرکل هواشناسی سیستا نوبلوچســتان هم توفان شن رخ داده
طی روز گذشته (یکشنبه 1خرداد) را بیســابقه توصیف میکند
و میگوید :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 ۱۳۰کیلومتر بر ساعت در خرداد ۶۳ثبت
شده است .محسن حیدری با اشاره به هشــدار نارنجی صادر شده
در روز پنجشنبه توســط این اداره کل میافزاید :براساس خروجی
نقشــههای پیشیابی و مدلهای جوی وزش بادهای بسیار شدید
به همراه توفان گرد و خاک تا امروز در شمال استان ادامه دارد .روز
گذشته بیشترین میزان غلظت آالیندهها در زاهدان۲۳۱۰میکروگرم
بر مترمکعب و ۱۵برابر حد مجاز بود .
استمرار گرد و خاک تا دوشنبه

در کرمان هم اوضاع بهتر از سیستانوبلوچستان نبود بهطوری که
مناطق شمال ،غرب و شرق این استان از عصر شنبه شاهد وزش باد،
تندباد شــدید و خیزش گرد و خاک بودند .رئیس مرکز پیشبینی
ادارهکل هواشناسی کرمان در اینباره میگوید :با توجه به اینکه در
نواحی مرکزی ایران شاهد وزش باد و حرکت آن از شمال به جنوب
هستیم ،پدیده ریزگردها از شنبهشب 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 ،میافزاید :پدیده وزش
باد و گرد و خاک تا روز دوشنبه بهصورت متناوب برای مناطقی از این
استان بهویژه جنوبشرق ادامه خواهد داشت.
روز گذشــته خیزش گردوغبار ،آالیندگی هــوا و خطرناک بودن این
وضعیت ،مدارس و دانشگاههای کرمان را به تعطیلی کشاند و در زابل
سیستانوبلوچستان 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.

کمبود منابع آبی ،خشکسالی و کاهش بارندگی موجب شده بوشهر برای تامین نیاز آبی خود به فکر شیرین کردن آب دریا باشد
گزارش

خبرخبر
عددقول
نقل

50
طرح
کهگیلوی

هوبوی
راحمد

سیدهزهرا عباسی
روزنامهنگار

پایتخت انرژی ایران با يكمیلیونو163هزار و 400نفر
جمعیت در طول تاریخ با فقر منابــع آبی مواجه بوده
اســت بهطوری که بیش از 80درصد نیاز آبی بوشهر از
استانهای همسایه یعنی فارس و کهگیلویهوبویراحمد
و فقط 10درصد آن از منابع داخلی تامین میشود .این
در شرایطی است که خشکسالی عالوه بر کاهش آورد
آبی در همه استانها ،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 چالشها اما به تازگی خبر رسیده است که
160میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای آبرسانی
به روستاهای این استان مصوب و برخی از این پروژهها
نیز آغاز شده است.
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۸۰
هزار
سمنان

سرپرســت میراث فرهنگی ،صنایعدســتی
و گردشــگری کهگیلویــه و بویراحمــد گفت:
۵۰طرحگردشگرینیمهتمامدراستانوجود
دارد کــه برای بهثمرنشســتن آنها بــه اعتبار
باالیــی نیاز اســت .بــه گــزارش ایرنا ،ســعید
طالبیپور تأکید کرد :برای بهرهبرداری از این
ح نیمهتمام گردشگری در مناطق
تعداد طر 
مختلف استان به ۴۲۰میلیارد تومان اعتبار
نیاز اســت .بهگفته وی ،پیشــرفت فیزیکی
اینطرحهاباسرمایهگذاریحدود۷۰میلیارد
تومان ،بین ۱۰تا۹۰درصد است.
سخنگوی سازمان جهادکشاورزی سمنان
با بیــان اینکــه در ســال زراعی جــاری حدود
۸۰هزار تن جو در این استان تولید میشود،
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
نهادههای دامی از محل تولید داخل استان
سمنان برنامهریزی الزم برای خرید حداقل
۳۵هزار تن جو توسط تشکلهای عشایری
و دامی استان انجام شده است.

آبرسانی سیار به بیش از 50روستا

استان بوشهر طبق سرشماری سال630 ،95روستای
دارای سکنه دارد که 325هزارو495نفر در آنها ساکن
هســتند .با وجود اینکه مدیر شــرکت آب و فاضالب
بوشهر تأکید میکند اغلب روستاهای باالی 20خانوار
این اســتان به آب آشــامیدنی پایدار دسترسی دارند،
اما هنوز حدود 10روســتای باالی 20خانوار و بیش از
40روستای کمتر از 20خانوار در استان بهصورت سیار و
با تانکر آبرسانی میشوند .ابوالحسن عالی ،مدیر شرکت
آب و فاضالب بوشهر تمرکز فعلی آبرسانی در بوشهر را
روستاهای باالی 20خانوار استان میداند و به همشهری
میگویــد۱۶۰ :میلیارد تومــان اعتبار بــرای اجرای
طرحهای آبرسانی به روستاهای این استان مصوب شده
است که صرف آبرسانی به ۳۹روستا و توسعه و نوسازی
شبکههای آبرسانی دیگر روستاها خواهد شد .وی با بیان
اینکه مجری این طرحها توسعه و نوسازی شبکههای
آبرسانی این استان قرارگاه امامحسنمجتبی(ع) است،
میافزاید :این اعتبار برای 6ماه اول سال است و برای 6ماه
دوم هم برنامههای دیگری داریم که تالش میکنیم با
اختصاص اعتبار ملی اجرایی شــوند .مدیر شرکت آب
و فاضالب بوشهر با اشــاره بهوجود برخی روستاهای با
خانوار بســیار کم در مناطق کوهستانی و صعبالعبور
توضیح میدهد :گاهی آبرسانی از طریق شبکه توزیع
به یک روســتای 2خانواری در منطقــه صعبالعبور
هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در این شــرایط

عکس خبر
اقتصادی بهصرفه 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 80درصد برسد.
آبشیرینکن ،برنامه آینده بوشهر

متوسط بارندگی بوشهر در ســال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
نسبت به سال گذشــته 7درصد و نسبت به بلندمدت
۱۷درصد کاهش را نشان میدهد .آورد رودخانهها در
سال آبی جاری در بوشهر هم یکمیلیاردو۳۰۰میلیون
مترمکعب اعالم شده است درحالیکه این میزان نسبت
به یک میلیارد و ۵۶۰میلیون مترمکعب آورد بلندمدت
رودخانهها ۱۶درصد کاهش را نشان میدهد.
هماکنون از يكمیلیاردو۳۰۰میلیون مترمکعب سیالب
امکان ذخیرهسازی فقط ۲۵درصد معادل ۳۰۰میلیون
مترمکعب وجود دارد و مابقی راهی دریا میشود ،کیفیت
منابع آبی بوشهر  ۲۰تا ۳۰درصد کاهش یافته و از سوی
دیگر فارس و کهگیلویهوبویراحمد بهعنوان تامینکننده
اصلی آب بوشهر خود دچار خشکسالی و کاهش بارندگی
هستند .این شرایط موجب شــده آبشیرینها در این
اســتان جنوبی در همســایگی خلیجفارس جدیتر

گرفته شوند .مدیر شرکت آب و فاضالب بوشهر با بیان
اینکه در مجموع 17سایت آبشــیرین کن در بوشهر
با ظرفیت 660هزار مترمکعب در دســتور کار اســت،
میگوید :بوشهر فقر تاریخی در زمینه تامین آب دارد و
هماکنون نیاز اصلی آن از کازرون استان فارس با فاصله
200کیلومتری و گچساران استان کهگیلویهوبویراحمد
با فاصله 700کیلومتری تامین میشود.
عالی با بیان اینکه از مجموع آبشــیرینها 5سایت با
ظرفیت 40هزار مترمکعب در مدار اســت ،میافزاید:
8سایت در مرحله اجرا و 4سایت در مرحله انعقاد قرار
دارند که از میان آنها امســال 40هزار مترمکعب دیگر
بهرهبرداری میشود .قصد داریم هر سال همین میزان
را وارد مدار کنیم.
او با بیان اینکه نیاز آبی بوشــهر بهدلیل صنعتی بودن
متغیر اســت ،اظهار میکند :برای بخش مســکونی و
سرانههای متعارف روزانه 250هزار مترمکعب نیاز است،
اما صنایع بزرگی داریم که مصرف باالیی دارند که برخی
از آنهــا در روز به اندازه دوبرابر یک روســتا آب مصرف
میکنند .بــه همین دلیل باید مجمــوع تامین آب در
بوشهر به حدود 600مترمکعب در روز برسد که بتوانیم
صنایع را هم پوشــش دهیم .بهگفته او ،بهرهبرداری از

م

رکزی

در مجموع 17سایت آبشیرین کن در

بوشــهر با ظرفیت 660هزار مترمکعب
در دستور کار اســت و با بهرهبرداری از

آنها 80درصد نیاز آبی این استان از آب

دریا تامین میشود

آبشیرینکنها شرایطی فراهم میکند که بوشهر در
شرایط خشکسالی فعلی کمترین وابستگی را به منابع
آب استانهای دیگر داشته باشد.
استاندار پیش از این بوشهر را تنها استان کشور دانسته
بود که آب آن نوبتبندی میشــود و حاال مســئوالن
امیدوارند با بهرهبرداری از آبشیرینکنها این شرایط
را بهبود بخشند .تامین آب بوشهر از خلیجفارس موجب
میشود 80درصد نیاز آبی استان از آب دریا تامین شود
تا شاید کمی بار منابع آبی این استان سبک شود.

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 ،رنگآمیزی
میشود .رنگآمیزی طبیعی با فرآوردههای گیاهانی از قبیل
روناس ،اسپرک و پوست گردو انجام میشود .فرشهای
دستباف تولیدی در این کارگاه به کشورهایی از قبیل آلمان،
فرانسه ،چین و ژاپن صادر میشود.
منبع :فارس
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شوک تازه به بازار موبایل

میادین

قیمت جدید گوشت در میادین
نرخنامه جدید میادین میــوه و ترهبار نشــان میدهد 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 نهادههای قیمت گوشت
نیز در بازار افزایش یافت.

کیلوگرم /تومان

راسته
بیاستخوان
گوسفندی

177.000

راسته
با استخوان
گوسفندی

125.600

سردست
گوسفندی
باماهیچه

138.500

کفدست
گوسفندی
بیماهیچه

132.200

قیمت در میادین در اول خرداد

139.000

راسته
بیاستخوان
گوساله

137.000
ران
گوساله

139.000
ماهیچه
گوساله

139.000

سردست
پاک کرده
گوساله

سوپرمارکت

افزایش 4هزار تومانی
قیمت ماءالشعیر

قیمتها به تومان

دلستر

ماءالشعیر لیمویی 1.5لیتری

17.000

عالیس

ماءالشعیر لیمویی یکلیتری

17.000

شمس

ماءالشعیر کالسیک یکلیتری

11.800

جوجو ماءالشعیر کالسیک جو و گندم یکلیتری 13.000
ایستک

ماءالشعیر لیمویی یکلیتری

13.500

روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

اعمال محدودیت بر واردات گوشیهای برند اپل ،قیمت این گوشیها را با تغییرات زیادی مواجه کرد
با قرارگرفتن تلفنهای همراه برند
اپــل در گــروه کاالیــی 27از روز
بازار
گذشته ،رسما ثبت سفارش واردات
گوشیهای آیفون ممنوع شد و بازار این کاال که در
یکماه گذشته شاهد نوسانهای زیادی بود ،با شوک
جدیدی مواجه شد.
بهگزارش همشهری ،با پایان اردیبهشت و اتمام زمان
اعالم شده برای محدودیت ثبت ســفارش واردات
گوشیهای موبای 
ل 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 ،۲۷یعنی گروه کاالهای لوکس
و غیرضروری ،امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد.
اگرچه هنوز ابالغیه رسمی سازمانهای متولی ازجمله
وزارت صمت در اینباره منتشر نشده و واردکنندگان
هم ابالغیه رسمی در این خصوص دریافت نکردهاند
اما با توجه به طرح و پیگیری چندینباره این موضوع
در مجلس ،بهنظر میرسد ممنوعیت واردات این بار
رسما عملیاتی شده است.
منتقدان چه میگویند؟

انواع ماءالشــعیرها از برندهای مختلف در روزهای
اخیر با قیمت جدید در ســوپرمارکتهای تهران
توزیع شده و بهنظر میرسد بیشتر برندها افزایش
 3تا 4هــزار تومانــی را در قیمت محصوالتشــان
اعمال کردهاند .بهگفته فروشندگان ،قیمت جدید
بطریهای یک لیتری ماءالشــعیر 17هزار تومان و
قیمت بطریهای شیشهای 320میلیلیتری که تا
پییشاز این 8هزار تومان فروخته میشدند ،از این
به بعد 10هزار تومان خواهد بود .در جدول زیر برخی
از اقالم دارای نرخ قبلی است.

تاالر شیشهای

واردات گوشیهای پرچمدار ،تعرفه ۵درصدی داشت
که به ۱۲درصد افزایش یافته و قرار بود مابهالتفاوت
۷درصدی در صنــدوق حمایت از تولیــد موبایل
نگهداری شــود ولی حاال با ممنوعیت واردات عمال
صندوق حمایت از تولید موبایل هم بیمعنی میشود.
موضوع دیگری که کارشناسان در نقد تصمیم اخیر
اعالم میکنند ،بحث خدمات پس از فروش برند اپل
است .خدمات پس از فروش در ایران ۱۸ماهه است و
وقتی واردات ممنوع شود ،شرکتها برای تهیه قطعات
این نوع گوشیها و خدمات پس از فروش نیز با مشکل
مواجه میشوند.
سابقه ماجرا

ممنوعیــت موبایلهای لوکس و مشــخصا آیفون
تاکنون چندینبار ،بهویژه در مجلس مطرح شــده،
تا جایی کــه حتی اعضــای کمیســیون اصل۹۰
مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول
ســال ۱۴۰۱واردات آیفون ممنوع شود .مخالفان
واردات گوشــیهای آیفون با استناد به سهم اندک
این برند و البته دیگر گوشیهای باالی 600دالر از

ارقام به هزار واحد
1.582.500
1.582.000
1.581.500
1.581.000
1.580.500
1.580.000
1.579.500
1.579.000

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 2هزار و 457واحد ،معادل
0.16درصد رشد کرد و به یکمیلیون و 582هزار و 144واحد رسید.
شاخص کل هم وزن هم با 1332واحد رشد به 441هزار و 510واحد رسید.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام
فروشحقوقی
خرید حقوقی

ارقام به میلیارد تومان

918
1131

فروشحقیقی

تلفنهای همراه اپل در گروه کاالیی ،۲۷یعنی گروه کاالهای لوکس و غیرضروری قرار گرفت ،تا دیگر امکان ثبت سفارش آن وجود نداشته باشد .عكس :همشهری /مهدی بیات

بازار تلفن همراه ایران ،معتقدند ارز واردات این اقالم
بهویژه با توجه به شرایط تحریم و محدودیت منابع
ارزی میتواند در اختیار واردات کاالهای اساســی و
اقالمی صرف شود که برای بخش بیشتری از مردم
نیاز محسوب شوند .آمارها نشان میدهد 75درصد از
تلفنهای همراه فروختهشده در بازار قیمتی بین  7تا
8میلیون تومان دارند و فقط 25درصد از سهم بازار
در اختیار گوشیهای همراه باالی 10میلیون تومان
اســت که از این بخش 5درصد را گوشیهای باالی
600دالر تشکیل میدهند.
فعاالن بازار چه میگویند؟

رئیس اتحادیه فروشندگان کاالهای صوتی ،تصویری
و تلفن همراه تهران با انتقاد از تصمیم دولت در زمینه
ممنوعیت واردات گوشــی برند اپل ،به همشهری
گفت5 :هــزار واحد صنفی فروشــنده تلفن همراه
ی آیفون
در تهران وجــود دارد که اکثر آنها گوشــ 
میفروشــند و با این تصمیم متضرر میشوند ،بهتر
بود برای اتخاذ این تصمیم تامل و بررسی بیشتری
انجام میشــد و همچنین با عرضهکنندگان تلفن
همراه هم مشورت صورت میگرفت .ابراهیم درستی
افزود :دلیلی که برای ممنوعیت واردات آیفون اعالم
شده این است که این گوشیها لوکس است و ارزبری
باالیی دارد ،اما سؤال این اســت که اگر واردکننده
بخواهد گوشی کرهای یا چینی باالی 600دالر وارد

کند ،قانون برای آن چگونه خواهد بود؟ درســتی با
اشاره به ضرورت اتخاذ تصمیمات حسابشده برای
جلوگیری از ایجاد تشنج و نوسان در بازار ،گفت :بهنظر
میرسد این تصمیم نه فقط بهدلیل ارزبری باال بلکه
با توجه به کشور سازنده آن گرفته شده اما بهتر است
عملکرد دولت در تصمیمگیریها بهگونهای باشد که
آرامش بازار حفظ شــود و برای خریدار محدودیت
ایجاد نکند.
محدودیت واردات ،قیمتها را باال برد

در هفتههای گذشــته و بعد از توقف موقت واردات
گوشیهای آیفون ،بازار موبایل تهران شاهد افزایش
نرخ در گوشــیهای برنــد اپل بود .قیمتگوشــی
آیفــون 13بــا ظرفیــت 128گیگابایــت کــه تا
25اردیبهشــت در محدوده 24.800تا 25میلیون
تومان بود ،آخرین روز اردیبهشت به 34.500میلیون
تومان رســید و آیفون 13پرومکــس هم در همین
بازه زمانی از محــدوده بیــن  40.500تا 43.500
بــه  47.900صعود کرد .نوســان بــازار موبایل در
هفته گذشــته تا حدی بود که زمزمههایی از قیمت
67میلیون تومانی آیفون 13پرومکس هم به گوش
میرسید و دیگر مدلهای این برند مثلآیفون SE
 2020با ظرفیــت  128نیز بــا 4.5میلیون تومان
رشد قیمت از 13میلیون تومان به 17.500میلیون
تومان رسید .با قطعیشدن ممنوعیت ثبت سفارش

واردات گوشیهای آیفون از روز گذشته ،بازار شاهد
تغییرات بیشتری نیز در قیمت تلفن همراه بهویژه
این برند خاص خواهد بود .پیگیریهای همشهری
برای اســتعالم آخرین قیمت گوشیهای آیفون در
نخستین روز ممنوعیت رسمی واردات ،بهدلیل اینکه
قیمتهای بازار بعد از ظهر اعالم میشــد ،به جایی
نرسید اما بهگفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم
صوتی ،تصویری و تلفن همراه تهــران ،بازار موبایل
در روزهای آینده شــاهد تغییراتی در قیمت انواع
گوشیهای تلفن همراه خواهد بود.
یکی از فروشندگان موبایل در تهران در گفتوگو با
همشهری درباره واکنش بازار به اتفاقات اخیر گفت:
قیمتها 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 غنیزاده درباره قیمت دیگر برندها نیز گفت:
مسلما وقتی آیفون گران می شود قیمت دیگر برندها
هم باال میرود چون وقتی افزایش قیمت را در آیفون
داریم تقاضا به سمت سامســونگ میرود و افزایش
تقاضا قیمت گوشیهای گرانقیمت این برند را هم
باال میبرد ،کمااینکه همین امروز هم این اتفاق افتاده
و قیمت گوشیهای سامســونگ باال رفته است ،اما
ازآنجایی که فروش بسته شده ،تا این ساعت لیست
قیمتی در دست نیست.

4330

خرید حقیقی

4118

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.

تراز صعود و نزول در بازار سهام
صعود
نزول
بدون تغییر

4

در مبادالت دیروز بازار سرمایه،
قیمت سهام 316شرکت رشد و
254شرکت کاهش یافت .قیمت
سهام 24شرکت هم تغییر نکرد.

53

ارقام به درصد

43

ارزش بازار سهام
ارقام به هزارمیلیاردتومان

7600

7580
7560

7540

7520
7500

7480
7460

7440

7420

 1خرداد

 31اردیبهشت

 28اردیبهشت

 27اردیبهشت

7400

 26اردیبهشت

ارزش کل سهام شــرکتهای حاضر در بورس و فرابورس در مبادالت
دیروز یکهزار 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 ،هماکنون معادل 244میلیارد و 980میلیون دالر است.

