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آخرین خبردیدگاهیادداشت
سید محمدمهدی میرزایی قمی؛ مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهرانعلی بهادری جهرمی؛   سخنگو و دبیر هیأت دولت

هیچ اقتصاددانی نیســت که منکر مشــکالت نظام 
بانکداری ما باشــد. فراتر از این، درعین پیچیدگی 
سیاســت ها و عملکردهای پولی و مالی و با درنظر 
داشــتن این نکته که بســیاری از ایرادهای بانکداری برآمده از فعل و انفعاالت 
درهم  تنیده و فرابخشی اســت، آنچه اکنون در عمل اتفاق افتاده، این است که 
غیرکارشناسان و غیراقتصاددانان هم می توانند عملکرد نادرست نظام بانکی را با 
برشمردن مواردی از قبیل تورم، افزایش نقدینگی و تخصیص و کارکرد نادرست 

تسهیالت توضیح دهند.
همان قدر که مشکالت بانکداری واضح و مشخص اســت، جزئیات راه حل های 
ارائه شده برای برون رفت از این وضعیت، یکدست و معین نیست. ممکن است در 
بیان عبارات کلی و نسخه پیچی های عمومی اشتراک نظر وجود داشته باشد، اما 

در تفصیل و حین اجرا، اختالفات باال می گیرد.
 با این حال، از بین راهکارهای موجود کارشناسی و مسیرهای تجربه شده مبتنی 
بر یافته های علمی، می توان قدر متیقن هایی را بــرای بهبود نظام بانکداری در 
ایران یافت که هیچ اختالف نظری درآن وجود ندارد. از این گذشــته، در موارد 
اختالفی ای که نیازمند اخذ تصمیم و اجرای البد یك گزاره است، باز هم می توان 
با تکیه بر اجماع نسبی کارشناسی راه حلی را یافت که با کمترین هزینه )یا حتی 
با مدیریت صحیح، بدون تحمیل هزینه( هدف مورد نظر را محقق کند. »ســند 
تحول« با همین سیاق، پس از احصا و شرح مشکالت نظام بانکداری، راه حل های 

کارشناسی و نخبگانی را برای عالج این مشکالت تبیین کرده است.
پس از 5دســتور ویژه رئیس جمهور به مدیران نظام بانکــی، اقدام های مثبتی 
در راســتای اصالح روندهای بانکی و تســهیل امور مردم، نظیر پرداخت وام تا 
100میلیون تومان بدون ضامن، صورت پذیرفت و به وعده های داده شده مانند 
اعالم اسامی ابربدهکاران بانکی نیز جامه عمل پوشانیده شد. استمرار این روند و 
به سرانجام رساندن 5دستور، نیاز قطعی اصالح بخش مهمی از مشکالت بانکی 
است. از این گذشته، اصالح اساسی مشکالت تلنبار شده در بانکداری و بازگشت 
بانك ها به کارکردهــای اصلی از قبیل تســهیل تولید ملی، برنامه مبســوط و 
زمانبندی شده ای را می طلبید که دولت مردمی آن را در »سند تحول« گردآوری 

کرده است.
»تورم باال و پرنوسان« در کنار »دسترسی محدود تولیدکنندگان و خانواده ها به 
تسهیالت« باعث شده است که طرح های توسعه ای و حتی مشاغل ُخرد خانگی 
دچار عدم تأمین مناسب مالی شوند. به موازات این دو مشکل، »بی ثباتی و زیان ده 
بودن عملیات بانکی« چرخه مشکالت با سرمنشأ بانك ها را تداوم بخشیده است. 
مبتنی بر نظرات کارشناســی و ســاعت ها صرف وقت نخبگان اقتصادی، بیان 
گلوگاه هایی که این مشکالت را رقم زده اند و ارائه راهکارهایی که باعث زدودن 