چرامخالفت؟

یحیی اجازه نداد 2بازیکن تاجیک این تیم
به اردوی تیم ملی بروند .گل محمدی
گفته به این دو بازیکن نیاز دارد
18

فصلمعمولیفوقستاره

فصل فوتبالی برای مسی هم به پایان رسید
اما نه به آن شکل که همیشه از او انتظار
داشتیم؛ 6گل و رده44جدول گلزنان
19

بازگشتستارهها

اگر دلتنگ دیدن حسن یزدانی و سایر
ستارههای کشتی هستید ،آنها 10روز
دیگر در قزاقستان روی تشک میروند

یادداشت

مهدویکیا خودش را از فهرست گزینههای
پرسپولیس خط زد؛ شاید با طعنهای به یحیی
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روز مانده تا
جام جهانی
برنامه بازی
     عكس|رضا سعیدی پور|

لیگ برتر ایران  -هفته 29

سه شنبه  3خرداد 1401

نفت م.س
20:00
صنعت نفت

نساجی

سپاهان

فجر

ذوب آهن
20:00

20:00

20:00

فوالد

تراکتور

پرسپولیس
20:00
شهرخودرو

20:00
استقالل

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

پیکان

گل گهر

مس

آلومینیوم
20:00

20:00

هوادار

لیگ برتر ایران  -هفته 30

یکشنبه  8خرداد 1401

استقالل
20:00
نفت.م.س

20:00
پرسپولیس

فجر

لیگ کنفرانس اروپا  -فینال

پاداش وفاداری
یا سزای خیانت؟

امباپه در پاریس ماندنی شد
همزمان عدهای این بازیکن
فرانسوی را خائن میدانند و عدهای
به او پاداش وفاداری میدهند

روزنامهنگار

تفاوت کیا

20

یامگا؛سردسته
جداییطلبان

بهروز رسایلی

چهارشنبه  4خرداد 1401

فاینورد

23:30

آاس رم

لیگ قهرمانان اروپا  -فینال

شنبه  7خرداد 1401

لیورپول
23:30
رئال مادرید

این اواخر همزمان با افت نتایج پرسپولیس ،شایعات
زیادی در مورد برکناری یحیــی گلمحمدی به
گوش میرسید .برخی میگفتند (و هنوز میگویند)
ممکن است یحیی در پایان فصل به همکاریاش
با سرخپوشان پایان بدهد .در این شرایط طبیعتا
بازار گمانهزنی در مورد جانشــین احتمالی او هم
داغ اســت .از گزینه همیشــه جذاب خارجی که
بگذریم ،بین مربیان ایرانی پرتکرارترین اسمی که
یکیا بود .اسطوره
به گوش میرسید ،مهدی مهدو 
سرخها هماکنون ســرمربی تیم ملی امید است و
این چند روز مدام گفته میشد ممکن است ضمن
فسخ قراردادش ،هدایت قرمزها را برعهده بگیرد.
مهدویکیا اما در تازهتریــن مصاحبهاش پیش از
اردوی عراق ،به صراحت این شایعه را تکذیب کرد:
«از بعضی خبرهایی که میشنوم تعجب میکنم.
من با تیم ملی امید قرارداد دارم و نســبت به آن
متعهد هستم .آدمی هم نیستم که کارم را نیمهتمام
رها کنم .ضمنا به این تیم خیلی امیدوارم ».به این
ترتیب سایه بزرگترین آلترناتیو یحیی از سر او کنار
رفت ،البته شاید با چاشنی طعنهای دردناک علیه
خود گلمحمدی.
برخالف یحیی
یکیا در حالی از پایبندی خود به تعهداتش
مهدو 
سخن گفته که یحیی گلمحمدی طی هر دو نوبت
حضورش روی نیمکت پرسپولیس این نکته کلیدی
را نادیده گرفت .او اوایل لیگ دوازدهم درحالیکه
سرمربی صبای قم بود ،قلبدردش را بهانه کرد ،به
تهران آمد و در پرسپولیس دســتیار مانوئل ژوزه
شد .بعد از مدتی هم در میانه بدگمانیهای مربی
پرتغالی نســبت به گلمحمدی ،رویانیان ژوزه را
اخراج کرد و خود یحیی را به جایش نشاند .به این
ترتیب گلمحمدی نیمفصــل دوم لیگ دوازدهم
هدایت قرمزهــا را بر عهده داشــت و این تیم را تا
فینال جام حذفی پیش برد ،هرچند شکســت در
بازی نهایی و مخصوصا تراژدی خداحافظی غریبانه
مهدویکیا ،تیر خالص را به نخستین دوره حضور
یحیی در پرسپولیس زد .گلمحمدی در نوبت دوم
هم به همین شکل به نیمکت پرسپولیس رسید .او
نیمفصل اول لیگ نوزدهم سرمربی پدیده مشهد
بود ،اما در پی اجرای پروژه عبور از گابریل کالدرون
از سوی محمدحسن انصاریفرد ،یحیی هم طی
یک انتقــال جنجالی به پرســپولیس آمد .صدور
رضایتنامه او از طرف باشگاه مشهدی یک فرایند
بسیار پردردسر بود و جالب اینجاست که هنوز هم
هزینهاش پرداخت نشده است .بنابراین شاید بتوان
جمله مهدویکیا در مورد پایبندی به تعهدش در
قبال تیم امید را کنایهای خواسته یا ناخواسته به
سرمربی فعلی سرخپوشان دانست.
تا لیگ  24خارج از دسترس
درصورتی که مهدویکیا به آنچه گفته عمل کند
و اتفاق خاصــی هم برایش رخ ندهــد ،این مربی
احتماال تا شروع لیگ بیستوچهارم در دسترس
پرسپولیسیها نخواهد بود .برخالف تصور برخیها،
مسابقاتی که تا چند روز دیگر در ازبکستان برگزار
میشــود ،هیچ ربطی به المپیک نــدارد و صرفا
یک دوره بازی قارهای است .مســابقات انتخابی
جامملتهای آسیا زیر 23ســال قرار است پاییز
همین امسال برگزار شود .انتظار میرود تیم ملی
از گروهش صعود کند و به مرحله نهایی جامملتها
برسد .در این صورت شاگردان مهدویکیا زمستان
ســال 1402باید به مصاف رقبا بروند .این همان
تورنمنتی اســت که 3تیم اولش بهطور مستقیم
راهی المپیک خواهند شد؛ فاز آخر ماموریت کیا
و بچهها که تا میانههای لیگ بیستوسوم به طول
خواهد انجامید .اگر نزدیک به نیمقرن طلسم فوتبال
ایران هم بشکند و ما به المپیک 2024پاریس برویم،
قاعدتا مهدویکیا در آن تورنمنت هم هدایت تیم
کشورمان را بر عهده خواهد داشت .المپیک پاریس
مرداد ماه 1403برگزار خواهد شــد ،یعنی تقریبا
همان زمانی که لیگ بیستوچهارم آغاز میشود.
بنابراین مصاحبه اخیر کیا ،بهمنزله یک خداحافظی
طوالنی با نیمکت پرسپولیس است .هرچند شاید
خیلی از هواداران هم ترجیــح بدهند او به کارش
برسد و در زمان مناسب ،بهعنوان سرمایهای باتجربه
هدایت تیم را برعهده بگیرد.

منهای فوتبال

آلكنو :نياز نبود برای
الغری به ايران بيايم
والديمير آلكنو سرمربي ســابق تيم ملي واليبال
جواب انتقادات پيمان اكبري را داد .اكبري كه در
زمان مربيگري ايگــور كوالكوويچ ،مربي تيم ملي
بود ،جمعه شب بعد از قهرماني تيمش پيكان در
جام باشگاههاي آسيا گفت فدراسيون در استخدام
آلكنو اشتباه كرد چراكه او از حضور در ايران فقط
دو هدف داشــت؛ براي چهارمين بــار به المپيك 
برود و وزنش را پايين بياورد .ديروز آلكنو در جواب
اكبري به ورزشسه گفت« :شرکت در چهارمین
المپیک انگیزه مهمی براي آمدن به ايران بود .من
دو پاسپورت روسی و فرانســوی دارم .در ۳کشور
ایتالیا ،فرانســه و آمریکا ویال دارم .اگر فقط قصدم
الغري بود میتوانستم با استخدام یک مربی خوب
در یکی از ویالها این کار را انجام دهم .پس نیازی
نبود که برای این مسئله به ایران سفر کنم».
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زنگ خطر برای رقبا

اعدام چطور است؟

دقیقه به دقیقه حجم اظهارنظرهای
عجیب در پرونده بــازی تراکتور و
پرسپولیس بیشتر میشود .یکی
از جالبترین آنها مربوط به معاون
فرهنگی باشــگاه تبریزی است که
خیلی جدی گفته« :امید عالیشاه و سعید
آقایی باید مادامالعمر از حضور در میادین ورزشی محروم شوند».
خدا رحم کرد این آقای معاون در این مملکت قاضی نیســت،
وگرنه ممکن بود سر این دو بازیکن را باالی دار بفرستد .این آقا
که اسمش محمد نصیری است ،گفته« :بهطور دقیق وضعیت
سکوها را رصد کردیم ومشخص شد که هواداران پرسپولیس در
بین هواداران تراکتور حضور داشتند و عامل اصلی ایجاد تنش
در سکوها بودند .بازیکنان پرسپولیس داخل زمین و هواداران
نفوذیشان در سکوها تنش ایجاد کردند و باید پاسخگو باشند».
هر چه بنویسیم از بار طنز ماجرا کم میشود .بیخیال!
ویلموتس هم قرارداد بسته است

این چند روز کریم باقری حســابی
سوژه بود .افشای دســتمزد او در
تیم ملی نشان داد آقا کریم نهتنها
برای هر بازی 100میلیون تومان
گرفته ،بلکه این عــدد با توجه به
پاداشها تقریبا به 2برابر هم افزایش
پیدا کرده اســت .خیلیها گفتند این ،پول زیادی اســت و
مخصوصا با توجه به شرح وظایف باقری که چندان هم فنی
نیست ،او نباید چنین مبلغی میگرفته .آقا کریم اما بهشدت
از خودش دفاع کرده و گفته« :کار کســانی که دستمزدها را
رسانهای کردند احمقانه است .قرارداد بستم ،دزدی که نکردم».
خب البته اطالعرسانی به مردم کار بدی نیست و نمیشود 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 میدهند؟
خدا را شکر کن تعطیل شد

هر کســی از تعطیلی بازی تراکتور
و پرســپولیس ناراحــت باشــد،
تمیروف ازبک باید کالهش را باال
بیندازد .یعنی اگر آن شرایط برای
مسابقه تبریز بهوجود نمیآمد ،االن
همه داشــتند کله و پاچه این مهاجم
ازبکستانی را بار میگذاشتند .کال چیز عجیب و غریبی است
و بهنظر میرسد حتی پدرش هم به اندازه یحیی گلمحمدی
به او اعتقاد ندارد! کادر فنی پرسپولیس بهطور مستمر از این
بازیکن در ترکیب اصلی استفاده میکند و انتقادات در مورد
کارایی پایین تمیروف هم دیدگاه آنها را تغییر نمیدهد .یکی
از عجیبترین خصلتهای تمیروف این است که توپ را از هر
کجای زمین حریف بهدســت میآورد ،به قصد دروازه شوت
میکند .در نیمفصل دوم شاهد کلکسیونی از ضربات از راه دور و
بیفایده تمیروف بودهایم؛ بازیکنی با اعتماد به نفس خیلی باال!

آماربازی

متريكا

سعید صادقی برای نهمین بار در این فصل
به تیم منتخب هفته رسید تا از این لحاظ
با رکورد امید نورافکن برابری کند .صادقی
که در جدول امتیــازات متریکا بهترین
بازیکن 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 نورافکن برسد .مدافع
چپ سپاهان که دو سه هفتهای است به تیم منتخب نرسیده پیشتر
به تنهایی رکورددار حضور در جمع برترینهای هفته بود اما حاال این
عنوان را با صادقی شریک شده است .باید دید در  2هفته باقیمانده از
بین این دو ستاره کسی میتواند برای دهمین بار به تیم منتخب برسد
و دورقمی شود یا نه.
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تیم گلگهر در این هفته عالوه بر ســعید
صادقی  2بازیکن دیگر هم در تیم منتخب
هفته داشت .اما عالوه بر سیرجانیها یک
تیم دیگر هم 3بازیکن در تیم منتخب این
هفته داشت و در این زمینه با گلگهر مساوی بود .ذوبآهن اصفهان این
هفته فجرسپاسی را در ورزشگاه حافظیه شیراز شکست داد و در راه این
پیروزی  2مدافع و یک دروازهبان این تیم ستاره شدند .حبیب فرعباسی
و مسعود ابراهیمزاده به همراه محمد قریشی که زننده تکگل بازی بود،
ذوبآهنیهای تیم منتخب هفته بودند .از گلگهر نیز مرتضی تبریزی و
کیروش استنلی به همراه سعید صادقی به تیم منتخب هفته رسیدند.
به این ترتیب بخش اعظم تیم منتخب متریکا در هفته بیستوهشتم
به 2تیم ذوب و گلگهر تعلق گرفت.

03

در هفته بیستوهشتم هیچ بازیکنی
از پرســپولیس و اســتقالل به تیم
منتخــب هفته نرســید و مجموع
منتخبهای 2تیم صدرنشــین از
عدد صفر فراتر نرفت .در کنار 6بازیکنی که از گلگهر و ذوبآهن
به تیم منتخب هفته رسیدند 2،بازیکن از سپاهان 2،نفر از نساجی
و یک نفر از فوالد سایر نفرات منتخب هفته بودند .از سپاهان دانیال
اسماعیلیفر و محمد کریمی در تیم منتخب حاضر بودند که کریمی با
نمره 8.24بهترین بازیکن هفته هم شد .از نساجی هم ایوب کالنتری و
امیرمهدی جانملکی به تیم منتخب هفته رسیدند .نساجی هفته گذشته
هم حقیقی و اسالمی را در تیم منتخب داشت .تکنماینده فوالد در تیم
منتخب این هفته هم آیاندا پاتوسی بود.
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یامگا ؛سردسته
جداییطلبان
استقالل فصل آینده تفاوتهای اندکی با تیم فعلی
خواهد داشت .دو سه بازیکن را مجیدی نمیخواهد
و یامگا هم خودش خیال رفتن دارد
امیرحسین اعظمی| فرهاد مجیدی بعد از نزدیک به یک
دهه استقالل را در لیگ برتر ایران قهرمان کرد .او حاال در
فکر بستن تیمی پرقدرتتر برای تکرار این قهرمانی در
فصل آینده است؛ تیمی که احتماال چند ریزش هم خواهد
داشت و مجیدی تصمیم به کنارگذاشتن  5یا 6بازیکن
خواهد گرفت .البته این مربی درصدد حفظ شاکله اصلی
تیمش است و این موضوعی است که برای سرمربی آبیها
حائز اهمیت خواهد بود .با این حال ،با اتمام لیگ برتر،
استقالل دوباره در صدر اخبار نقلوانتقاالت 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،
هرچند که استقالل با خطر از دستدادن چند بازیکن
تحت قرارداد هم مواجه است.
3هافبک مجیدی جدا میشوند؟
اینکه مجیدی کدام بازیکنان را کنار خواهد گذاشت ،هنوز
بهصورت قطعی مشخص نیست ولی شنیده میشود که
برخی از بازیکنان موقعیت متزلزلی دارند و شاید در نهایت
از استقالل جدا شوند .از سعید مهری ،زبیر نیکنفس و
آمانوف بهعنوان 3بازیکنی نام برده میشود که شاید در
لیســت مازاد مجیدی قرار بگیرند ،هرچند که مجیدی
مدتی پیش در مورد آمانوف به این موضوع اشــاره کرد
که او قطعا به درد استقالل میخورد و دلیل بازینکردن
این بازیکن را مشکل بدنی آمانوف بابت روزهگرفتن 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 آبیپوشان که تا اینجای
فصل فقط در 11بازی و بیشتر بهعنوان بازیکن ذخیره وارد
زمین شده است ،بهطور حتم در لیست خروج آبیها قرار
خواهد گرفت .زبیر نیکنفس هم با اینکه 21بازی برای
استقالل انجام داده ولی هنوز نتوانسته رضایت مجیدی
را جلب کند و از باشگاه استقالل خبر میرسد که مجیدی

استقالل که امسال به طلسم 9سال قهرمان نشدن خود خاتمه
داد و  3هفته قبل از پایان فصل جام را ربود ،واقعا تیم پرستارهای
نبود .سخت است که شما از این تیم  3یا 4بازیکن شاخص بیرون
بکشی؛ نفراتی که نامزد جدی حضور در تیم ملی باشند یا در قوارههای
سوپراستار بهنظر برسند .با این حال فرهاد مجیدی تیم خوب ،زحمتکش
و متحد خودش را ساخت و سزاوارانه قهرمان شد .آیا این پایان راه استقالل
است؟ مسلما آبیها دوست ندارند چنین باشد .در شرایط عادی شاید فتح
یک جام میتوانست ســقف آرزوهای یک گروه باشد ،اما در شرایطی که
رقیب ســنتی به  5قهرمانی پیاپی خود مینازد ،بنابراین استقاللیها هم
چارهای ندارند جز اینکه پا را روی پدال گاز بگذارند و تا جایی که میتوانند
جلو بروند .در این میان بهنظر میرســد اســتقالل برای فصل بعد ،حتی
برنامههای بیشتری هم دارد.
با نزدیک شدن به پنجره نقلوانتقاالت تابستانی ،طبیعتا گمانهزنی پیرامون
فعالیت باشگاههای بزرگ بسیار زیاد است ،اما چیزی که این روزها خیلی
توی چشم میزند ،مطرح شدن نام ستارههای جذاب کنار اسم استقالل
است .رسانهها از بازگشت احتمالی ستارههایی مثل علی کریمی ،محمد
نادری و کاوه رضایی به جمع آبیپوشان خبر میدهند؛ لژیونرهای ناکامی
که پولهایشان را جمع کردهاند و حاال با استشمام بوی جام ،شاید بدشان
نیاید به تیم سابق برگردند و شریک افتخارات احتمالی بعدی شوند .اسم
گزینههای دیگری هم البته برده میشــود .میدانیم که همیشــه از این
حرفها در فصل نقلوانتقاالت هست و شــاید بعضی از آنها به سرانجام
نرســند ،اما تردیدی نیست که اســتقالل فصل آینده از استقالل امسال
پرستارهتر خواهد شد.این مسئله ،دستکم روی کاغذ یک تهدید جدی
برای رقباست .شاید تیمی مثل پرسپولیس به غنای نیروی انسانیاش در
یداد،
این سالها میبالید و در پنجره یارگیری ،وسواس چندانی به خرج نم 
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 سهلانگاری
در نقلوانتقاالت باعث شده پرسپولیس پر از بازیکن معمولی شود .ادامه
این روند ،شاید برای هواداران این تیم نتیجه ناامیدکنندهای داشته باشد.
خالصه اســتقالل که گویا وضع مالیاش هم بهتر از قبل شده ،با دست پر
راهی بازار است و احتماال صیدهای خوبی خواهد داشت.

در پســت هافبک دفاعی دنبال جذب بازیکنی است
که نسبت به داشتههای فعلیاش 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 بازیها
نیمکتنشین بود و اگر هم بهعنوان یار تعویضی به زمین
میآمد ،بیشــتر در خط هافبک بازی میکرد .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 تنگتر 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 بهعنوان دیگر بازیکنانی نام برده
میشود که شاید فصل بعد در استقالل نباشند.
غالمی لژیونر میشود؟
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 میگویند که او بیمیل نیست
فوتبالش را در اروپا ادامه دهد .از طرفی وضعیت داسیلوا
هم برای ماندن یا جدایی مشخص نیست و بهنظر میرسد
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 بیستوهشتم 10گل برای این تیم
به ثمر رســانده ،ولی خبر بد برای آبیها این است که او
قصد جدایی از اســتقالل را دارد .یامگا یک فصل دیگر
با آبیپوشان قرارداد دارد ولی او بیشتر بهخاطر برخی
مســائل غیرفوتبالی قصد ماندن در ایران را ندارد .اگر
استقاللیها نتوانند این بازیکن را برای ماندن راضی کنند،

چرا مخالفت؟

یحیی گلمحمدی اجازه نداد 2بازیکن تاجیک این تیم به اردوی تیم ملی بروند
تیم ملی تاجیکستان یک اردوی تدارکاتی
در امارات برگزار کــرده و در همین
راستا مســئوالن آن تیم از یحیی
گلمحمــدی خواســتهاند اجازه
حضور منوچهر صفروف و وحدت
هنانوف را بدهد ،اما گلمحمدی
مخالفت کرده و گفته به این دو
بازیکن نیاز دارد ،چرا که جالل
حسینی و فرشاد فرجی مصدوم
هستند .پرسپولیس روز سهشنبه
با پدیده مشهد بازی دارد و یحیی
نگران است با کمبود بازیکن مواجه شود.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که او همین
حاال علی نعمتی و علیرضــا ابراهیمی را

بهعنوان مدافــع مرکزی در اختیــار دارد و همزمان اخبــاری در مورد
بازگشت جالل حســینی به تمرینات هم به گوش میرســد .بنابراین
مشــکلی پیش نخواهد آمد و حتی اگر یک درصد چنین شد ،بازیکنی
مثل کمال کامیابینیا مثل برخی از مسابقات فصل گذشته میتواند در
قلب خط دفاعی ایفای نقش کند.با این تفاسیر دلیل مخالفت گلمحمدی
با جدایی زودهنگام این دو بازیکن مشــخص نیســت ،بهویژه که فصل
عمال برای پرسپولیس به پایان رسیده و تنها جدال بر سر کسب عنوان
نایبقهرمانی باقی مانده است؛ یک رتبه تشریفاتی که بهخاطر تغییر تقویم
لیگ قهرمانان ،حتی سهمیه آسیا را هم با خودش نخواهد داشت .مسئله
اصلی اما فراتر از اینهاست؛ اینکه یحیی حتی در چنین مقطعی برای این
مسابقات هم اینقدر دست به عصا و محتاط است .درحالیکه شما اتفاقا
باید از موقعیت استفاده کنی و به جوانترها بازی بدهی .باور کنید با وجود
همین مخالفت هم احتمال اســتفاده از تاجیکها در  2بازی آخر زیاد
نیست .اصال یکی مثل صفروف چند بازی برای سرخپوشان انجام داده؟

عكس| رضا سعیدی پور|

نكته بازی

خبر روز
ياران مانه در تهران؟

بعد از شايعه لغو بازي دوستانه با كانادا ،حاال شايعه
لغو بازي دوستانه اكوادور هم رسانهاي شده است.
روز گذشته ورزش 3مدعي شد در صورت لغو بازي
با اكوادور ،سنگال جانشين اين تيم خواهد شد.
البته برگزاري بازي با ياران مانه و مندي2 ،شرط
دارد؛ ابتدا تهیه مبلغی که فدراسیون سنگال برای
برگزاری بازی دوســتانه طلب کرده و بعد از آن
فراهم کردن پرواز اختصاصی برای ســنگالیها.
حاال بايد ديد در روزهاي آينده باالخره فدراسيون
به صورت رسمي اين خبر را اعالم ميكند يا خير.