این گلوگاه های مشکل زا شده اند، در »سند تحول« به تفصیل ذکر شده است.
به عنوان نمونه، »فقدان چارچوب سیاســتگذاری پولی« و »تأمین مالی کسری 
بودجه و هزینه های فرابودجه ای از بانك مرکزی« به عنوان 2موضوع مهمی است 
که همواره ازســوی صاحب نظران به عنوان عوامل تورم باال و پرنوسان در کشور 
ما بیان شده است. ســند تحول برای رفع این معضل تکلیف مشخصی را برعهده 
بانك مرکزی گذاشته اســت: بازتعریف ســاختار، ارکان و وظایف بانك مرکزی 
جهت حذف تعارض منافع حاکم بر اعضای شورای پول و اعتبار، افزایش شفافیت 
و اجرای اصول حکمرانی صحیح در بانك مرکزی و همچنین استقرار رفتار مبتنی 

بر قاعده در رابطه با پوشش ناترازی های مالی دولت و شبکه 
بانکی. معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، دفتر بازرسی ویژه 

رئیس جمهور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اجرایی شدن این راهبرد مهم 
مشارکت داشته و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند کرد.

با توجه به پدیده ورود توده های ریزگرد از کشورهای 
همسایه به تهران و سایر نقاط کشورمان که از ابتدای 
سال جاری شاهد تشدید آن هســتیم و بعضاً زمان 
و نحوه اعــالم تصمیمات کمیته اضطــرار آلودگی هوا در تهران مورد پرســش 
قرار می گیــرد، با وجود اینکه شــهرداری تهــران از لحاظ قانونــی، وظیفه ای 
برای پیش بینی گردوغبار نــدارد؛ اما ارائه توضیحاتی برای آگاهی رســانه ها و 

تنویرافکارعمومی ضروری به نظر می رسد.
در ابتدا باید تأکید کنم که تصمیم گیری کمیته اضطــرار مبتنی بر پیش بینی 
کیفیت هواست که براساس آیین نامه اجرایی تبصره3 ماده3 قانون هوای پاک، 
سازمان هواشناسی مکلف است حداقل 96ســاعت قبل از شرایط پایدار جوی، 
هشدار الزم را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کند و پیش نیاز 
این هشدار، توسعه مدل های پیش بینی است که قانونگذار آن را در 2مورد مجزا 

به سازمان هواشناسی واگذار کرده است.
مورد اول، ماده26 قانون هوای پاک اســت که در آن سازمان هواشناسی مکلف 
به تکمیل شبکه هشدار و پیش آگهی رخدادهای سیل، توفان و گردوغبار شده 
و ماده دوم، تبصره ذیل ماده24 آیین نامه فنی ماده2 قانون هوای پاک است که 
در آن سازمان هواشناسی موظف به توسعه الگو)مدل( های پیش بینی آلودگی 
هوا مبتنی بر استفاده از اطالعات سامانه سیاهه انتشار و اطالعات ایستگاه های 

پایش آلودگی هوا شده است.
با وجود اینکه در رابطه با پیش بینی شــرایط اضطرار، قانونگذار به صراحت لزوم 
توسعه مدل ها و ارائه پیش بینی براساس آنها را مشخص کرده اما تا کنون مدل های 
مذکور برای استان تهران، ایجاد و ارائه نشده که به همین علت امکان پیش بینی 
آلودگی هوا با دقت مطلوب به خصوص در زمان وقوع پدیده ریزگرد را به شــدت 

کاهش می دهد.
هرچند شــهرداری تهران از لحاظ قانونی، وظیفه ای برای پیش بینی گردوغبار 
ندارد اما به هیچ عنوان رویکرد منفعالنه اتخاذ نکرده و با توجه به کاســتی ها و 
کمبودهای موجود در سایر بخش ها، با تمام دانش و امکانات، نظرات خود را به 

کمیته اضطرار به عنوان یکی از ٨عضو کمیته، منتقل می کند.
در غیاب مدل های پیش بینی، تصاویر ماهواره ای، داده های هواشناسی و آلودگی 
هوای سنجش شده در ایستگاه های زمینی، بهترین ابزار برای پیش بینی هستند 
که این ابزارها به صورت گسترده در شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران مورد 
اســتفاده قرار می گیرند اما با توجــه به محدودیت های آنهــا ازجمله تأخیر در 
به روزرسانی و اطالعات محدود، امکان پیش بینی از 96ساعت قبل و با دقت باال 
را ندارند، به همین دلیل، چاره ای جز توسعه مدل های پیش بینی که در قانون بر 