جدول گلزنان

لیگ برتر ایران

14
کوین یامگا (استقالل)
10
لوسیانو پریرا (فوالد)
9
شهریارمغانلو(سپاهان)
9
گادوین منشا (مس)

احتماال یامگا را از دست خواهند داد .حتی این بازیکن به
برخی از همتیمیهایش هم گفته که شــرایط ماندن در
ایران را ندارد و میخواهد 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 بهصورت
یکطرفه فسخ کند .باید دید استقاللیها میتوانند یامگا
را برای ماندن در ایران راضی کنند یا اتفاقات دیگری رخ
خواهد داد .حتی بعد از مسجلشدن 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.

بوندس لیگا آلمان

35
پاتریك شیک(بایرلورکوزن)
24
ارلینگهالند (دورتموند)
22
لواندوفسکی(بایرن)

مجیدی هنوز لیست نداده است
فرهاد مجیدی هنوز لیست بازیکنان مازاد و بازیکنانی که
از تیمهای دیگر مدنظرش قرار دارند را به باشگاه نداده
است ولی شنیده میشود که مدیران استقالل براساس
صحبتهای شــفاهی با مجیدی با چند بازیکن در حال
مذاکره هستند .از محمد نادری و سعید صادقی بهعنوان
2بازیکنی نام برده میشود که استقالل در حال مذاکره با
آنهاست .این در حالی است که شایعاتی هم درخصوص
مذاکره با علی کریمی مطرح شــده است؛ بازیکنی که
بهدلیل مصدومیت نتوانست در فصل جاری بازی کند .نام
کاوه رضایی هم در میان این شایعات شنیده میشود ولی
یک روایت از عدمتمایل او برای بازگشت به فوتبال ایران
خبر میدهد و روایت دیگر این است که میگویند مجیدی
تمایلی به جذب این بازیکن ندارد.

اللیگا اسپانیا

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

معمای وریا
استقالل فصل آینده،
یکی از عالمت سؤالهای بزرگ در
ِ
ماندن یا جدایی وریا غفوری کاپیتان آبیپوشان است.
او در مقاطعی از فصل با فرهاد مجیدی دچار چالش شد
ولی بهنظر میرســد 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
نیمکتنشینی احتمالی کنار میآید یا خیر .وریا بعد از
اتمام فصل بازیکن آزاد خواهد شد و خیلیها در انتظار
تصمیم مجیدی و غفوری برای فصل آینده هستند.

لیگ یک فرانسه

28
بن یدر (موناکو)
25
تریر (رن )
21
دمبله (لیون )
21

امباپه (پاری سن ژرمن)

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

رتبه

تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل زده

1

استقالل

28

18

10

-

37

10

27

64

2

سپاهان

28

16

7

5

42

17

25

55

3

پرسپولیس

27

15

9

3

38

20

18

54

4

گل گهرسیرجان

28

11

12

5

32

26

6

45

5

فوالد

28

12

9

7

27

22

5

45

6

مس رفسنجان

28

12

8

8

38

26

12

44

7

ذوب آهن

28

10

6

12

19

22

-3

36

8

آلومینیوم اراک

28

7

14

7

18

21

-3

35

9

پیکان

10

28

7

13

8

24

25

-1

34

هوادار

28

8

10

10

18

20

-2

34

11

نساجی

28

6

14

8

24

31

-7

32

12
13

صنعت نفت
تراکتور

28

8

8

12

21

28

-7

32

27

5

10

12

21

28

-7

25

تفاضل گل امتیاز

14

نفت مسجد سلیمان

28

3

11

14

12

33

-21

20

15

فجر سپاسی

28

2

11

15

9

26

-17

17

16

شهر خودرو

28

2

10

16

16

41

-25

16

19
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پ
س از انتشــار خبر ماندن
امباپه در پاریس ،برخی
ه
وادا
ران
بارسلونا در میدان ش
هر جمع شدند و به شادی
پ
ردا
خت
ند.
آ
نها به طعنه میپ
رســیدند امباپه کجاست.
با
ای
ن

حا
ل،
ی
ک
خبرنگار بارس
ــایی به نام جوتا جوردی
ض
من تأیید خوشحالیاش از
نپی
وس
تن
ا
ین بازیکن به تیم
رقی
ب،
گف
ت:
«ح
قیق
ت این ا
ســت که ما داریم وارد یک
د
وره ترسناک میشویم .با
شـ
ـگا
ه
ه
ای
نف
تی
پ
ول دارند،
ف
یرپ
لی
مالی شاملشــان نمی
شود و هر کاری بخواهند
ان
جام
م
ی

دهند و هر کســی را
میخرند .ما باشگاههای
م
رد
می
نم
ی

توانیم کاری بکن
یم و این ترسناک است».

شروطی که این ستاره ف
رانســوی برای ماندنش
مط
رح کرده ،گویا به این شــ
رح اســت؛ نیمار برود،
پو
چتی
نو اخراج شود ،زیدان ب
یاید ،دمبله با پاریسیها
ام
ضا
کن
د ،بازیکنان با نظر او
خریداری شــوند یا به
ف
رو
ش
ب
رس
ند .همزمان لئو
ناردو هم طبق نظر امباپه
از
سم
ت
م
دیر
ورزشی پار
یسنژرمن برکنار شد.
ل
وئیس کامپوس جایگزیـ
ـن
ا
حت
ما
لی لئوناردو در
پس
ت
م
دیر
ورز
شی
است،
فردی که گفته میشود
با تأیید امباپه سمت جد
ید
ش
را
خوا
هد
گرفت.

پاداش وفادارییاسزایخیانت؟

23023602

اولین قهرمانی تیم یکشبه

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 دقیقه 76یــکگل از حریف عقب بود و از دقیقه  ،57با
یکبازیکن کمتر بازی میکرد اما در ضربات پنالتی 4بر  2به پیروزی رســید .انکونکو،
ستاره پرمشتری این فصل الیپزیش در دقیقه  76گل تساوی را وارد دروازه فرایبورگ
کرد .این نخستین قهرمانی تاریخ این باشگاه آلمانی بود؛ باشگاهی که تنها 13سال قدمت
دارد .این قهرمانی 2روز پس از سالگرد باشگاه بهدست آمد.

پایان دیماریا در پاریس

پس از 7سال دیماریا در شــبی که یکگل هم به متز زد ،آخرین بازیاش را برای
پاریسنژرمن انجام داد .او احتماال فصل آینده به یوونتوس میرود و جای خود را
در پاریس به دمبله میدهد .وینگر چپ پای ســابق رئالمادرید و منچستریونایتد
در مجموع ۲۹۴بازی با پیراهــن پیاسجی انجام داد و موفق بــه فتح ۱۸جام با
پاریسنژرمن شــد؛ ۲۹۴بازی۹۱ ،گل۱۱۱ ،پاسگل ۵ ،لیگ یک5 ،جامحذفی،
4جام اتحادیه و 4سوپرجام.

دیبروینه کنار کریستیانو

دیبروینه نام خود را در کنار آنری و کریســتیانو رونالدو در تاریخ لیگ برتر تثبیت
کرد؛ بازیکنانی که بیش از یکبار جایزه بهتریــن بازیکن فصل لیگ برتر را دریافت
کردهاند .هافبک منسیتی چهارمین بازیکنی است که بیش از یکبار این عنوان را از
آن خود میکند؛ تیری آنری ( ،)۲۰۰۵-۰۶ ،۲۰۰۳-۰۴کریس رونالدو (،۲۰۰۶-۰۷
 )۲۰۰۷-۰۸و نمانیا ویدیچ ( ،)۲۰۱۰-۱۱ ،۲۰۰۸-۰۹کوین دیبروینه (،۲۰۱۹-۲۰
 .)۲۰۲۱-۲۲آمار دیبروینه در فصل ۲۰۲۱-۲۲؛ ۲۹بازی۱۵ ،گل و ۷پاسگل.

امباپه در پاریس ماندنی شد .همزمان عدهای این بازیکن فرانسوی را
خائن میدانند و عدهای به او پاداش وفاداری میدهند

داستان سریالی امباپه و رئال به پایان رسید .بازیکن فرانسوی که 5سال فلورنتینو
پرس را سر کار گذاشته بود ،یکشــب زودتر از موعدی که برای اعالم تصمیمش
مشخص کرده بود ،تیم بعدیاش را اعالم کرد که درواقع همان تیم فعلیاش بود!
امباپه اندکی پیش از اعالم تصمیمش که دقایقی قبل از آغاز آخرین دیدار فصل
پاریسنژرمن مقابل متز بود ،به رئیس باشگاه رئالمادرید در واتساپ پیغام داد و
نوشت« :میخواســتم اعالم کنم که تصمیم گرفتمدر پاریس بمانم ،از شما تشکر

02 28
امباپه در شبی که ماندنش را
تا ســال 2025اعالم کرد ،در
پیروزی 5بر صفر مقابل متز در
آخرین بازی فصل پیاسجی
موفق به هتتریک شد و تعداد
گلهایش در ایــن فصل را به
28رســاند ،دقیقا 3گل بیش
از بنیــدر .او اگــر در بــازی
شنبهشــب حاضر نمیشــد،
آقای گلی را باید به اشــتراک
میگذاشــت .او با 17پاسگل
بهترین گلســاز فصل لیگ
یک هم شد.

فا ر غ
از این کریهای 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 میزند.
در آیندهای نزدیک رئال و بارسا از دور رقابت خارج
میشوند و شاید به سرنوشت باشگاههای فقیر
ایتالیایی تبدیل شوند که زمانی در فوتبال
اروپــا پادشــاهی میکردند.

کیلیــان
امباپه خطاب به هــواداران
پاریس گفته است« :واقعا خوشحالم که
ماجراجویی را اینجا در پاریس و شهر خودم
ادامه میدهم .امیدوارم با هم عناوین را بهدست
آوریم ».درباره پیشنهاد قطریها برای تمدید
این بازیکن شایعههایی پخش شده ،ازجمله
اینکه امیر قطر دستور داده امباپه نفر
اول پروژه باشــگاه باشــد.

پــس از نیمــار ،حــاال این
دومین بازیکنی است که 2بار
فلورنتینو پــرس را در آرزوی
خرید خود میســوزاند .گیم
باالگه ادعا کرده که پرس روز
جمعه میدانســته امباپه به
اسپانیا نمیرود و این موضوع
را در رختکن و پــس از بازی
رئال با بتیس بــا بازیکنان در
میان گذاشته بود.

میکنم که به من پیشــنهاد فرصت بازی در رئالمادرید 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 برنامههای باشگاه متبوع او را بههم 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 حاال دیگر یک بازیکن دولتی است»؛ توماس رونسرو ،ستوننویس
مارکا خطاب به امباپه نوشــت« :امباپه نشان داد که بین پول و رسیدن به
رؤیای خود ،گزینه اول را ترجیح میدهد .او از نظر مالی گرانترین بازیکن
جهان خواهد بود ،اما فقیرترین ورزشکار بهحساب میآید .او داشتن پول
در حسابش را به بردن 3توپ طال و 3لیگ 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 .درحالیکه حســابهای بانکیات بزرگتر
میشــوند ،رؤیای کودکیات 3تا 4لیگ قهرمانان دیگر را میبرد .در مورد
توپ طالی عزیزت هم راحت باش .دوستت کریم امسال به تو نشان میدهد
که چطور باید آن را برد؛ با بازیکردن در رئال مادرید ،بهترین باشگاه دنیا».
خاویر تباس ،رئیس اللیگا هم در بیانیهای از این اتفاق انتقاد و از باشــگاه
پاریســنژرمن بهخاطر رعایتنکردن فیرپلی مالی شکایت کرد .تباس
که در ســالهای اخیر ســتارههایی نظیر رونالدو ،نیمار ،مسی و راموس
را از دست داده و شــاهد پایینآمدن ارزش اللیگا بوده ،گفت« :من فقط
میخواهم بفهمم بعد از اینکه پاریســیها در فصلهای گذشته بهخاطر
کرونا 700میلیون یورو از دست دادند و این فصل 220میلیون ضرر کردند
و همین حاال 600میلیون یورو حقوق میدهنــد ،از کجا صاحب چنین
بودجهای شدهاند که پیشنهاد نجومی به امباپه میدهند و از پول فروش او
صرفنظر میکنند .الخلیفی مانند سوپرلیگ برای فوتبال خطرناک است».
این شکایت با اعتراض خبرنگاران طرفدار بارسلونا روبهرو شده چراکه آنها
اعتقاد دارند اللیگا پس از انتقال مســی به پاریسنژرمن 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 تمامشده و باشگاه
بدون پلنبی میخواهد ادامه دهد .در 24ســاعت گذشته نامهای بزرگی
مثل لواندوفســکی که در حال توافق با بارسلوناست ،ریاض محرز ،سادیو
مانه ،محمد صالح ،ریچارلیسون و خیلیهای دیگر برای خط حمله و وینگر
مطرح شده اما شاید برای هیچیک از آنها تالشــی صورت نگیرد .بدقولی
امباپه باعث شد رئال قید هالند را هم بزند و این یعنی شکست همهجانبه!
ماریو کورتگانا فاش کرده که رئال مادرید روز جمعه بهدلیل عدماحترام از
سوی امباپه درنظر داشت پیشنهادش را پس بگیرد اما فلورنتینو به قول خود
عمل کرد و تا پایان منتظر ماند .پرز هر 15روز یکبار از طریق اسکایپ با
کیلیان امباپه صحبت میکرد.

300
million
آندرس اونروبیا ادعا کرد که امباپه برای
ماندن در پاریس 300میلیون یورو بهعنوان
پاداش وفاداری دریافت میکند و سالی
100میلیون یورو دستمزد

فصل معمولی فوقستاره
6گل و رده44جدول گلزنان؛ این مسی را میشناسید؟

فصل فوتبالی برای لیونل مســی هم به پایان رسید
اما نه به آن شکل که همیشــه از او انتظار داشتیم.
اسطوره بارســلونا امسال یکگوشــهای در پاریس
نشسته بود و داشت ماســتش را میخورد .او تمام
فصل را غیراز مقطعی کــه بهخاطر بردن
توپ طالی هفتم مورد انتقاد وســیعی
قرار گرفت ،بیســروصدا و زیر ســایه
امباپه گذراند .شــاید شنیدن شرایط
امباپه بــرای تمدیــد و نقــش او در
تصمیمسازی برای باشگاه ،خوشایند
مسی نباشــد؛ بهویژه اینکه
شــایعاتی درباره اصرار
امباپه به رفتن نیمار
که دوست صمیمی
مسی اســت پخش
شده.
مســی در ایــن
فصل لیــگ داخلی
فرانســه؛ 2 6بــازی،
6گل1 4 ،پــاس گل،
20مشــارکت مستقیم در
گلزنی ،دومین بازیکن برتر
لیگ با نمره  ،7.75دومین
پاسور در لیگ (8 ،)14بار
حضــور در ترکیــب تیم
منتخب هفته و تنها 4گل
در لیگ .مسی با پاریس
در تمام رقابتهای این

فصل؛ 34بازی11 ،گل14 ،پاسگل و 25مشارکت
مستقیم در گلزنی.
او 2153دقیقه در لیگ بازی کرد؛ میانگین گلزنی
هر 359دقیقه یا هــر 4بازی یــکگل .همین که او
12بازی این فصل را بهدلیل آســیبدیدگی 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 9پاسگل در بدترین بارســای
سالهای اخیر (غیر از امســال) ثبت کرد؛
520بــازی474 ،گل و 167پاسگل
در بارسا.
حاال تعداد دقایق بازیهای
باشگاهیمسیکه11قهرمانی
لیگ در آنها بهدست آورده
بــه 44هزارو275دقیقــه
میرســد546 ،بــازی،
480گل.
مسی بهطور مشترک
با 7بازیکن دیگر در رتبه
چهلوچهــارم جــدول
گلزنان لیگ یک فرانسه
جای گرفت .چهکسی
فکرش را میکرد؟ او در
مجموع گل و پاسگل
هم در رتبــه نازل نهم
قرار دارد.

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 رئالمادرید که فصل چندان درخشــانی را ســپری
نکرده بود ،توانست در نیمهنهایی مقابل بارسلونا کامبک
بزند و حریف آنادولو در فینال شــود .در هر 3کوارتر اول
فینال ،رئالیها در حضور فلورنتینو پرس از حریف ترک
پیش بودند اما آنادولو که متخصص بازگشت است دوباره
کامبک زد و نتیجه را  57-58به ســود خود کرد .نتیجه
این مسابقه بســکتبال شــبیه نتایج هندبال بود ،از بس
امتیاز کم ردوبدل شد .همین هفته لوکا دانچیچ ،اسطوره
رئالمادرید در یک مســابقه در لیگ حرفــهای آمریکا
بهتنهایی  41امتیاز کسب کرده و تیمش باخته بود.
در همین شب تیم بانوان بارسلونا که در هفتههای اخیر از
تیم فوتبال مردان هوادار بیشتری در نوکمپ جذب میکرد

و در شــهر تورین که محل برگزاری فینال لیگ قهرمانان
اروپا بود کلی هــوادار بهخود جلب کرد ،بــاز هم به لیون
باخت و با شکست  3بر یک نتوانست از عنوان قهرمانیاش
دفاع کند .این بازی برای هواداران و مقامات باشگاه اهمیت
زیادی داشــت و میتوانست 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 ســال 2019بود 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 رئالمادرید در انتقال امباپه هم شکست خورد؛
شکستی که عالوه بر خوشحالی بارساییها نگرانی آنها را
هم درباره آینده در پی داشت .شــاید دیگر رئال و بارسا
بهشت موعود ستارهها نباشند.
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نماینده دغدغهمند

اگر دلتنگ دیدن حسن یزدانی و سایر ستارههای
کشتی هستید ،آنها 10روز دیگر در آلماتی قزاقستان
روی تشک میروند

در هفته نوزدهم لیــگ برتر فوتبال زنان و در دیدار ســپاهان و
ذوبآهن که در فوالدشهر برگزار شد ،اتفاق عجیبی روی سکوها
افتاد.خاتونبمدرهفتهبیستمباسپاهانبازیحساسیداردواگر
این بازی را ببرد گام بزرگی را برای قهرمانی برمیدارد و درصورت
شکست شهرداری ســیرجان به صدر جدول میرسد .بهخاطر
همین سرشین کمانگر و مهدیه موالیی  2عضو تیم خاتون بم به
ورزشگاهآمدهبودندتااینبازیراازنزدیکتماشاکنندامانماینده
فدراسیون در این بازی ،از این دو بازیکن خواست که ورزشگاه را
ترک کنند .هرچند بازیکنان بم تا دقیقه 90بازی را تماشا کردند
اما شایعه شد که نماینده فدراســیون ارتباط نزدیکی با باشگاه
سیرجانی دارد .دلیل دیگری میشود برای این رفتار آورد؟

مسابقات جهانی نروژ نتایج درخشانی برای کشتی ایران داشت .در کشتی آزاد 3مدال
طال بهدست آمد و در کشتی فرنگی نیز میثم دلخانی ،محمدرضا گرایی ،محمدهادی
ساروی و علیاکبر یوسفی روی سکوی نخست قرار گرفتند .در نهایت از نظر تیمی
فرنگیکاران بهعنوان نایبقهرمانی رســیدند و آزادکاران سوم شدند که نتیجهای
درخشان برای کشتی ایران بود.
ستارههای طالیی کشتی ایران یعنی حسن یزدانی و زارع و دیگران از آن مسابقات
تاکنون روی تشک کشــتی حاضر نشــدهاند .براســاس چرخه انتخابی تیم ملی
کشــتی آزاد ،طالییهای جهانی نروژ باید کار خودشــان را از مســابقات رنکینگ
قزاقستان آغاز کنند تا شانس حضور در مســابقات جهانی 2023را داشته باشند.
حسن یزدانی ،کامران قاسمپور و امیرحســین زارع 3کشتیگیری 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 سال 2021در 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 ۷۲کیلوگرم روی تشــک برود .گرایی به یک وزن باالتر آمده ولی
احتماال کادر فنی برای مسابقات المپیک و بازیهای آسیایی برنامه دیگری مدنظر
خواهد داشت .چراکه وزن ۷۲کیلوگرم وزن المپیکی نیست و گرایی برای اینکه در
بازیهای المپیک و بازیهای آسیایی حضور داشته باشد یا باید به ۷۷کیلوگرم برود
که محمدعلی برادر بزرگترش در آن وزن ملیپوش است یا مجددا به ۶۷کیلوگرم
بازگردد.

یک بام و دو هوا

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال صادق میراحمدی ،مدیرعامل
باشگاه ملیپوشان شهرکرد را به پرداخت مبلغ 50میلیون ریال
و 3ماه محرومیت تعلیقی از هرگونه فعالیــت مرتبط با فوتبال،
فوتسالوفوتبالساحلیمحکومکردهاست.درحکمکمیتهاخالق
مستقیمابهموردانضباطیکهمدیرعاملباشگاهملیپوشاننقض
کرده ،اشــاره نشده است اما گفته میشــود او بهخاطر حضور در
تمریناتتیمشبااینحکمروبهروشده.همهمیدانندکهدربیشتر
تیمهایزنانحتیدرتیمهایملیفوتبالوفوتسالیکمربیمرد
دربینکادرفنیحضوردارد،چهبرسدبهتیمهایباشگاهی!کاش
سازمانلیگوفدراسیونفوتبالباتیمهاعادالنهرفتارکنند.
طلسم لیون

گرایی :برای بهترین نمایشم آماده هستم

محمدرضا گرایی بــا تأیید این موضوع که در تورنمنت قزاقســتان قرار اســت در
۷۲کیلوگرم کشتی بگیرد گفت« :سال گذشــته سال بسیار خوبی بود و توانستم به
مدالهای باارزشی برسم ولی یک وجه دیگر این موضوع وزن کم کردنهای پیاپی
بود که اذیتم کرد .برای مسابقات کسب ســهمیه در قزاقستان 2بار وزن کم کردم،
بعد از آن برای بازیهای المپیک 2بار ســر وزن آمدم و در نهایت همین اتفاق برای
مسابقات جهانی هم رخ داد .در مجموع 6مرتبه سر وزن ۶۷کیلوگرم رسیدم .بعد از
مسابقات جهانی با تصمیم کادر فنی مدتی را اســتراحت کردم و حاال قرار است در
قزاقستان در وزن ۷۲کیلوگرم 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 میکنم بهترین فرم خودم را

ی ثبت کرد.
بارســلونا با ٣٠پیروزی در ٣٠بازی رکوردی تاریخ 
زنانآبیاناریبرخالفتیممردانبارسافصلهایخوبیراسپری
میکنند.آنهادر3فینالاز4فینالاخیرلیگقهرماناناروپاحاضر
شدندکهحاصلآن2نایبقهرمانیویکقهرمانیبود.شنبهشب
آنها در سومین فینال خود برای دومین بار حریف لیون نشدند تا
فرانسویهایکارکشتهدرفینالبرایهشتمینبارجامقهرمانی
زنان اروپا را به خانه ببرند .ناگفته نماند بارسلونا پیش از شکست3
بر یک شنبهشب مقابل لیون ،بهجز مقابل وولفسبورگ در دیدار
برگشــت نیمهنهایی ،در تمام رقابتهای این فصل خود پیروز و
موفقبهگلزنیشدن دتانشاندهندشایستهتقدیرهستند.

جدولاعداد | 4212
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قاسمپور :فعال صربستان ،بعدا المپیک

کامران قاسمپور که چند سال پشت سر حسن یزدانی بود باالخره
با تغییر وزن توانســت ملیپوش ایران در وزن ۹۲کیلوگرم 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 ۹۲کیلوگرم 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 رقابتهای قزاقستان
گفت« :پس از مسابقات جهانی نروژ در لیگ کشتی گرفتم ولی
قزاقستان میدان رسمی است که بسیاری از رقبای درجهیک برای
ارتقای رنکینگ خود در این مسابقات به میدان خواهند آمد .برای
حضور در این مســابقات آمادهام و اگر مشکل خاصی پیش نیاید
بهدنبال کسب مدال طال هستم».
قاسمپور که نســبت به رقبایش وزن کمتری دارد در اینباره
گفت« :بله وزنم نســبت به حریفانم کمتر اســت ولی سعی
میکنم با فنون کشتی این مشکل را برطرف کنم .افزایش وزن
در کشتی باید اصولی باشد و اگر غیراز این باشد میتواند به کند
شدن حرکاتم روی تشک منجر شــود .من طبق برنامه کادر فنی پیش
رفتهام 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 ۹۲کیلوگرم المپیکی نیســت ولی هنوز هم زود اســت درباره
المپیک صحبت کنم .مرحله به مرحله جلو میروم 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 انشاءاهلل بهترین تصمیم را با کمک کادر فنی میگیرم».
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ساده

 -1رابطه انســان بــا خدا را
محکمتــر میکند -مدرســه
ابتدایی -خوشگذران
 -2ناخوشایندبودن -آزادیخواه-
حرف فاصله
 -3دفتــر حســاب روزانــه-
اندیشیدن -پیل الکتریکی
 -4بــرادر عرب -پــی بندی
ساختمان -پناه جستن
 -5بیگانه -قابل مشاهده -علف
خشک
 -6ورزش آبی -رشــوهدادن-
میوهای روغنی
 -7سلســله هخامنشــیان با
فرمانروایــی او آغاز شــد -از
قراردادهــای مشــارکت کار
و ســرمایه در اســام -صوت
شگفتی
 -8پناهــگاه -شــهر بندری
پرتغال -آفریدگار
 -9دوستی -نمایشنامهای از
شکسپیر -جاوید و پایدار
 -10بوزینه آدمنمــا -الزام-
ژرف و عمیق
 -11جــاده آهنــی -شــهر
مجســمهها در گیالن -رایانه
کیفی
 -12برانگیختــن -آگهــی
تلویزیونی -پایتخت ایتالیا
 -13بند شمشیر -رنگ سیاه-

کوره گچپزی
 -14دستنخورده -در زمان
حاضر -خشکیای که دورتادور
آن آب باشد
 -15گوشهای در دستگاه نوا-
قطار برقی شهری -راه و روش
عمودی:

 -1خدمتکار پیــر -پرخور-
برتری و فضیلت
 -2نمایشــنامهای نوشــته
محمــود اســتاد محمــد-
بلداالمین
 -3هنر فرنگی -وسیله رفت و
روب -مخترع پیل الکتریکی
 -4ژانری در سینما -حلقه بین
پیچ و مهره -علم ستارهشناسی
 -5روســتا -گور شــکاف -از
شبکههای تلویزیونی ما
 -6الســتیک رویــی چــرخ
خــودرو -آخریــن سلســله
حکومت پادشــاهی در ایران-
برهنه
 -7تکنیک آموزش آوازخوانی-
دربرگرفتن -همسایه
 -8اخـــتاللی عــصبــی-
درختچهای زینتی و خودرو-
کیفر
 -9نیکوکاران -بالنگ -تصور
و خیال

 -10مذکــر -بازیکن دفــاع آزاد-
ششمین خلیفه اموی
 -11خریدن -پختهشده در آب -مکان
 -12درمان -نخســتین قســمت
دستگاه گوارش -مسطح و افقی
 -13پــول بنــگالدش -ورزش
آرامشبخش -گروه ورزشی
 -14داروی بیهوشــی -وزارتخانه
دانشآموزان و معلمان
 -15خبر دروغ -پرنــدهای با منقار
باریک و خمیده -جاسوس

حـــــلجــدول شمـاره 8502
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قاسمپور :وزنم نسبت به حریفانم کمتر است ولی
سعی میکنم با فنون کشتی این مشکل را برطرف
کنم .افزایش وزن در کشتی باید اصولی باشد و اگر
غیراز این باشد میتواند به کند شدن حرکاتم روی
تشک منجر شود

جدول 8503
افقی:
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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 ۷۲کیلوگرم کشتی بگیرم و بعد از آن باید برای
ادامه راه تصمیم بگیریم».

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

قاسمپور پس از کسب طالی جهان قرار است در قزاقستان هم روی تشک برود.

بازگشت ستارهها
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کاسبی که اعجوبه
جنگهای نامنظم شد

برای تبیین انقالب یک
فردوسی میخواهیم

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

گزارش اختصاصی همشهری
از نمایشگاه آثار رافائل
در نشنال گالری لندن

22

23

24

یادی از سیدمجتبی هاشمی راد
فرمانده گروه «فداییان اسالم»

افسانه بایگان
و روایتهایی از
دفاعمقدس

فلورانس و فراتر از آن

دوشــنبه  2خرداد  21 1401شــوال   1443سالسیام  شـــماره 8503

نمایش شهادت پیوتر اوهه این شب ها در تاالر حافظ روی صحنه است .عکس از هنرآنالین

آیا قیمت بلیتهای تئاتر گرانتر میشود؟

فصلاجراهایجدید
قیمت بلیت نمایشهای روی صحنه خردادماه 50تا 200هزار تومان

تئاتر

فهیمه پناهآذر
روزنامهنگار

هنوز یک ماه به آغاز تابســتان مانده و گروههای نمایشی،
اجراهای جدید خــود را آغاز کردهانــد؛ ترافیک اجراها در
تماشــاخانههای خصوصی بیش از همیشــه اســت .نکته
قابل توجه هم قیمت بلیتهای نمایش اســت که بخشی از
تماشاگران تئاتر به واسطه افزایش قیمت دیگر نمیتوانند
به تماشای نمایش بنشینند؛ حتی برخی از تماشاگران تئاتر
هم که هر ماه چندین تئاتر برای تماشــا انتخاب میکردند،
حاال به یک نمایش اکتفا میکنند.
قیمتبلیتچند؟

کف فروش بلیت در تماشــاخانهها به 60هزار تومان رسیده و
گاهی سقف فروش بلیتها به 200هزار تومان هم میرسد ،اما
بیشتر تئاترها با قیمت 70و 80هزار تومان به نمایش درمیآید.
کف فروش بلیت در سالنهای دولتی هم 40هزار تومان و سقف
آن  70هزار تومان است.
پروین در تئاترشهر

«آهنگ مرگ» بــه کارگردانی فاطیما جودکی ،از هشــتم
خردادماه در خانه هنر آبان روی صحنــه میرود .همینطور
«پروین» به کارگردانی حسین کیانی و تهیهکنندگی داوود
نامور از هشتم خرداد در سالن اصلی مجموعه تئاترشهر اجرا
خواهد شد«.شببخیر مادر» به کارگردانی احسان حسینخانی
بخشفیزیکینمایشگاهکتابروز
شــنبه بهکار خود پایــان داد و
کتاب
ساعت 24امروز قرار است فعالیت
بخش مجازی نمایشگاه هم خاتمه یابد .با اینکه
ناشران حاضر در شبستان بهطور خاص و ناشران
داخلی بهطور عام در ایام برگزاری نمایشگاه مورد
توجه رسانهها هستند ،اما دستاندرکاران برگزاری
نمایشگاه امسال قصد داشتند بخش خارجی به
شکل بهتری برگزار شود .بهدلیل باال بودن قیمت
ارز و گرانی قیمت کتابهای خارجی عمال اغلب
خریداران نمایشگاه امکان خرید از این ناشران را
ندارند ،اما مســئوالن سعی داشــتند با تعامل با
ناشران منطقهای بتوانند بخش ناشران خارجی را از
شکل روتین و اداری به رویدادی پویا بدل کنند.
بهگفته حسینعلی سبزه ،معاون بخش بینالملل
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 ســبز ه درباره این موضوع به ایرنا
گفت« :اگر بخواهیم یکی از شــاخصههای مهم
بخش بینالملل را بیان کنــم حضور حداکثری
مهمانان خارجی در این دوره بود .طبق هماهنگیها

و تهیهکنندگی سعید روستایی از سوم خرداد در سالن شماره
۲پردیس تئاتر سپند اجرا میشــود« .دیدار کامال اتفاقی» از
دیگر نمایشهایی است که از هشــتم خردادماه اجرایش در
سپند شروع میشود.
سیامک صفری و پرسه در تاریکی

«پرسه در تاریکی» به کارگردانی ســیامک صفری در خانه
نمایش دا روی صحنه میرود .نمایش برداشتی از 3نمایشنامه
«ســوءتفاهم»« ،خردهجنایتهای زن و شــوهری» و «اتاق
ورونیکا»ست« .دِالو» با طراحی و کارگردانی جعفر مهیاری
از ۱۸خرداد در عمارت نوفللوشاتو روی صحنه خواهد رفت.
گروه «لیو» به سرپرستی حسن معجونی در جدیدترین تجرب ه
خود نمایش «باغ» را اجرا میکند .این نمایش شــب گذشته
اجرایش را آغاز کرد.
عمارت قدیمی داخ روی صحنه

اجرای «درهمتنیدگی» به نویســندگی و کارگردانی احسان
گودرزی در سالن شماره ۲پردیس تئاتر شهرزاد آغازشد .از دیگر
نمایشهایی که در شهرزاد اجرا خواهد شد ،عمارت قدیمی به
کارگردانی سعید داخ است« .رافلسیا» عنوان نمایش دیگری
است که در سالن شماره  3شهرزاد اجرا دارد« .بی چرا زندگان»،
نوشته لیلی عاج و با کارگردانی الهام شعبانی از دوم خردادماه در
سالن قشقایی مجموعه تئاتر شــهر روی صحنه میرود« .قاره
هفتم» از ســوم خرداد هر روز ســاعت  ۱۹در عمارت سیمرغ
روی صحنه میرود .در همین عمارت ،نمایش «تازه وارد» هم
اجرایش را از روز گذشته آغاز و بهمدت 10شب روی صحنه است.

گپ

شام آخر در ایرانشهر

دلخواه از کارگردانی نمایش خود در سالن
ناظرزاده کرمانی میگوید

مسعود دلخواه این روزها مشغول اجرای نمایش «شام
آخر» در ایرانشهر است؛ نمایشی که 30بازیگر دارد و در
سالن ناظرزاده اجرا میشود .دلخواه میگوید چند سالی
بود که دغدغه اجرای این نمایش را داشتم .وی با اشاره
به اینکه 4سال پیش قرار بود نمایش را اجرا کنم ،ادامه
میدهد« :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 روایتهای مختلفی
که وجود دارد ،هم توجه شده است .ما روایتهای متفاوت
را خواندهایم و هم از منابع اسالمی و هم مسیحیت و هم
از رمانها و نمایشنامهها پژوهشهایی انجام شده تا در
نهایت «شام آخر» به روایت مسعود دلخواه به اجرا درآید.
این اثر چکیدهای از روایتهای تاریخی است که وجود
دارد ».یکی دیگر از صحبتهای دلخواه شــیوه مدرن
اجرای این نمایش است که دراین باره میگوید« :در این
اجرا با توجه و احترام به نمادهای اصیل و کالسیک درباره
این واقعه تاریخی ،از المانهای دنیای مدرن برای تماشاگر
مدرن بهره گرفته شده است .در المانهایی چون طراحی
لباس و نوع بازیها محدودیتی نسبت به رویکرد سنتی
و کالسیک وجود ندارد ،بلکه رگههای پستمدرنیستی
در کار دیده میشــود؛طوریکه سنت و مدرنیته کنار
هم قرار گرفتهاند و المانهای سنتی در کنار سمبلها و
نمادهای مدرن جای گرفته است .در عین حال بخشهای

موسیقی در نمایش باعث ایجاد فاصلهگذاری شده که
شیوه اجرایی را تکمیل میکند».
این کارگردان تئاتر که در آثار پیشینش هم از حضور
دانشــجویان و بازیگران جوان در کنار پیشکسوتان
بهره گرفته درباره بازیگران ایــن اثر میگوید :گروه
اجرایی نمایش ترکیبی از نقشآفرینان پیشکسوت،
حرفهایهای جوان و دانشــجویان و فارغالتحصیالن
است ».دلخواه درباره جذابیت این اثر برای اقلیتهای
مذهبی هم میگویــد« :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 میکنم وقتــی زندگی حضرت
مسیح(ع) توسط یک مســلمان روی صحنه میرود و
با حفظ حرمت و احترام الزم اجرا میشود ،اقلیتهای
مذهبی و مسیحیان هم قطعا «شــام آخر» را دوست
خواهند داشت ».وی درباره محدودیتها در پرداختن
به حضرت مســیح(ع) هم توضیح میدهد« :بهنظرم
کسانی که سراغ چنین مضامینی میروند،باید احترام
و توجهی در پرداختن به شخصیتهای برجسته داشته
باشند و من هم به چنین مواردی آگاه هستم».

بخش خارجی سیوسومین نمایشگاه کتاب زمینهساز تبادالت میانفرهنگی

نمایشگاه کتاب؛ رخدادی ورای مرزهای ایران
و پیگیرهایی 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 سیوسوم 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 سیوسومین نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران حضور یافتند .هــدف از دعوت این
کشورها و ناشرانی که در حوزه بینالملل 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 حاجقاسم
ســلیمانی و ابومهدی المهندس و سایر شهدای
مدافع حرم به زبانهای 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 غرفــهداران و
ناشران دانســت و افزود« :اگر بخواهم به یکی دیگر
از شاخصههای بخش بینالملل اشاره کنم ،حضور
پرتعداد مهمانان خارجی در بخش بینالملل کتاب
تهران است؛ بیش از50مهمان خارجی از۳۲کشور در

نمایشگاه امسال حضور دارند .تأکید میکنم که این
مهمانان بهجز ناشــران و غرفهداران دعوت شده در
بخش ناشران خارجی هستند .در این راستا میتوان
به یک گروه ۲۵نفره از کشور تاجیکستان که شامل
معاون وزیر فرهنگ تاجیکســتان ،مدیر کتابخانه
ملی ،ناشران ،نویســندگان و ...است ،اشاره کرد که
برنامههای مختلفی در مدت زمان حضور این هیأت
تدارک دیده شده بود .همچنین در این دوره با توجه
به برنامهریزی صورت گرفته ،روسای نمایشگاههای
کتاب دوحه ،مســقط و باکو حضور داشتند که در
زمینه تبادالت فرهنگی و ترجمــه آثار فاخر ایرانی
به زبانهای عربی و ترکی نیز مذاکراتی انجام شد».
تبادل تجربیات فرهنگی با مهمانان خارجی

سبزه درباره حضور شخصیتهای مهم و برجسته
خارجی در نمایشــگاه کتاب گفت« :هر ســال
نمایشگاه کتاب تهران بورسیهای را برای افرادی
که در حوزه ترجمه و نشر آثار ایرانی به زبانهای
دیگر در سایر کشورها فعال هستند درنظر میگیرد.
امســال با توجه به هماهنگیهای 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 ایرانشناس مطرح از
کشور ترکیه ،پروفسور الویرموسیچ ،استاد دانشگاه
و مترجم سرشناس حوزه ایرانشناسی از کشور
بوســنیوهرزگوین که ایشــان ۳۰عنوان کتاب
فارسی را به زبان بوســنیایی ترجمه کرده است،
بودیم .همچنین امســال میزبان ظهیرالحســن
کربالیی از انتشارات دارالوالیه از کشور پاکستان
بودیم که آثار شاخص دفاعمقدس و شهدا را به زبان
اردو ترجمه و منتشــر کرده است .اوگنی کاپیف،
مدیرعامل انتشارات اکسموی روسیه را که یکی
از بزرگترین ناشران توزیع کتاب در کشور روسیه
اســت ،دعوت کردیم .بخش بینالملل نمایشگاه
کتاب میزبان2نفر 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 .برنامههای متعددی در همین راستا در
مدت زمان حضورشان در ایام برگزاری نمایشگاه
ک دیده شد؛ ازجمله این برنامهها میتوان به
تدار 
دیدار و مالقاتها ،نشستها و برنامه بازدیدها از
کتابخانههای تهران ،مراکز فرهنگی مانند موزهها و
مراکز توسعهیافته 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 سیوســومین نمایشــگاه
بینالمللی کتاب تهران تشکر کرد .به گزارش
ستاد خبری سیوسومین نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران ،سالم المالک در این پیام با تأکید
بر اینکه نمایشــگاههای کتاب در کشورهای
عضــو از موفقترین نمایشــگاههای کتاب در
جهان هستند ،گفت :از تالش برگزارکنندگان
نمایشــگاه بینالمللی 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 میکنم .در
بخشی از پیام وی آمده« :نمایشگاههای کتاب به
افزایش آگاهی ،انتشار دانش و تثبیت فرهنگ
کتابخوانی در میان جوامــع کمک میکنند؛
بنابراین مشارکت آگاهانه و فعال شهروندان در
امور عمومی و توسعه جامعه را ارتقا میبخشند.
همه ایــن عناصــر میتوانند بهطــور مؤثری
باعث یک رنسانس علمی و توسعه همهجانبه در
ابعاد اجتماعی ،آموزشی ،اقتصادی و فرهنگی
شوند .نمایشــگاه کتاب ،عالوه بر انتشار دانش
و کاهش جهل و بیســوادی ،تأثیر اقتصادی
مثبتی نیز دارد».

محمدامیــن نــوروزی
تهیهکننده «ســطر آخر»
دربــاره ایــن مجموعه
تلویزیونی کــه از ابتدای
هفته و در آستانه آزادسازی
خرمشهر روی آنتن شبکه
یک رفته اســت به مهر
گفت :مجموعه «ســطر
آخر» روایت افرادی است
که پیش از این روایتهای
آنها از روزهای دفاعمقدس
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 .بخشهایی از کتاب
توسط افسانهبایگان خوانده
میشود و بعد با خود راوی
کتاب هــم گفتوگو انجام
میشود .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
کتابها را به او داده بودیم
تا آنها را ببیند و خودش با
عالقه جلو آمد.

شهبازی
«رکسانا» را
میسازد

شــورای پروانه ساخت به
پرویز شهبازی و عزیزا هلل
حمیدنژاد مجوز ســاخت
2فیلــم تــازه داد .پرویز
شــهبازی ســال1397
فیلم «طال» را ســاخت که
در دوران کرونــا بهدلیل
تعطیلی سینماها بهصورت
آنالین اکران شــد و جزو
نخستین فیلمهایی بود که
در دوران رونق اکران آنالین
بهنمایش درآمــد .او حاال
پس از 4سال برای ساخت
فیلمی با نام «رکســانا» به
تهیهکنندگی مسعود ردایی
پروانه ساخت گرفته است.
نویســندگی این فیلم هم
برعهده خود شهبازی است.
بهجز شهبازی ،یکی دیگر
از کارگردانهای باســابقه
ســینما به تازگی مجوز
تولید گرفته که آخرین بار
سال 1387فیلم «آناهیتا»
را ســاخته بود .عزیزاهلل
حمیدنژاد قصــد دارد به
تهیهکنندگــی مصطفی
کیایی فیلم «ماه رخسار»
را بسازد.

مدیرمجموعه
تئاترشهر
حکمگرفت

کاظــم نظــری ،مدیرکل
هنرهای نمایشــی وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی با
صدور حکمی ســیدمحمد
جواد طاهری را بهعنوان مدیر
جدید مجموعه تئاترشــهر
منصوب کرد.
به گــزارش همشــهری،
مجموعــه تئاترشــهر
بهعنوان یکــی از مهمترین
مجموعههــای نمایشــی
کشــور جایگاه ویژهای 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 بهعنوان مدیر
جدید تئاتر شــهر ،ابراهیم
گلــه دارزاده از تاریــخ
19شــهریور 1399تاکنون،
ریاســت ایــن مجموعه را
بهعهده داشت.

سینمای
جهان

آرش نهاوندی

مترجم

برندگان احتمالی
نخل طالی 2022
اریک کان ،منتقد ایندیوایر در گزارشی تحلیلی
جدیدترین پیشبینی خود از برندگان احتمالی
نخل طالی کن در سال 2022را 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
عهدهدار اســت احتمال دارد معیارهای متفاوتی
را برای انتخــاب برترین فیلــم هفتا دوپنجمین
دوره جشــنواره کن ،لحــاظ کنند .بــا این حال
بهنظر میرسد بتوان از هماکنون شانسهای اول
نخل طالی این دوره از جشــنواره را پیشبینی
کرد .بر همین اســاس ،بهترتیب 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 روس8« ،کوه» ساخته
فلیکس فانگرونینگــن از بلژیــک و «خواهر و
برادر» جدیدترین ساخته آرنو دپلشن از فرانسه،
بختهای اول کسب جایزه نخل طالی کن در سال
2022محسوب میشوند .به گزارش ایندیوایر،
پس اسکار ،نخل طالی کن معتبرترین جایزه در
صنعت سینماست .شاید بتوان پیشبینیهایی
دقیقتری درباره برندگان جایزه اســکار ارائه داد،
اما سابقه نشان داده پیشبینی برنده جایزه نخل
طالی کن بسیار دشوار است.
فرمول ثابتی برای پیشبینی وجود ندارد

اغلــب در هیــأت داوران بخش رقابتــی کن که
متشــکل از کارگردانان و بازیگران بزرگ عرصه
سینماســت ،بحثهای زیادی بر سر ارزشهای
سینمایی و طبیعت سینما به مثابه هنر درمیگیرد
و از همین روی هیــچ فرمول ریاضــی ثابتی را
برای پیشبینی برنده نخــل طالی کن نمیتوان
بهکار برد .جایزه نخل طال که از ســال 1955اهدا
میشود ،برای کارگردانی که آن را دریافت میکند،
باالترین اعتبار را در عرصه ســینمایی به همراه
دارد .دریافتکنندگان جوایز نخل طال از «اورفه
سیاه» ساخته مارســل کامو و «زندگی شیرین»
به کارگردانی فدریکو فلینی تا «اینک آخرالزمان»
ساخته فرانسیس فورد کاپوال را دربرمیگیرند .در
برخی موارد این جایزه به استعدادی نوظهور مانند
اپیچاتپونگ ویراســتاکول بهخاطر ساخت فیلم
«عمو بونمی که زندگیهای گذشتهاش را به یاد
میآورد» یا «مربع» ســاخته روبن استلوند اهدا
شــده و در برخی از موارد دیگر برای گرامیداشت
فیلمســازان کهنهکار بزرگ نظیر ترنس مالیک
بهخاطر ساخت فیلم «درخت زندگی» یا کن لوچ
برای ساخت فیلم «بادی که کشتزار جود را تکان
میدهد» اهدا شده است.
نظرات متفاوت رئیس و سایر داوران

در برخی موارد جایزه کــن برخالف نظر منتقدان و
پیشبینیهای انجام گرفته به کارگردانانی اهدا شده
که بسیاری فیلمشان را واجد شرایط دریافت جایزه
کن نمیدانســتهاند؛ 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 بهخود جلب کرده بود ،جورج میلر ،رئیس
هیأتداوران از این فیلم خوشش نمیآمد و جایزه به
فیلم «من دنیل بلیک هســتم» اهدا شد .زمانی که
پدرو المودوار ،رئیس هیأت داوران جشنواره کن بود،
از یکی از فیلمهای عجیب جشنواره به نام «120تپش
در دقیقه» خوشــش آمده بود ،فیلم مربع بهعنوان
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 نمیتوان به این
نتیجه رسید که داوران عضو هیأت داوران جشنواره
کن بر سر انتخاب یک فیلم بهعنوان برنده جشنواره
کن به یک نظر مشترک رسیدهاند یا خیر.
کارگردانان انتخاب میکنند

امسال بازیگری به نام وینسنت لیندون که در سال
گذشــته در فیلم «تیتان» برنده جایزه نخل طال
نقشآفرینی کرده بود ،رئیس هیأتداوران است .او
بیشتر به بازی در فیلمهای اجتماعی شهره است .در
دورههایی که بازیگران غالب اعضای هیأت داوران
را بهخود اختصاص میدهند ،بیشــتر نظرشان با
فیلمهای عاطفی و احساسی است ،اما فیلمسازان
عضو هیأت داوران اغلب انتخابهایشان فیلمهای
ریسکیتر و جاهطلبانهتر است .اکنون کارگردانان
در هیأت داوران کنونی تعدادشان از بازیگران بیشتر
است و همه آنها فیلمهایی را در سالهای اخیر در
جشنواره کن به نمایش درآوردهاند .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 داشتهاند .همه این کارگردانها در
ی را با مهارت تام با جنبههای
آثار خود هنر فیلمساز 
احساسی و عاطفی درهم میآمیزند .نکت ه دیگری
هم که وجود دارد این اســت که هر یک از اعضای
هیأتداوران  2یا 3فیلم در طول 12روز برگزاری
جشنواره تماشا میکنند .در نتیجه روزبهروز نظر
اعضای هیــأتداوران با دیــدن فیلمهای جدید
متحول میشود و تغییر میکند و نمیتوان تا یک
روز پیش از پایان جشنواره بهطور دقیق پیشبینی
کرد که آنان بر انتخاب چه فیلمهایی نظر دارند و آیا
به جمعبندی مشترکی رسیدهاند یا خیر؟
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مکالمه ماندگار از حاجاحمد متوسلیان

سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
یکــی از مشــکالت کنونــی اختصــاص
درآمدها به دهکهای پایین ایثارگران
اســت؛ زیــرا نظــام اداری کشــور مــا
عدالتمحــور نیســت .مطابــق قانون
خدماتــی بــه همــه ایثارگــران اعــم از
معســر و غیرمعســر ارائــه میشــود و
وضعیت ایثارگران حقوقبگیر روشــن
اســت امــا اســتراتژی بنیــاد شــهید و
امــور ایثارگــران ارائــه خدمــات بــه
۵دهــک پایین اســت .رفع مشــکالت
ایثارگران با همکاری سایر دستگاهها
امکانپذیر است  .ایثار

خـبر

برپایینمایشگاهکتابدرجبهه
 روزهای 8سال دفاعمقدس سراســر خاطره است؛
خاطرههایی که بعضاً اشک را از چشم سرازیر میکند.
روزهایی که مردان و زنان غیور با دســتهای خالی
در برابر رژیم سفاک تا دندان مسلح بعث ،ایستادگی
کردند تا نگذارند غرور ملی و انقالب اســامی دچار
خدشه شود؛ دستانی که هیچگاه نمیتوان آنها را از
یاد برد .عکسها میتواننــد بهترین نمایشدهنده
خاطرات باشند؛ خاطراتی که زبان از بازگو کردن آن
عاجز اســت و قلم برای به تصویر کشیدن آن ناتوان.
8سال دفاعمقدس سراســر حاصل اتفاقات خوش و
ناخوش است؛ هرچند که ناخوشیهای آن هم سراسر
تجربه بود و رستگاری .خبرگزاری تسنیم تصاویر کمتر
دیده شدهای از برپایی نمایشگاه کوچکی از کتاب در
دوران دفاعمقدس را همزمان با برپایی سیوسومین
نمایشگاه کتاب در تهران منتشر کرده است .با تماشای
این تصویر میتوان لحظهای خود را در آن صحنه نبرد
تصور کرده و سختیهای رزمندگان را یادآوری کنیم
و بدانیم که چه کســانی با خون خود درخت انقالب
اسالمی را آبیاری کردند.

خـبر
مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت:

تازه در حوزه ادبیات مقاومت
پاگرفتهایم
مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت با بیان این مطلب که ادبیات
مقاومت قیمت تمامشده جنگ اســت ،افزود :نه سیاسیون
میتوانند 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 ۴۰سال
از دفاعمقدس ،تازه در این حوزه پاگرفتهایم .تاکنون اتفاق خیلی
خاصی در این بخش صورت نگرفته و کتابهایی که در دفتر
ادبیات مقاومت منتشر میشود ،نوعی مقدمه است .نویسندگان
ادبیات مقاومت باید تربیت و معرفی شوند تا ظرفیتهای جنگ
دفاعی که ظرفیتی بیپایان است به دنیا شناسانده شود.
وی اظهار داشت :ذات جنگهای دفاعی مردمی است؛ چون
این مردم عادی هستند که در این مواقع وسط میدان قرار
میگیرند و از آنچه دوست دارند ،دفاع میکنند .فکر میکنم
ادبیات مقاومت رشد بســیار خوبی داشته است .هماکنون
افرادی هستند که شغلشان نویسندگی جنگ است؛ شغلی
که توأم با شوق اســت که اگر این شــوق نباشد ،سخت به
نتیجه میرسد.
مدیر دفتــر ادبیات و هنر مقاومت تأکیــد کرد :جنگهای
دفاعی همانطور که سربازانش و فرماندهانش را پیدا میکند،
نویسندگانش را نیز پیدا میکند .امروز الزم است ردپایی از
خود به جا بگذاریم .باید محصول خوب بهدست مردم بدهیم
تا تاریخمصرف نداشــته باشــد .یکی از این کارهای خوب،
نوشتن رمان اســت .چون رمان نزدیکترین گونه ادبی به
زندگی است .اگر بتوانیم از خاطرهگویی یک پله صعود کنیم
و به رمان برسیم مخاطب بیشتری جذب خواهد شد.

فقط من در کنار بیسیم ماندهام!

کاسبی که اعجوبه جنگهای نامنظم شد
یادی از سیدمجتبی هاشمی ،فرمانده گروه «فداییان اسالم» ،در جبههها در سالگرد شهادتش

کاسب خوشنامی بود .منصف و باگذشت .بیشتر از آنکه به فکر کسب درآمد خود باشد حواسش به این بود که گره
مژگان مهرابی
کوری را از زندگی کسی باز کرده یا مشکل مالیاش را برطرف کند .از دوست و آشنایی که پیششان اعتبار داشت
گزارش روزنامهنگار
پرسوجو میکرد کدام خانواده نیازمند است و باید حمایت مالی شود .برایشان کم نمیگذاشت .خیلیها را هم
خودش پیدا میکرد .همه ترسش این بود که مبادا در همسایگیاش کودکی گرسنه یا بیلباس باشد و او بیخبر بماند .سیدغیراز حامی نیازمندان نورچشمی کسبه
و مردم گذر هم بود .مرام لوطیوارش باعث شده بود نزد دیگران عزیز باشد .شهید «سیدمجتبی هاشمی» در روزهای اول جنگ کار و کاسبیاش را رها کرد و خود را
به جبهه جنوب رساند .چون در خدمت سربازی آموزش تکاوری دیده بود از توانمندیاش استفاده کرد و در خرمشهر و آبادان حماسهها آفرید؛ آن قدر که خود را به
جبهه جنوب رساند و فرمانده جنگهای نامنظم لقب گرفت .او بهدلیل دالوریهایش خار چشم عراقیها و منافقین بود و سرانجام در28اردیبهشت سال64از سوی
گروهگ منافقین ترور و به درجه رفیع شهادت نایل شد .سردار قاسم صادقی که در شکست حصر آبادان ،سردار هاشمی را همراهی میکرده از خاطراتش میگوید.

دوســتانش او را ســید صدا میکردنــد .هیکل
ورزیدهای داشت .وقتی در گذر راه میرفت همه
نگاهش میکردند و در دل هیبت او را میستودند.
اما آنچه باعث شده بود در دل مردم جا داشته باشد
مرام لوطیوارش بود .آن را از گود زورخانه پوالد به
یادگار داشت .نزد داییاش 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 میکرد .اهل حالل و حرام بود و به
این مسئله خیلی اهمیت میداد .سیدهم در همین
خانواده بزرگ شده بود .تقوای باالیی داشت آن هم
در عصر پهلوی که بیبندوباری یک امتیاز بهشمار
میآمد .او هــر از چندگاهــی از خیابان وحدت
اســامی تا میدان تجریش را دوچرخهســواری
میکرد تا به زیارت امامزاده صالح(ع) برود.
پای پدر و مادرش را میبوسید

سال 1338به خدمت سربازی رفت .دوره آموزشی
او در پادگان «کالهســبزها» بود .بی آنکه بداند
تقدیر چه برایش رقم میزند و تمرینهای سخت
نظامی چگونه در آینده به کارش میآید .با پایان
دوره سربازی سیدسروسامان گرفت و کسبوکاری
راه انداخت .ســرش بهکار گرم و دلخوش بود به
زندگی .تا اینکه مادر بساط ازدواجش را فراهم و
او زندگی مشــترکش را آغاز کرد .برخالف ظاهر
جدی ،روحیهای لطیف و مهربان داشت .شبی نبود
که سید به خانه بیاید و با بچهها کشتی نگیرد .تا
ساعتها مشغول بازی با آنها میشد .سعی میکرد
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 میافتاد و بوسهای
نثار دست و پایشــان میکرد .صادقی میگوید:
«قدیمیهایی که سید را دیدهاند تعریف میکنند
وقتی پدر یا مادر از جلوی مغازهاش رد میشــد،
کسبوکار را رها کرده و تا پای آنها را نمیبوسید
نمیگذاشت عبور کنند .عادت دیگری هم داشت.
هنگام ظهر یا غروب به ساعت نگاه میکرد و وقت
نماز که میشــد سر گذر میایســتاد و با صدای
بلنــد اذان میگفت .صدای زیبایی هم داشــت.
ســوز کالمش هر رهگذری را جذب میکرد .چه
کســانی که با صدای اذان او نمازخوان نشدند».
ماجرای اذان گفتن سیددر انظار به سالهای دور
برمیگردد .دوران پیش از انقالب .دهههای 40و
 50که تبلیغات ضد دین فراوان بود.
گوشواره اهدایی

سید روزها تا نزدیکی شب کار میکرد و بعد از آن
به زورخانه پوالد میرفت .زورخانهای که مربوط به
داییاش میشد .ساعتی در آنجا ورزش میکرد و
سراغی از همسایهها میگرفت .کافی بود متوجه
دستتنگی کسی شود .بیآن که کسی پی ببرد به
یاریاش میرفت .صادقی میگوید«:یکبار 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 بهعنوان 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 گستردهای برای

ایجاد نظم و امنیت انجام داد .بیشتر وقتش را به این
کار میگذارند .پس از پیروزی انقالب با اغتشاش
ضدانقالبها مســئولیت شناســایی خانههای
فساد را برعهده گرفت .صادقی میگوید«:سید از
کمک کردن به مردم ابایی نداشت .برای پیرمرد
و پیرزنها و افراد ناتوان نفــت میبرد .در تامین
مایحتاج مردم کمتوان کم نمیگذاشــت .حتی
مغازهاش را به فروشــگاه وحدت اسالمی تبدیل
کرد و همه جور مواد غذایی میفروخت اما با قیمت
پایین تا نیازمندان هم بتوانند راحت خرید کنند.
در این کار دوستانش هم خیلی حمایت کردند».
حماسهآفرینی 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
میتواند بیاید بسماهلل100 .نفری مهیا شدن تا با او
بروند .بعضیشان سالح گرم داشتند و بعضیشان
هم با دشنه و چاقو و پنجه بوکس آمدند .روی بازوی
بعضی از آنها نقش و نــگاری بود از خالکوبیهای
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 میکند« :سید با
همراهانش خود را به شــهید جهانآرا رساندند.
حضورشان دلگرمی بود برای این فرمانده جوان.
مجتبی نام گروهشان را هم فداییان اسالم گذاشته
بود .در مقاومت34روزه خرمشهر شرکت کردند.
خیلیشان شهید شــدند .جهانآرا در وصف آنها
گفته بود اگر این گروه نبودند خرمشــهر 20روزه
سقوط میکرد».

جنگ تن به تن در روستای سادات

بعد از سقوط خرمشــهر گروه فداییان اسالم به
فرماندهای سیدمجتبی به آبادان آمد .به محض
پیشروی عراق به سمت آبادان دست بهکار شده
و با جنگ تن به تنی که داشتند اجازه ندادند که
دشمن بهسوی آبادان بیاید .صادقی میگوید«:در
روستای سادات جنگ تن به تن داشتیم .مجتبی
از هیچچیز باکش نبود به دل دشــمن میزد .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».
شهیدهاشــمی برای اینکه آبادان هم بهدســت
عراقیها 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 مغازهاش

سید تا ســال  64در جبهه حضور داشت .اداره
مغازه را بهدست کس دیگری سپرده بود و کمتر
به تهران میآمد .رشادتهای او به گوش عراقیها
و منافقین رسیده و درصدد ترورش بودند .او هر
بار که از جبهه میآمد به جــای وقت گذراندن
با اهل و عیال بیشــتر به ســراغ خانواده شهدا و
جانبازان میرفت تا اگر کم و کسری دارند تهیه
کند .در هر محفلی حضور پیدا میکرد از اتحاد
مردمی میگفــت و اینکه باید گــوش به فرمان
رهبرشــان باشــند .صادقی لحظه شهادتش را
تعریف میکنــد« :آخرین روزماه شــعبان بود.
سیدهم روزهدار .او دم غروب در مغازه را میبندد
که به کمیته برود .در این حیــن 2خانم و چند
بچه از راه میرسند و درخواست لباس میکنند.
میگوینــد کــه از راه دوری آمدهاند و ســخت
است که برگردند .ســیدهم دلش میسوزد و در
مغازه را باز میکند .بدون اســلحه .در این حین
منافقان سوار بر موتور وارد مغازهاش شده و او را
تیربارانمیکنند».

شهید سیدمجتبی هاشمی سومین نفر ایستاده از سمت راست کنار شهيد چمران

حسن نوروزی
رئیس فراکسیون ایثار و شهادت
مجلس شورای اسالمی
در کمیســیون تلفیــق و بودجــه
ســال  ۱۴۰۱یکــی از مــواردی کــه
تصویــب شــد ،ورود ۷۰هــزار خودروی
خارجــی بــه کشــور بــود کــه البتــه در
ایــن مســیر مشــکالتی ایجــاد شــد اما
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
ایــن قانــون مجلــس را قبــول کــرد و
بخشــی از ایــن واردات نیــز میتوانــد
به جانبــازان واجــد شــرایط اختصاص
یابــد .مــا امیدوارهســتیم که بــا توجه
به اطالعــات دریافتــی از بنیاد شــهید
و امور ایثارگران از حــق جانبازان عزیز
دفــاع کنیم و ایــن مســئله را پیگیری و
مرتفع کنیم .فارس

آزاده سلطانی؛ روزنامهنگار

وقتی نام سردار حاجاحمد متوسلیان به میان میآید ،بیاختیار
اغلب در ذهن ســکانسهایی از فیلم تحسین شده «ایستاده در
غبار» ساخته محمدحســین مهدویان را مرور میکنیم .یکی از
سکانسهای معروف این فیلم سینمایی جایی است که حاجاحمد
گوشی بیسیم را باال میگیرد تا با زبان نشانهها با آن سوی خط
صحبت کند و از وضعیت موجود بگوید؛ از صدای رگبار گلولهها و
شلیک آرپیجی و فریاد تکبیرها بگوید .میخواهد بگوید صحنه
جنگ در چند قدمی او است و همه درگیر شــدهاند .در همین
سکانس میبینیم که حاجاحمد شاسی بیسیم خود را فشار داده
و به فرمانده سپاه میگوید« :گوش کن ببین چه خبر است .فقط
من در کنار بیسیم ماندهام» .و حاال این روزهای منتهی به سالگرد
آزادسازی خرمشهر فرصت خوبی است تا مروری به خاطرات آن
روزهای فتح و رشادتهای رزمندهها و بهویژه سردار متوسلیان
داشته باشــیم .برای این مهم ،نگاهی به جلد اول کتاب «تاریخ
تحلیلی جنگ ایران و عراق» نوشته حســین عالیی میکنیم.
عالیی در طول جنگ تحمیلی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران
انقالب اسالمی محسوب میشــد و در اغلب عملیاتهای اصلی
سپاه حضوری فعال داشــت .او در خاطرات شفاهیاش در این
کتاب از عملیات بیتالمقدس و ماجرای باال بردن بیسیم توسط
حاجاحمد میگوید« :مرحله دوم عملیات بیتالمقدس ،در ساعت
 ۲۲:۱۵روز ۱۶اردیبهشت  ۱۳۶۱آغاز شد .با تغییر طرح عملیاتی،
مأموریت قرارگاه نصر ،پیشــروی از سمت غرب بهسوی منطقه
مرزی همراه با قرارگاه فتح تعیین شد .این منطقه مرزی حدود3،2
کیلومتر با دژ عراق فاصله داشت .رزمندگان اسالم پس از هجوم
برای حرکت بهسوی منطقه مرزی ،با انبوهی از تانکها ،نفربرها و
آتش توپخانه و نیز واحدهای پیاده دشمن روبهرو شدند .نیروهای
قرارگاه فتح با انهدام وسیع قوای دشمن در همان ساعات اولیه،
خود را به دژ مرزی رساندند ولی یگانهای قرارگاه نصر دچار تأخیر
شدند و نتوانستند با یگانهای 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 یگانهای قرارگاه نصر در سمت شمال جبهه خود پاتک
کرد و بخش زیادی از مواضع تصرفشده قرارگاه نصر را باز پس
گرفت .صدای رگبار گلولهها ،انفجار توپها و شلیک آرپیجیها
در همهجا شنیده میشــد .حاج احمد متوسلیان ،فرمانده تیپ
محمدرسولاهلل(ص) برای نشان دادن وضعیت دشوار و بحرانی،
شاسی بیسیم خود را فشار داده بود و به فرمانده سپاه میگفت:
«گوش کن ببین چه خبر است .همه فرماندهان و مسئوالن تیپ،
حتی حاج همت و محمود شهبازی دارند با دشمن میجنگند؛ فقط
من در کنار بیسیم ماندهام».
حســین عالیی در بخش دیگر خاطراتــش از آن روز میگوید:
«درگیریها آنقدر 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 ۲۴
مکانیزه ارتش بعثی ،او را اسیر کند .البته این فرمانده عراقی چند
ساعت بعد ،بهدلیل جراحات وارده ناشی از پرتاب نارنجک کشته
شد .تیپ نجف اشرف مجبور بود عالوه بر آرایش به سمت غرب،
بهمنظور 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 آرپیجی  ۷و یک برادر استوار ارتشی هم با
موشک تاو به تانکهای دشمن حمله کردند و موفق شدند حدود
۱۰تانک 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 .بهگونهای که چشم ،چشم را نمیدید .گردوغبار باعث
شد تهاجم دشمن ناکام بماند؛ سپس تاریکی شب هم فرا رسید.
معموالً با تاریک شــدن هوا ،توان جنگیدن ارتش صدام کاهش
مییافت ،زیرا استفاده از تانک و آتش توپخانه ،نیاز به روشنایی
داشــت .به هر حال در این مرحله نبرد ،رزمندگان اسالم موفق
شدند پس از ۱۲کیلومتر پیشروی از جاده اهواز  -خرمشهر ،نهایتاً
در منطقه پاسگاه زید ،خود را به دژ مرزی عراق برسانند».

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

ایثار؛ دیروز در جبههها ،امروز در مطب

وقتی به جبهه رفت از پزشکی و طبابت چیزی نمیدانست .البته الفبای کمکهای 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 میداد .او بارها
گپ
مجروحانی را دید که بر اثر نبود پزشک جان خود را از دست داده بودند؛ همین آزارش میداد .از اینکه نمیتوانست کاری انجام
دهد .همین انگیزهای شد که با خودش تصمیم بگیرد حرفه پزشکی را دنبال کند تا شاید وسیلهای شود برای نجات همنوعانش .این کار را هم کرد.
درس طبابت خواند .بعد هم با خدای خود عهد بست که بیمنت و از روی رضا تمام وقتش را برای خدمت به مردم درنظر بگیرد .او گاهي بیماران
نیازمندش را مداوا میکند بیآنکه ریالی دریافت کند .دکتر محمد مهدی اسعدی ،پزشکی است که سالها از عارضه شیمیایی رنج میبرد،
بیتوجه به جانبازبودنش سعی میکند در جبهه دیگری فعالیت کند؛ جبهه سالمت.

مطب دکتر اسعدی بیشتر به موزه جنگ میماند؛ گوشهای از سالن انتظار
را با وسایل به یادگار مانده از دفاعمقدس 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 بهدلیل فعالیتهای سیاســی پدرش .چه روزهایی که ســاواک
به خانهشــان یورش نمیآورد و با فشــارهای روحی خاطرشان را آزرده
نمیکرد .این پزشک عمومی خاطرات آن روزها را یادآور میشود؛ «پدرم
حاج ذبیحاهلل مهندس برق بود .اما بهدلیل فعالیتهای سیاسی ،ساواک
اجازه استفاده از مدرکش را به او نمیداد .ناچار پدرم در کارخانهای کارگری
میکرد .برای همین وضع مالیمان خیلی رو بهراه نبود .پدرم حامی قشر
مستضعف بود .هر از چند گاهی مراسم روضه برگزار میکرد و آخر برنامه
درباره فساد رژیم پهلوی سخنرانی میکرد .به کارگرها سواد یاد میداد
تا شرایط زندگیشان بهتر شود ».اسعدی از همان دوران با فعالیتهای
سیاسی آشنا بود و هر جا پدرش میرفت او در کنارش بود .یکی از مجالسی
که زیاد حضور داشت منبر آیتاهلل کوهستانی بود .از این روحانی عالیقدر
خیلی چیزها یاد گرفت که سرلوحه زندگیاش 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 عملیاتها

شیمیایی شــد که هنوز عوارضش را با خود دارد .اسعدی تمایلی نشان
نمیدهد درباره مجروحشــدنش حرفی بزند و فقط به برادر شهید اشاره
میکند؛ «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 شــبهایی که برای
شناسایی میرفته و حوادثی که به چشم دیده .یکی از آنها را بازگو میکند؛
«همراه با چند تن از رزمندهها برای شناسایی رفتیم .عملیات حور بود .من
جلوی همه حرکت میکردم .از میان آب گذشتم اما ناگهان متوجه شدم
دوستانم عقب ماندهاند .تصمیم گرفتم برگردم .چشمام به بلمی افتاد که
گوشه رودخانه بود .بهسوی آن رفتم تا سوار شوم در این حین سرباز عراقی
بهسویم شلیک کرد .حس کردم تیر اصابت کرد .شوکه شده بودم .بهخودم
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 میخواست لباس سفید پزشکی
بپوشد تا بتواند به مردم کشورش خدمت کند .محل درس خواندن او سنگر

معرفی کتاب

از بوانات تا اوپساال
باریک و تنگی بود که باید نگهبانی میداد .سال 67هم در آزمون سراسری
شرکت کرد و در رشته پزشکی قبول شد .بعد از فارغالتحصیلی هم خود را
وقف خدمت به مردم کرد .اغلب همسایهها شماره تلفن او را دارند هر جا
نیاز باشد با خبرش میکنند 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 میخواهند.
دکتر معتمد آیتاهلل خوشوقت

دکتر اسعدی ،بزرگترین افتخارش را آشنایی با آیتاهلل عزیزاهلل خوشوقت
میداند و معتقد است كه بزرگترین تحول درونیاش از زمان همصحبتی
با این روحانی پیش آمده است .میگوید« :دانشجوی پزشکی بودم توسط
یکی از دوستان به اسم دکتر سیدصدرالدین نبوی با آیتاهلل خوشوقت
آشنا شدم .در نخستین دیدار مهرش به دلم نشست .پنجشنبهها و جمعهها
پای منبر ایشان بودم .بعد از مدتی مورد اعتماد او واقع شدم .بهگونهای که
کارهای درمانیاش را به من میسپرد» .در مطب او حق ویزیت مشخص
نیست و هر کس بنا به وضعیت معیشــتیاش هزینه درمان را پرداخت
میکند .بهگفته خودش با توجه به شرایط مالی اهالی ،هزینه درمان از30تا
100درصد تخفیف داده میشود.

دومین کتاب انتشــارات روایت فتح در
سیوسومین 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 میشــود،
حتی در دردهای جانســوز جانباز شــیمیایی .از بهشت ایران تا
بهشت سوئد همراه میشویم با داســتانها و حوادث غالم دلشاد،
نوجوانی که جنگ زندگیاش را دگرگون کرد .این کتاب مختصر
و مفید که در ۸۸صفحه و به قیمت 28هزار تومان آماده شــده را
میتوانید در نمایشــگاه کتاب هم خریداری کنید .در بخشی از
این کتاب میخوانیــم« :فرم خروج از بیمارســتان را امضا کردم
و تنهایی رفتم حوالی بــرای دور زدن .پارکــی همان نزدیکیها
بود و منظره بچههایــی که بازی میکردند مرا به آنجا کشــاند.
دیدن بچههایی که همه دغدغههایشــان بازی و خنده و شادی
بود برایم شــیرین بود .آنها نمیدانستم جنگ چیست ،دشمن
و شیمیایی و تاول و سرفه چیســت و حتی نمیدانستند غربت و
دلتنگی چیست». ...

دوشنبه  2خرداد 1401
شماره 8503

هنر انقالب

اندیشه نفیس

گذری بر بیانات حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای(حفظهاهلل)
در باب حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه

اگر شاهنامه نیامده بود

من با شاهنامه مأنوسم

توجــه رهبر معظــم انقالب به
مسئله فردوسی تا آنجاست که
ایشان خود را مأنوس با شاهنامه
میخوانند و تأکید بر بزرگ کردن
فردوسی در جامعه دارند .ایشان
معتقدند که حکمت فردوســی،
حکمت اسالمی است و او از باب
معیارهای اسالمی به فضیلتها توجه دارد .به جهت شناخت
بیشتر نگاه رهبر معظم انقالب به این حکیم بزرگ زبانفارسی،
بخشهایی از بیانات رهبر معظم انقالب را درخصوص حکیم
ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه مرور کردهایم.
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 نگذاشــتهاند .خوب؛ این حکیم چهکسی است و حکمت
او چیست؟ آیا حکمت زردشتی اســت ،حکمت بیدینی است،
حکمت پادشاهی است یا حکمت اسالمی؟ این را میشود 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 میشود استخراج کرد ،دید و فهمید .مخصوصاً بعضی
از شخصیتهای شاهنامه خیلی برجسته هستند که اینها را باید
شناخت و استخراج کرد .من یک وقت گفتم که «اسفندیار» مثل
این بچه حزباللهیهای امروز خود ماست! در فرهنگ شاهنامه
یک حزباللهی غیور دین خواه مبارز وجود دارد.
(دیدار جمعی از اعضای انجمن قلم)1381/11/8 ،

حکمت شاهنامه ،حکمت قرآنی است

نمیدانم 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 قهرمانها و پهلوانها
و شــخصیتهای مثبت مثل رستم و اســفندیار در شاهنامه،
در اندیشههای اســامی ریشــه و ظهور و بروز دارد .عکس آن،
شــخصیتهای منفی مثل تورانیها یا بعضی از سالطین ،مثل
کیکاووس شخصیتهایی هستند که در تفکر اسالمی به وضوح
کوبیده شدهاند .اما تفکر اوستایی چیست و چیزی که میتواند
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 ،آنوقت 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 داســتانهای فردوسی ،حکمت
گنجانده شده؛ تقریباً در همه داستانها یا بسیاری از داستانهای
فردوسی ،حکمت هســت؛ لذا به فردوســی میگویند «حکیم
فردوسی»؛ ما به کمتر شاعری در طول تاریخ حکیم میگوییم اما
اسم او حکیم فردوسی است.
(دیدار با جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب )1398/02/30

تیپ اسفندیار ،تیپ حزباللهیهای امروز خودمان است

خوشبختانه ادبیات سلف ما همهاش در جهت ارزشهای 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 میکند ،روی
دینداری او تکیه میکند .میدانید که اسفندیار یک فرد متعصب
مذهبی مبلغ دین بوده که سعی کرده پاکدینی را در همه جای ایران
گسترش بدهد .تیپ اسفندیار ،تیپ حزباللهیهای 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 میکرده ،خطر
بکند و از هفتخان بگذرد و حتی با رستم دست و پنجه نرم کند.
وقتی شما شاهنامه را مطالعه میکنید ،میبینید که فردوسی روی
این جنبه دینداری و طهارت اخالقی اسفندیار تکیه میکند .با اینکه
فردوسی اص ً
ال بنا ندارد از هیچیک از آن پادشاهان بدگویی کند اما
شما ببینید گشتاسب در شــاهنامه چه چهرهای دارد ،اسفندیار
چه چهرهای دارد؛ اینها پدر و پســر هســتند .فردوسی براساس
معیارهای اســامی ،به فضیلتها توجه دارد؛ درحالیکه 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 ،میبینید که در نزاع بین اسفندیار
و گشتاسب ،حق با اسفندیار است؛ یعنی اسفندیار یک حکیم الهی
است .فردوسی از اول با نام خدا شروع میکند « -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 بعضیها زردشتیمسلکند ،بعضیها هم
زردشتیمسلک نیستند .آنهایی که زردشتیمسلکند ،خوششان
میآمد که به زردشتیگری تظاهر کنند و چیزی درباره فردوسی
بگویند؛ اما حقیقت قضیه که این نیست .این شاهنامه فردوسی در
مقابلمان است .شما خیال میکنید که اگر در شاهنامه فردوسی
چیزی برخالف مفاهیم اسالمی وجود داشت ،اینقدر در جوامع
اسالمی جا میافتاد؟ شما میدانید که در این نسلهای گذشته،
مردم ما چقدر دینی بودهاند .در کدام خانه و کدام ده و کدام محله،
شاهنامه نبود یا خوانده نمیشد؟ همه جا میخواندند و منافاتی هم
با مفاهیم اسالمی نمیدیدند.
(دیدار اعضای گروه ادب و هنر صدای جمهوری اسالمی ایران،
)1370/12/5

برای تبیین انقالب یک فردوسی میخواهیم
مرور بیانات آیتاهلل جوادی آملی درباره عظمت فردوسی و کارکرد آن در خلق حماسه

هنر
حماسه

مهدیارپورسید

پژوهشگر هنر دینی

۲۵اردیبهشــتماه که بهعنوان 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
چهکســی برای این امر بهتر و عمیقتر از
آیتاهلل عبداهللجوادیآملی که ضمن فقاهت
در اسالم ،عمق اهمیت هنر را دریافته و بارها
بدان متذکر شــدهاند .آنچه در ادامه از نظر
میگذرد ،تلخیص پار های از نظریات ایشان
در این باب است که طی سالیان متمادی بیان
شده است.
یک فردوسی میخواهیم

آیتاهلل جوادی آملی در «همایش ملی فرهنگ
دفاعی  -امنیتی براســاس آموزههای مهدوی»
مــورخ 29آذر 1397درخصــوص اهمیــت
حماسهســرایی فردوسی و نیاز شــرایط فعلی
کشور به حماســه شــرح میدهند :ما در این
مملکت گریه زیاد کــرده و میکنیم کار خوبی
است ،شــعرهای آیینی زیاد داشــته و داریم،
شــعرای آیینی فراوان داریم ،کار خوبی است،
اما این مملکت همهاش مملکت گریه نیســت،
جای مرحوم فردوســی خالی است ،شما حتما
باید بیندیشید ،شــعرای فردوسیمنش تربیت
کنید که حماسه را در کشــور زنده نگه بدارد،
با گریه مشکل حل نمیشود ،با حماسه مشکل
حل میشود! 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
بهعنوان سند از او نقل میکند .ما یک فردوسی
میخواهیم که این انقالب را خوب تبیین کند.
فردوسی مسئله توحید را حماسهای کرد

آیتاهلل جوادی آملی همچنین در پیام تصویری
به «اختتامیه نخستین جایزه ملی داستانهای
حماســی» در ســال 1398در باب اهمیت کار
فردوسی و نقش آن در حماسهای ساختن توحید

و زنده نگاهداشتن ایران اسالمی و موحد توضیح
میدهند و از جای خالی حماسه دینی میگویند.
ایشان میفرمایند :حماسه دینی جای آن بسیار
خالی است یا آنچنان که باید پر باشد ،پر نشده
اســت .انقالب اســامی رهاورد فراوانی دارد،
حماسههای فراوانی ملت بزرگ و بزرگوار ایران
اســامی باید در چهره تاریخ بماند و مهمترین
عاملی که جنگ را ،دفاع را تمدنســاز میکند،
آن حماسه است .نوشتار و گفتار و رفتار آیینی،
سهمی از این فضیلت را به همراه دارد؛ اما آنچه
حرف اول را میزند ،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 میرسد و اگر از بین راه
شروع شــد ،در بین راه میماند .هنر یک وقت
اســت از خیال و وهم و متخیله و واهمه نشأت
میگیرد و به حس میرســد ،این هنر ،هنر بین
راهی اســت ،زیرا از خیال شروع شده و به حس
رسیده است ،بخشهایی از سریالها از این قبیل
است ،بخشهایی از داســتانها و فیلمها از این
قبیل هستند که از بین راه شروع میکنند .هنر
معقول از آغاز شروع میشود نه از بین راه ،یعنی
از عقل نشــأت میگیرد؛ عقل ،امام خیال است.
عقل ،امام واهمه است.
بیان نورانــی حضرت امام ســجاد(صلواتاهلل 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 بهعهده بگیــرد ،مطلب حکیمانــه و متقن و
برهانی را ترسیم میکند ،اوال؛ به واهمه و خیال
میسپارد که آنها در حد وهم و خیال کارسازی
کنند ،ثانیا؛ به حس میدهد 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
حرفها را دارند ،اینها در کنار سفره بزرگ حکیم

اســامی یعنی فردوسی نشســتند .فردوسی
مسئله توحید را حماسهای کرد ،مسئله والیت
و امامت و تشیع را حماســهای 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
بهعنوان بین راه ،خیــال را تأمین کرد بهعنوان
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 میکنید ،درود بر همه شما
که توحیدی نظیر توحید فردوســی بســرایید:
«جهان را بلندی و پستی تویی  /ندانم چهای ،هر
چه هستی تویی»
خالصه  ۴۰سال کوشش مرحوم غزالی در یک
بیت فردوسی

بهعنوان بیــان مصداقی از حکمــت نهفته در
سرودههای عظیم فردوسی بخشــی از بیانات
آیتاهلل جــوادی آملی را در جلســه ششــم از
جلسات تفسیر ســوره مبارکه طور که در تاریخ
 1395/11/19ایــراد شــده اســت ،در ادامه
مرور کردهایــم .آیتاهلل میفرماینــد :مرحوم
صدرالمتألهین شــعر کم نقل میکند ،ولی در
کتاب مبدأ و معاد یک بیت از مرحوم فردوســی
نقل میکند؛ میگوید فردوسی این را گفته است:
خداوند باال و پَســتی تویی  /ندانم کهای هر چه
هستی تویی» مرحوم صدرالمتألهین در این شعر
خیلی اعجاب میکند ،میگوید این «یاء» یای
خطاب نیست ،یای ضمیر نیست ،یای مصدری
است .یک وقت است که میگوید من نمیشناسم
شما هر چه هستی ،هستی .اینکه کمال نیست؛
اما یک وقت میگوید نه ،من میشناســم .تمام
ِ
حقیقت هستی
حقیقت هستی تویی! یعنی تمام
تویی! مالصدرا کســی نیســت که حرف کسی
را نقل بکنــد ،این را با احترام از فردوســی نقل
میکند .مرحوم فردوسی میگوید بعضیها در
مدت عمر فقط ظرف آب دستشان است ،دارند
این درخت َقتاد را مدام آب میدهند ،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.
برخیها تمام تالش
و کوشــش آنها این
اســت که جامعه را
نــرم بکننــد ،حرف
فردوســی این است:
«اگر بار خار است خود کشــتهای  /وگر پرنیان
است خود رشتهای».
این بیان نورانی برخی از انبیا (علیهمالســام)
ون
کم َو
لکــن ال تحِ ّب َ
ْ
که فرمودَ « :و ن ََص ْحــت ل َ ْ
ال َّناصِ حین» [ســوره اعراف ،آیه]79؛ فرمود من
ناصح ملّت هســتم ،ناصح نه یعنی سخنران ،نه
یعنی موعظهکننده ،نه یعنی کســی که درس
اخالق میدهــد ،نصیحت چیزی دیگر اســت.
«ن َصاح» آن نــخ بــادوام را میگویند «نصاح».
ســوزن را میگوینــد « ِم ْنصِ َحــه» .خیــاط را
«ناصح»میگویند .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 نمیشود ،با
حرف زدن با مقاله نوشــتن ،خیاطی یک سوزن
میخواهد ،یک نخ میخواهــد ،یک قلب پاک
میخواهد ،به خیاط میگویند ناصح .آن کسی
که جامه تقوا را ب ِرش میکند و به بدن مسئولین
میزند به بدن مردم میزند که جامعه بشود « َو
ل ِباس ال َّتقْوی ذل ِک خَ یر» [سوره اعراف ،آیه]26
او ناصح میشود .حاال معلوم میشود که قرآن،
پیغمبر را ناصــح میداند ،مکتــب را نصیحت
میداند ،دین را نصیحت میداند.
مرحوم غزالــی میگوید که خالصــه تالش و
کوشش  40ســاله مرا فردوســی در این بیت
خالصه کرده اســت .تا ما خیاط نباشیم جامعه
عریان اســت! این ﴿ل ِباس ال َّتقْــوی﴾ را ما باید
بپوشیم! حوزه باید خیاطی کند ،سخنرانی کار
آسانی است یا ســخن خوانی است یک چیزی
آدم مینویسد میخواند یا ســخنرانی است .با
سخنرانی و ســخن خوانی جامعه برهنه بدنش
جامه تقوا در بر نمیکند .این پیغمبر که فرمود
لکن
شعیب و اینها که من نصیحت میکنم ﴿ َو ْ
ن
ون﴾ من خیاط هســتم امیدواریم  -إ 
ال تحِ ّب َ
شاءاهلل  -همه ما این چنین باشیم!

دو ،سه نکته در باب حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامهاش
اندیشه
ادبیات

احسانرضایی
نویسندهومنتقدادبی*

اسمش حسن بود ،پســر علی ،پدر قاسم .اهل روســتای پاژ در
توس بود و بهخاطر باغهای پدری به «فردوســی» معروف شد .جز
«شاهنامه» اثر دیگری از او نمیشناسیم .بقیه آثاری که به او نسبت
دادهاند (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 4قرن 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 میدانست .همه حرکتهای اســتقاللطلبانه ایرانیان
سرکوب شده و ابومسلم خراسانی هم مدتها پیش به قتل رسیده
بود .دولت فرهنگپرور ســامانی رو به افول گذاشته و ایران درگیر
هرج و مرج امیران کوچکی بود که همگی هم از جانب خلیفه تأیید
میشدند .در چنین اوضاعی فردوسی یک روش جدید را برای مقابله
با خلیفه عربی و دستنشاندگانش امتحان کرد.
سرودن شاهنامه ،یکجور 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
تمامکردن کار این دوست صرف کرد.
بخش عمده شــاهنامه ،داســتان جنگ و جنگیدن است؛ یعنی

عینیترین صورت تالش بشر .در شاهنامه ،جز در زمان ضحاک که
شیطان شانههایش را میبوســد و از جای بوسه شیطان ،مارها سر
برمیآورند ،دیگر خبری از موجودات ماورایی نیست .همه جا خود
انسانها هستند با خوبیها و بدیهایشان .فقط «دیو»ها هستند که
در چند مورد با رستم پهلوان میجنگند .اما همین موجود غیرطبیعی
را هم فردوسی میگوید که «تو مر دیو را مردم بد شناس /کسی کو
ندارد ز یزدان سپاس» تا داستان را باز هم زمینیتر کند.
شاهنامه ،برخالف اسمش ،خیلی هم کتاب شاهان نیست .شخصیت
مورد عالقه خود فردوسی ،رستم اســت که هرگز شاهی نمیکند و
محبوبترین شــخصیت کل کتاب هم ســیاوش است که به شاهی
نمیرسد .اعتراضهای مردمی به شاهان ،تقریباً همگی بجا و درست
هستند و آن دسته از شاهان شاهنامه که در خارج از محیط دربار بزرگ
شدهاند (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) بیعرضه و کمخرد هستند.
شــاهنامه 2ویرایــش دارد .فردوســی در 40ســالگی و حدود
۳۷۰قمری ،نظم شاهنامه را شروع میکند و 14سال بعد (۳۸۴ق)
نخســتین ویرایش کتاب را به پایــان میرســاند .ویرایش دوم را
سال ۴۰۰قمری تمام کرد ،در ۷جلد و ۶۰هزار بیت .اینکه شاعر گفته
«بسی رنج بردم در این سال سی» درباره همین ویرایش دوم است.
از روی این تاریخها میبینیم که وقتی محمود به ســلطنت رسید
(۳۸۹ق) کار فردوسی تمامشده بود و ســرودن شاهنامه ربطی به
این شاه ندارد.
فردوســی بعد از پایان کارش به فکر افتاد کتابش را به نام محمود
غزنوی کند .اینطوری میشد از امکانات دربار برای نسخهبرداری
و تکثیر کتاب استفاده کرد .اما شــاهنامه مورد پسند شاهمحمود

قرار نگرفــت .هم بــه این خاطر
که شــاهنامه بــه اقــوام مهاجم
شــمالی که اجداد محمود بودند
 نگاه مثبتی نــدارد ،هم بهخاطررقابتهای درباری .فردوسی مورد
حمایــت خواجه حســن میکال
(همان «حسنک وزیر» معروف)
بود و سیاســتمداران رقیب او ،به
فردوسی هم حمله میکردند .آخر
سر ،محمود دســتور داد که برای
هر بیت ،یک درهم (ســکه نقره)
به فردوسی بدهند ،درحالیکه برای هر بیت خوب یک دینار (سکه
طال) میداد .وقتی فردوسی از این بیاحترامی آزرده شد و هجونامه
را سرود ،وضع بدتر هم شد.
در آخرین جنگ شاهنامه سردار ایران ،کسی است به اسم رستم
فرخزاد .او در نامهای که به برادرش مینویسد پیشگویی میکند که
400سال بعد (یعنی زمان خود فردوسی) ایران سرنوشت بدی پیدا
خواهد کرد و کسانی بر ایران مسلط میشوند که «زیان کسان از پی
سود خویش /بجویند و دین اندر آرند پیش» .این حرف که در واقع
موضعگیری خود فردوســی در مورد زمانهاش 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 هویتشان را یادآوری .شاهنامه
آخر آخرش خوش بود.
* این یادداشت پیش از این در کانال احسان رضایی
با نام «احساننامه» منتشر شده است.
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آنچه در ادامه میخوانید تلخیص
بخشــی از مقاله مرحوم دکتر
«محمد علی اسالمی ندوشن»
با عنوان «اگر شاهنامه نمیبود»
اســت که بــرای ارجنامه دکتر
«جالل خالقی مطلق» ،مصحح
نامدار شاهنامه ،نگاشته شده بود .دکتر ندوشن مینویسد:
« اگر شاهنامه نیامده بود ،این کشور بهصورت همین آب و خاک
و همین سرزمین بر جای میماند ،ولی متفاوت با آنچه اکنون
هست ،بهاحتمال زیاد یک کشور بریده شده ،از اصل خود جدا
مانده ،بیافق و بییاد .با این عوارض -۱ :ایران ،گذشته پرشکوه
خود را فراموش میکرد .آن همــه نامآورانی 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 نمیخورد که قهرمانان نیکوکار شاهنامه آنها را
در زندگی خود به نمود آورند -۳ .دو جبهه نیکی و بدی اینگونه
رودرروی هم قرار نمیگرفتند که سرانجام هم به پیروزی نیکی و
شکست تبهکار خاتمه یابد .و آیندگان بگویند «شاهنامه آخرش
خوش است» .یعنی سرانجام حق غلبه میکند -۴ .زبان فارسی
چنان بنیاد محکمی بهخود نمیگرفت -۶ .عرفان ایرانی که ریشه
مشترک با شاهنامه دارد ،اینگونه بالیده نمیشد .شاهنامه زبان
مردانگی است و عرفان زبان عشق و این هر دو در جستوجوی
نیرو هستند ،برای مایهدادن به زندگی -۷ .یک دید جهانشمول
نسبت به زندگی ،که فارغ باشــد از افتراقهای قومی و زبانی و
آیینی ،در تفکر ایرانی راه نمییافت که انسانیت انسان را به داد
و دهش بشناسد و بگوید :تو داد و دهش کن ،فریدون تويی ...و
آنگاه به مولوی برسد که بگوید :همدلی از همزبانی بهتر است ...و
سپس به سعدی که یادآوری کند :بنیآدم اعضای یکدیگرند».

کتاب اندیشه

زندگینامه تحلیلی فردوسی
کتاب «زندگینامه تحلیلی
فردوســی» اثــر دکتــر
علیرضا شــاپور شهبازی،
باستانشناس 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 شــکلگیری شــاهنامه
اختصاص دارد .در مقدمهای که نویسنده در پاییز۱۳۶۸
بر کتاب نگاشته اســت ،خود در توضیح این پژوهش
میگوید« :مطالعهای مســتند درباره زندگی ،افکار و
دستاوردهای فردوســی کار نیکی است که همواره با
اقبال روبهرو بوده است و در زمان حاضر که بسیاری از
ایرانیان پراکنده شدهاند پژوهشی جامع و فراگیر یادآور
فرهنگ غنی و معتبر آنان خواهد بود؛ فرهنگی که همه
ایرانیان را به هم پیوند میدهد و شاهنامه نماد آن است.
نویسنده همواره ســودای انجام چنین پژوهشی را در
سر میپرورانده اســت و این است نتیجه آن ».این اثر
در شش فصل تنظیم شــده است .در بخش نخست با
عنوان «بررسی نوشتهها» منابع و تاریخچه مطالعات
انجامشده به شکلی تحلیلی گزارش شده است .فصل
دوم با عنوان «پیشــینه و پیشــروان» به بررسی نام
و نامخانوادگی ،زادروز ،پیشــینه و پیشــروان حکیم
ابوالقاسم فردوسی اختصاص دارد .کتاب زندگینامه
تحلیلی فردوسی با ترجمه هایده مشایخ از سوی نشر
هرمس در دسترس عالقهمندان قرار گرفته است.

طاقچه

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 شجرنامهای از شخصیتهای شاهنامه و پیوندهای
خانوادگی میان چهرههای اصلی ترسیم شده است .نویسنده
در مقدمه کتاب درباره این اثر آورده« :درباره شاهنامه بسی
گفتهاند و نوشتهاند ،ولی بیشــتر آنها یا شاخهای ویژه از این
درخت تناور را کاویدهاند یا در ستایش بلندا و خنکا و بار و بر
آن سخن آوردهاند .گرچه پیمایش کران تا کران این سایهسار
کاری است بس سترگ ،کوشیدهام از چشم سیمرغی به آن
بنگرم که با پرواز بر فراز آن میکوشد گستره آن را یکجا در
دیدرس بیــاورد .در  30پرده این دفتر ،بــا کمک خطوط و
نشانههای ساده ،به بازگویی چکیدهای از رخدادهای شاهنامه
پرداختهام و در صفحه پایانی آن نیز شبکه چهرههای اصلی
شاهنامه و پیوند میان ایشان را یکپارچه رسم کردهاند .امید
من در واگویی شــاهنامه بدین روال ،این بوده که خواننده
نخست بتواند پیوند میان رویدادها و چهرهها را یکجا ببیند؛
دوم بتواند در زمانی اندک ،برداشتی کلی از آن داشته باشد
تا شاید انگیزهای بیابد برای خواندن اصل شاهنامه؛ و کسانی
هم که با شاهنامه آشنا هســتند بتوانند با کمک این دفتر،
چکیده این شــاهکار بیهمتا را همچون نقشــهای پیشرو
داشته باشند».
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گزارش

تقلید ژست آوانگارد

اصیلترین ترجمههای انگليسی
قرآنکریم

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
(بهصورت ایرانیشدن یا ایرانیزهکردن هنر) بهعنوان مسئله
اصلی درنظر گرفته است .کتاب دامنهای از هنرمندان و آثار
هنری را موضــوع بحث قرار میدهد کــه در عرصه جهانی
بهعنــوان نمایندگان هنر معاصر منطقه خود مطرح شــده
و شــهرت یافتهاند .حضــور جهانی هنر معاصــر ایرانی در
رویدادهای نمایشی و تجاری هنر ،بهنظر میرسد ،وجههای از
بینالمللگرایی عرصه فرهنگ جهانی را به نمایش میگذارد
که پس از مبارزات گوناگون برای مرکززدایی از قدرت غربی
و اعطای موقعیت برابر به حواشــی فرهنگی بهدست آمده
است .دستاورد برابرخواهانهای که پسامدرنیسم (بهنوعی) و
پسااستعمارگرایی برای دستیابی به آن کوشیدهاند .اما نگاه
دقیقتر به آنچه جهان از هنر معاصر ایرانی میبیند ،آنگونه
از هنری نیست که اقتضائات دوران خود را برآورده ساخته و
همسو با تحوالت اساسی هنر دوران متأخر یا به بیان دقیقتر،
«معاصریت» دوران ،دستکم بخشی از ارزشهای فرهنگی
متبوع خویش را در هنر تحقق بخشیده باشد .نظریه و روش
انتقادی ،هنــر معاصر در جهان معاصــر و هنر معاصر ایران
عناوین  3فصل این کتاب اســت که پیشتر 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.

هر مسلمانی عالقهمند به درک معنی و فحوای کالم قرآنمجید
اســت و این تنها محدود به مســلمانان عربزبان نمیشود .با
گسترش اسالم بهویژه در سالهای اخیر در سراسر دنیا ،امروزه
در کشورهای غربی از هر 5مسلمان4 ،مسلمان به زبان عربی که
قرآنکریم برای نخستین بار به آن زبان بر پیامبر(ص) نازل شده،
ســخن نمیگویند و در نتیجه از درک کالم قرآنمجید قاصرند.
عالوه بر این ،تعداد زیادی غیرمسلمان در سراسر دنیا وجود دارد
که عالقهمند به درک کالم قرآنکریم و آشنایی با فحوای کالم و
تفاسیر گوناگون این کتاب مقدس به زبان خود هستند .از آنجا که
زبان انگلیسی به نوعی از متداولترین زبانهای بینالمللی است،
تا به امروز ترجمههای زیادی از کتابهــای قرآنمجید به زبان
انگلیسی انتشار یافته است .بهدلیل زیادبودن ترجمههای انگلیسی
قرآنکریم ،به سختی بتوان تشخیص داد که کدام یک بهترین
است یا کدامها جزو بهترینها هســتند .ترجمههای انگلیسی
قرآنمجید 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 بهطرز شگفتآوری هم دارای معانی عمیق است و
هم از سالست و روانی کمنظیر و سبک شاعرانه غنیای برخوردار
است .بنابراین تنها راه درک مستقیم و بیواسطه کالم قرآنمجید
و پیبردن به غنای آن ،دانستن زبان عربی است .در این مطلب ما
تالش کردهایم ترجمههای اصیلتر و نزدیکتر به اصل قرآنکریم
و ترجمههایی که بر درک آیات قرآنمجید نزد مسلمانان جوامع
انگلیســیزبان تأثیر زیادی گذاشــتهاند را به همراه تعدادی از
ترجمههای جدید بررسی کنیم.

فلورانس و فراتر از آن

اولین ترجمههای قرآنکریم

گزارش اختصاصی همشهری از نمایشگاه آثار رافائل در نشنال گالری لندن
قفسه

یک داستان مادرانه
رمــان «در ســکوتِ
حر فهایمــان» نوشــته
سیمونا اسپاراکو ،نویسنده
ایتالیایی ،را نشر آفتابکاران
با ترجمه هدا عربشــاهی
منتشــر کــرده اســت.
اســپاراکو در این رمان از
احساســات مادرانه میگوید و آنچه هر فرزندی
در طول زندگی از عشق و عالقه مادر بهخود درک
میکند .جرقه اولیه طرح این رمان زمانی در ذهن
این نویسنده ایتالیایی زده شد که او اخبار حادثه
آتشســوزی برج گرنفل لندن را در روزنامهها
دنبال میکرد .اســپاراکو در این کتاب داستان
مادرانی را روایت میکند که بهدنبال صدایی برای
بروز احساسات مادرانهشان هســتند .اسپاراکو
که خود مادر  2فرزند اســت با الهام از شــعری
تحت عنوان «اولین و آخرین نام» معتقد اســت
نخستین نامی که بر زبان میآوریم و نیز آخرین
نامی که پیش از مرگ به آن پناه میبریم «مادر»
است .حوادث داستان در برلین آلمان میگذرد.
هدا عربشاهی «در ســکوت حرفهایمان» را از
زبان ایتالیایی ترجمه کرده است .حق ترجمه به
فارسی این رمان را آژانس ادبی «ویکلی َستال»،
مالک کپیرایت آن ،به نشــر آفتابکاران واگذار
کرده است .جایزه ادبی  DeA Planetaایتالیا در
سال 2019به سیمونا اسپاراکو برای نوشتن این
رمان تعلق گرفت.

قفسه

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
نامهنگاری و دفترچه یادداشــتهای
روزانه) روایت میشود و زمان وقوع داستان ،اواسط تابستان
سال ۱۳۵۹است .خانواده امیرحســین بهخاطر شغل پدر
مجبورند هر چند سال به شــهرهای مختلف اسبابکشی
کنند .چند سالی ســاکن آبادان بودهاند و اکنون به تهران
نقلمکان کردهاند .امیرحسین که عالقهمند به نویسندگی
اســت صندوقچهای دارد که خودش بــه آن «صندوقچه
نویســندگی» میگویــد و در آن دفترچــهای ۲۰۰برگ،
خودکار و پاککن و مداد و ...گذاشــته و با آن انس دارد و
همیشه خاطرات روزانه ،وقایع و دغدغههای فکری و ذهنی و
سوژهها و داستانهایش را در آن یادداشت میکند .خانواده
عمه او ساکن انگلستان هســتند و دخترعمه او «مونا» هم
دستی بر نویسندگی دارد ،بنابراین امیرحسین دائم از طریق
نامه با او مکاتبه میکند و وقایع و خاطرات مهم زندگیاش
را برای او مینویسد و برای نوشتن از او راهنمایی میخواهد.
امیرحســین منتظر اتفاقی مهم و ســوژهای جذاب است
که بتواند براساس آن داستانی بنویســد ،اما خود را ناتوان
میبیند و وقایع روزمره برایش کماهمیتند.
از داداشــی پیش از این کتابهایی چــون «عزیزخانم»،
«پشت دیوار مدرســه»« ،یکیبود ،یکی نبود»« ،یک روز
قشنگ» و «عمودردسر» منتشر شده اســت .اینکتاب با
۹۲صفحه ،شمارگان 1000نسخه و قیمت ۳۵هزار تومان
منتشر شده است.

نشنال گالری لندن از تاریخ ۹آوریل تا  ۳۱ژوئن میزبان مجموعه آثار رافائل نقاش بزرگ و شناختهشده
طناز مظفری
ایتالیایی دوره رنسانس است .این نمایشگاه که احتماال قرار بود 2سال قبل و گویا به مناسبت پانصدمین
گزارش روزنامهنگار
سالگرد درگذشت رافائل برگزار شود ،بهدلیل شرایط کرونایی به  2سال بعد موکول شده است .این
نمایشگاه ،نخستین نمایشگاه خارج از ایتالیای آثار رافائل است که شامل تمامی جنبههای فعالیت هنری او در طول زندگی حرفهای و کاریاش میشود،
تصویر جدیدی از ماهیت چند بعدی و خالقانه هنرش را ارائه میدهد و ترسیمکننده او بهعنوان یک هنرمند کارآفرین است .همچنین انرژی و اشتیاق
خارقالعاده او برای تعامل با کلیسا ،پاپها و شاهزادهها و گرفتن حمایت از آنها در مجموعه این آثار کامال نظر بازدیدکنندگان را بهخود جلب میکند .ترسیم
ساده و ناب زیبایی در عین طبیعی بودن ،وجود هماهنگی و هارمونی در طرح و رنگ ،داستانسرایی او از طریق ترکیب ژستها و فیگورها و ظرفیت دائم ًا
در حال تکامل وی برای طراحی مبتکرانه که از ویژگیهای برجسته و تحسینبرانگیز آثار و هنر اوست ،به ویژگی قابل توجه و نظرگیر این نمایشگاه بدل
شده و نکته غمانگیز و حیرتآور اینجاست که رافائل سراسر این کارنامه پربار را در عمر کوتاه ۳۷سالهاش ساخته است .در این نمایشگاه  ۹۱اثر از مجموع
نقاشیها ،طرحهای اولیه ،کتیبه و نمونههایی از اسکیسها و ماکتهای او بهعنوان معمار در7تاالری به نمایش گذاشته شدند که هرکدام از آنها دارای عنوانی
برگرفته از درونمایه نقاشیها و باقی آثار وی بودند مانند :کارهای اولیه ،فلورانس و فراتر از آن ،مدونا ،هنرمند جهانی ،مدرسه آتن و...
يك مواجهه هنري

سال  ۱۳۸۴ســال آمادگی من برای آزمون کنکور
بــود؛ کنکور هنر .ســال خداحافظی با 12ســال
تحصیل در مدرسه که  3سال آخرش (دبیرستان)
میتوانســت به اندازه همه آن  12ســال کشدار و
خستهکننده باشد ،بهخصوص برای کسی کهرؤیای
پا گذاشــتن به عالم هنر را دارد و دنیای نمایش.
ریاضی و شیمی و زیستشناسی که هیچ ،از کتاب
ادبیات فارسی هم بخش اعالنها و نمایهها برایش
جذاب اســت .ولی در عــوض دارد جذابیت را در
کتابهای مرتبط با کنکور هنر جستوجو میکند.
میخواهد به جمع معدود دانشآموزان و داوطلبان
کنکوری بپیوندد که دارند از فرایند درس خواندن
لذت میبرند .دارد بهمعنــای واقعی لذت از درس
خواندن را در تاریخ هنر پرویز مرزبان و دایرهالمعارف
هنر رویین پاکباز کشــف میکند .حظ مطالعه و
یادگیری .شوق آشنایی با نقاشان و مجسمهسازان
و هنرمنــدان نامدار .رافائــل ،رامبراند ،داوینچی،
میکلآنژ و ...شور دانستن سبکها و پرسه در دوره
رنسانس و گوتیک و دانستن ویژگیهای معماری
سبک رمانســک ...اینکه آیا میتواند در مواجهه با
یک تابلوی نقاشی در اندک زمانی حدس بزند که آن
اثر در سبک امپرسونیسم است یا نئوامپرسیونیسم.
اشتراکات و تفاوتهای آثار دالی و شاگال و مگریت
را تشــخیص بدهد .یا تأثیرات هنر داوینچی را در
کارهای رافائل بجوید .به ارزشهای هنری و تاریخی
شب گئورنیکای داوینچی و جیغ ادوارد مونش پی
ببرد و بفهمد آخرش دادائیستها چه میگویند...
همه اینها در قالب مقدمه و تکرار نام رافائل در آن
قرار است من یا همان داوطلب کنکور ۱۶سال قبل را
برساند به نخستین مواجههام بهعنوان یک تماشاگر
با مجموعهای منتخب از آثار رافائل در نشنال گالری
لندن آن هم در ابتدای حضورم در انگلیس.
بازدید من از این نمایشــگاه در هفتههای ابتدایی
برگزاری آن صورت پذیرفــت؛ آن هم با بلیتی به
بهای  ۲۴پوند در کنار یک راهنما /اپلیکیشن صوتی
به قیمت  ۵پوند .به این ترتیب که پس از وارســی
بلیت ،راهنمای موزه به شما بارکدی را ارائه میداد
که با اسکن آن توسط گوشی موبایلتان وارد لینک
راهنمای نشنال گالری شــده و فایل صوتیای را
که برای برخی از نقاشیها فعال شده بود ،با ایرپاد
یا هدفونی که به همراه داشــتید گوش میکردید.
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
مفصلتر از توضیحات کنار تابلوها 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 عدهای خواســته یا سهوا عکسبرداری
میکردند که معموال با تذکر راهنماهای موزه مواجه
میشدند .از نکات ویژه این نمایشگاه اجباری نبودن
ماســک بود و این را حتی در توضیحات تکمیلی
ایمیلی که بعد از خرید بلیت ارســال میشد ذکر
کرده بودند که زدن ماسک به اختیار خودتان است.

من از معدود آدمهایی بــودم که به اختیار خودم و
شــاید به این دلیل که تازه از ایران ،جایی که زدن
ماسک بیشــتر از انگلیس توصیه میشود ،آمدهام
از ماســکم در فضاهای داخلی اســتفاده کردم .از
ی
نکات جالب دیگر این نمایشگاه برای من تنوع سن 
بازدیدكنندگان بود ،در مقایســه با تجربههایم در
ایران که بیشتر در چنین رویدادها یا نمایشگاههایی
شاهد حضور جوانترها که عموما دانشجویان هنر یا
هنرمندها هستیم ،اما در اینجا آدمهایی در سنین
مختلف میدیدیم ،از جوان و پیر گرفته تا نوجوانها
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
دليل همراهی و کمک به آن فرد پولی بابت بلیت و
بازدید از نمایشگاه پرداخت نمیکنند.
آغاز سفر

سفر در این نمایشگاه از اتاق یا تاالر اول با تابلویی از
جوانی خود نقاش آغاز میشود با عنوان چهره یک
پسر که احتماال مربوط به  ۱۶ - ۱۵سالگی هنرمند
است .او در این نقاشی از گچ سیاه نرم استفاده کرده
تا نوری را که در چشمانش منعکس شده و سایههای
ظریفی را کــه روی گونهها و لبهایــش افتاده به
تصویر بکشــد و این کار را با ظرافت و همانطور که
در توضیحات کنار نقاشی نوشــته شده با کنترل
استادانهای به انجام رسانده .بارقههایی از استعداد و
ی رافائل که در حال جوانه زدن است.
توانای 
در ادامــه همیــن تــاالر تابلوهایــی میبینیم با
عنوانهایی مثل سنسباستین ،مطالعه یا تمرین
برای پرتره ســنت جیمز ،راهپیمایی با کاالواری،
سنت جورج و...

گاهشمار زندگی رافائل

مکث

دوره اقامت رافائل در فلورانس دوره تکامل زندگی
کاری و هنری او اســت .آمدن بــه جایی که مهد
رنســانس اســت و  2هنرمند بزرگ هــمدوره او
(داوینچی و میکلآنژ) تحولــی بنیادین در دنیای
هنر ایجاد کردهاند .او درمییابد 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 میشــود .قرار گرفتن رافائــل در این فضا
بهویژه تأثیرپذیــریاش از داوینچی تغییراتی در
ترکیببندیهای شبیهسازیاش از مریم یا مدونا
ایجاد میکند .تابلوی باکره (مریــم) و کودک در
کنار یحیی تعمیددهنــده (یحیی پیامبر) آغازگر
سلسله نقاشیهای او تحت عنوان باکره و کودک و
مدوناست و همچنین تابلوهای دیگری با سوژههایی
از زنان .در این اثر که مسیح بغل مریم نشسته و نگاه
مریم تداعیکننده حس لطیف مادرانه است.
اگر بخواهیم کارهــای اولیه رافائــل را با کارهای
متاخرش مقایسه کنیم متوجه میشویم با وجود
رنگهای شــاد و رعایت جزئیاتی مثل انگشــتان
دست ،نوعی ایستایی در این نقاشیها دیده میشود.
بدنها رو به جلو و چهرهها براســاس هندســهای
منظم شکل گرفته .درحالیکه وقتی رافائل شروع
به پیشرفت میکند چیزهایی در نقاشیهای او نیز
دچار پیچیدگی میشوند .بدنها وزن خود را روی
یک پا میگذارند ،سرها خم شده روی شانهها به ما
نگاه میکنند و انبوهی از پارچهها در باد میپیچند.
حضور شــخصیتها در این نقاشیها مثل حضور
بازیگران اســت روی صحنه تئاتر؛ حضوری همراه
با شور و حرکت.

 :۱۴۸۳اواخر مارس یا اوایل آوریل رافائل در اوربینو از ناحیه رجینا به دنیا میآید.
 :۱۴۹۴آگوست ،رافائل با مرگ پدرش یتیم میشود .مادرش  3سال قبلتر در گذشته بود.
 :۱۵۰۰رافائل  ۱۷ساله نخستین مأموریت کاری/هنری
خود را در  citta di castelloآغاز میکند.
 :۱۵۰۳/۴رافائل ساکن پروجا میشود.
 :۱۵۰۴/۸-۵مرکز فعالیتهای هنری رافائل در این
دوره فلورانس و پروجاست .جایی که او برای مشتریهای
خصوصی کار میکند .مجسمههای محراب را نقاشی
میکند و باکره و کودک (مدونا) را به تصویر میکشد.
 :۱۵۰۸رافائل به رم میرود تا برای پاپ ژولیوس دوم
نقاشی کند و خیلی زود مدیریت پروژههای جاهطلبانه
برای تزیین ســاختمانهای پاپها در کاخ واتیکان را
بهعهده میگیرد.
 :۱۵۱۱/۱۲رافائل موقعیت خود را در دربار پاپ تضمین
میکند ،پرترههای پاپ ژولیوس دوم را میکشد و کار
روی چندین پروژه معمــاری و تزیینی را برای بانکدار
پاپ ،آگوستینو چیگی آغاز میکند.
 :۱۵۱۳وقتی پاپ ژولیوس دوم میمیرد و لئو ایکس،
حامی بزرگ هنر جانشین او میشود ،رافائل بهکار روی
ســاختمان پاپ جدید ادامه میدهد .کارگاه او بیشتر
گسترش مییابد و بر هنرش در رم تسلط پیدا میکند.
 :۱۵۱۴لئو ایکس رافائل را بهعنوان معمار اصلی کلیسای جدید سنتپیتر منصوب میکند.
 :۱۵۱۵رافائل شروع به طراحی مجموعهای از پردههای نقاشی شده برای لئو ایکس میکند تا
دیوارهای کلیسای سیستین را بپوشاند .درماه اوت بهعنوان نقشهبردار روم باستان با نظارت
بر حفاریها منصوب شد.
 :۱۵۲۰پس از یک دوره کوتاه بیماری ،رافائل میمیرد.

آرش نهاوندی؛ روزنامهنگار

از دیگر آثار شاخص این نمایشگاه نقاشیهای روی
پارچه رافائل در ابعاد بزرگ بود که نشــاندهنده
بخش دیگری از استعداد و توانایی او در نقاشی روی
پارچه است .مثل نقاشیای که ترکیبی از فرشتگان
و گاوهای بالدار است.
امــا نقطه عطف این نمایشــگاه نقاشــی دیواری
مدرســه /مکتب آتن است؛ نقاشــیای که رافائل
در آن بهگونــهای خیالپردازانــه مجموعهای از
شخصیتهای برجسته یونان باســتان را از میانه
ســدههای چهارم و ششــم گرد هم آورده بود .از
افالطون و ارســطو که در مرکز تصویر ایستادهاند
گرفته تا فیثاغورث در پایین گوشــه چپ تصویر
احاطه شده توسط شــاگردانش تا هراکلیوس که
به آرنجش تکیه داده (که گفته میشــود اساســا
این تصویر بیشتر از هر چیزی پرترهای از میکلآنژ
است) و دیوژن و البته حضور خود نقاش در گوشه
راست اثر -به تعبیری ایســتاده در کنار زرتشت یا
ابنسینا -که در نگاه اول برای افرادی که با چهره
رافائل آشنایی نداشتهاند بهراحتی 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 میشویم.
تصویر این خانواد ه نشــاندهنده دوران کودکی از
دست رفته رافائل است .او در سال  ۱۴۸۳در 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 نقاشیهایش که در این
حالوهوا هســتند به گمان پژوهشگران آثارش از
احساس فقدان او نسبت به خانواده و بهویژه مادرش
نشأت میگیرد.
در ابتدای نوشــته به این اشــاره کردم که در این
نمایشگاه  ۹۱اثر از رافائل به نمایش گذاشته شده
بود که طبعا اشــاره به تکتک این آثار و پرداختن
به ویژگیهــای آن در این گــزارش نمیگنجد 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  2ســاعت را به آن اختصاص داد که تنها به
بخشهایی از آن در اینجا اشاره شد.
پایان سفر

در کنارعظمت نمایشــگاه ،پرتر ههای حامیان
و دوستان رافائل است که نشــاندهنده روابط
انســانی گرم و دوســتیهای نزدیک او در طول
زندگیاش و اســتعداد اولیه او بــرای به تصویر
کشیدن شخصیت مدلهایش است .مثل پرتره
پاپ ژولیوس دوم که خسته و بیمار روی صندلی
نشسته یا خودنگاره خودش با جولیو رومانو که
نشاندهنده رابطه شخصی بســیار نزدیک او با
استاد شمشیربازیاش است.
براســاس توضیحات فایل صوتی مربوط به این
نقاشــی ،رافائل اندکی بعد از کشــیدن آخرين
پرترهاش دچار بیماری و تب شده این تب حدود
یک هفته ادامه داشــته و درحالیکه همه تصور
میکردند بعد از مدتی اســتراحت حالش بهبود
مییابد ،در سن سیوهفت ســالگی میمیرد و
البته برخی مرگ او را نتیجه حجامتی که پزشک
روی او انجام میدهد میدانند .با همه این اوصاف
حداقل میشود گفت او خوشحال از دنیا رفت! و
در آخر به قول منتقد روزنامــه گاردین جاناتان
جونز میتوان گفت :رافائــل هنرمندی بود که
با هر نقاشیای که میکشــید زندگی را جشن
میگرفت و در این نمایشــگاه یک چیز را به ما
نشان داد؛رؤیای زیبایی و هارمونی را.

اولین ترجمــه قرآنمجید که در جوامع انگلیســی زبان بهطور
گسترده با اقبال مواجه شد و مورد تأیید قرار گرفت ،ترجمهای است
با عنوان «معنای قرآن باشکوه» اثر محمد مرمدوک پیکچتال که
برای نخستین در سال1930انتشار یافت .در سال1934نیز عبداهلل
یوسف علی ترجمه دیگری از قرآنمجید با عنوان «قرآن مقدس»
را انتشار داد .این دو ترجمه اگر چه از نخستین ترجمههای معاصر
قرآنکریم به زبان انگلیسی بودند اما با نقصهایی نیز همراه بودند،
ازجمله اینکه هر دوی این ترجمهها از سبکی شاعرانه برخوردار
بودند و در مواردی نیــز در این ترجمهها از عبارات منســوخ یا
غیرمصطلح در زبان انگلیسی معاصر استفاده شده بود .غیر از این
اشکالت ،این دو ترجمه از قرآنکریم به درستی فحوای کالم قرآن
را به خواننده منتقل میکنند و همچنان از ترجمههای محبوب و
در دسترس برای مسلمانان و غیرمسلمانان عالقهمند به خواندن
قرآنکریم هستند .این دو ترجمه اولیه قرآنکریم به انگلیسی،
معیارهایی از ترجمه خوب قرآنکریم ارائه دادند که تا به امروز نیز
توسط مترجمان معاصر کما و بیش رعایت میشود .این دو کتاب
در زمان انتشار همراه با پانویسهای توضیحی گسترده در پایین
هریک از صفحات ،ارائه شدند.
پیام قرآن

در سال1980محمد اسد ترجمه جدیدی از قرآنکریم را تحت
عنوان «پیام قرآن» منتشــر کرد .پیام قــرآن تنها یک ترجمه
نبود ،بلکه ترجمه و تفســیر قرآنکریم به زبان انگلیســی بود.
محمد اسد یک کلیمی اتریشی بود که اسالم آورد و سالها روی
ترجمه پیام قــرآن کار کرد ،او بهمنظور ارائــه ترجمه بهتری از
قرآنکریم ،تحقیقات آکادمیک زیادی نیز انجام داد .این ترجمه
از شــاعرانهترین ترجمههای قرآنکریم به زبان انگلیسی است.
مترجم این کتاب به جای ترجمه کلمه به کلمه و جزء به جزء آیات
قرآنمجید ،تالش کرده با ادبیات انگلیسی سلیس و روان ،معانی
آیات و ســورههای قرآنمجید را به خواننده کتاب خود منتقل
کند .اسد ،مقدمهای بسیار جامع درباره این ترجمه نوشته و عالوه
بر این ،پیام قرآن را به پانویسهای خواندنی مزین کرده اســت.
توضیحات ارائهشده از فحوای کالم قرآن در پانویسها این کتاب
را تبدیل به یکی از مطرحترین ترجمههای قرآنی نزد خوانندگان
انگلیسیزبان کرده است .البته این کتاب نیز خالی از اشکال نیست
و برخی از تفاسیر محمد اسد درست بهنظر نمیرسند ،بنابراین
برای استفاده بهتر از این ترجمه الزم است که آن را با ترجمههای
دیگر نیز انطباق داد.
قرآن شریف

«قرآن شریف» از ترجمههای شاخص معاصر قرآنکریم توسط
عبدالحق و عایشه بیولی از مترجمان باتجربه و بسیار پرکار در
زمینه ادبیات اسالمی است .این ترجمه در سال1999انتشار
یافت .در این ترجمه معنای آیات قرآنمجید بهطور مستقیم
و به زیبایی هرچه تمامتر به انگلیســی برگردانده شده است.
مترجمان این نسخه انگلیســی از قرآنکریم در ترجمه خود
کمتر از کروشــهها و پانویسهای گســترده که میتواند از
سالست متن بکاهد ،استفاده کردهاند .در کتاب قرآن شریف
بهمنظور حفظ سالست و روانی متن از ترجمه واژههای عربی
آشنا برای همه مسلمانان ازجمله صاله(به معنای نماز) ،دین
بهمعنای مذهب ،آیین و شیوه زندگی خودداری شده است .در
انتهای ترجمه قرآن شریف نیز واژهنامهای فراهم شده که در آن
به معانی تمام کلمات عربی بهکار رفته در متن اشاره شده است.
این کتاب بیشتر با هدف مطالعه مسلمانان یا خوانندگان آشنا
به اسالم و آشنا به واژههای عربی تدوین و چاپ شده است.
قرآن :یک ترجمه جدید

کتاب «قرآن :یک ترجمــه جدید» اثر محمــد عبدالحلیم
ســعید ازجمله متاخرترین ترجمههــای قرآنکریم به زبان
انگلیسی اســت که توسط انتشارات دانشــگاه آکسفورد در
سال2004انتشار یافته است .عبدالحلیم سعید ،استاد قرآن
و عربی کالســیک و فارغالتحصیل دانشــگاه االزهر قاهره
است .او هماکنون در رشته مطالعات اســامی در دانشکده
مطالعات شرق و آفریقا در دانشــگاه لندن تدریس میکند.
کتاب قرآن :یک ترجمه جدید استادی او را در ادبیات قرآنی
نشــان میدهد .محمد عبدالحلیم ســعید به جای ترجمه
تحتاللفظی ،فحوا و معنای کالم قرآنمجیــد را به روانی و
سالست به انگلیسی برگردانده است .این کتاب اکنون یکی از
معتبرترین ترجمههای معاصر از قرآنکریم است .قرآن :یک
ترجمه جدید دارای یک مقدمه و پانویسهای کوتاه توضیحی
است .خواندن این کتاب برای هر قشر از خوانندگان بهدلیل
سالست و روانی و توضیحات خالصه ،مناسب تشخیص داده
شده است.