آن تأکید شده است، وجود ندارد.
پدیده توفان های ریزگرد با توالی و شدتی که از ابتدای سال جاری در تهران و سایر 
نقاط کشور مشاهده می شود، در سال های اخیر هیچ گاه سابقه نداشته است. در 
گذشته، عمدتاً ذرات معلق کوچك تر از 2.5میکرون، حاصل فعالیت های احتراقی، 
آالینده شاخص بود و شرایط اضطرار را ایجاد می کرد و تصمیم های صورت گرفته 
عمدتاً براســاس این آالینده اخذ می شــد اما هنگام توفان ریزگرد، ذرات معلق 

کوچك تر از 10میکرون منجر به ایجاد شرایط اضطرار می شوند.
دستورالعمل مواقع اضطراری آلودگی هوا که مبنای تصمیمات کمیته اضطرار 
اســت، براســاس ذرات معلق کوچك تر از 2.5میکرون تدوین شده و در زمینه 

اقداماتی که هنگام توفان ریزگرد باید توسط دستگاه های 
مسئول اتخاذ شوند، مناسب نیســت. از این رو الزم است 

ســازمان حفاظت محیط زیست نســبت به تدوین دســتورالعملی متناسب با 
توفان های ریزگرد اقدام کند.

منابع سرشار بانکی با سند تحول 
در خدمت تولید و خانواده ایرانی

اولویت تصمیم گیری کمیته اضطرار  
سالمت مردم تهران است
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 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

داراییهایبلوکهشدهایراندربانکهایعمانآزادمیشود؟
حسن هانی زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد 
اســت که تالش و سیاســت دولت ســیزدهم کاهش 
تنش های منطقه و ایجاد یک همگرایی باال در منطقه 
بین ایران وکشــورهای عرب حوزه خلیج فارس است. 
حتما اولویت سفر آقای رئیسی سفر سیاسی و امنیتی 

و اولویت بعدی اقتصادی است.

پایتختایرانبهشتیجذاببرایگردشگرانداخلی
 کالنشهر تهران جذابیت های گردشگری بسیار زیادی 
دارد، اما هیچ وقت به عنوان مقصد گردشگری مطرح 
نبوده، این در حالی  است که جذب گردشگر در پایتخت 
می تواند ایجاد اشــتغال را در پی داشته باشــد.  آمارها 
نشان می دهد که نوروز ۱۴۰۱ مازندران، خراسان رضوی، 

گیالن و تهران بیشترین اقامت را داشته اند.

سیاست

گردشگری

ادامه 
در صفحه 2

ادامه 
در صفحه 3

داده نما
مهدی اسماعیل پور / گرافیك: مهدی سالمی

آبادان  تنها نیست
  نیروهای داوطلب مردمی از شهرهای مختلف در کنار تیم های امدادی هستند
  50 آتش نشان تهرانی با تجهیزات  در روزهای اول  برای آواربرداری به آبادان  رفتند
  تیم واکنش سریع از تهران، ایالم، فارس و اصفهان به محل حادثه فرستاده  شدند
  52 تیم عملیاتی  هالل احمر شامل 220نفر  به محل حادثه متروپل  اعزام شده اند

 هیأت دولت
به احترام جان باختگان 
حادثه متروپل، امروز را 
عزای عمومی اعالم کرد

 پیاده راه های جدید 
پیش پای مردم
 شهرداری تهران احداث 5پیاده راه جدید را 
در دستورکار دارد که از میان آنها  عملیات اجرایی 
پروژه قدمگاه صالحیه به اتمام رسیده است

3

قاعده بازی در آب های خلیج فارس
  پاسخ قاطع سپاه به دزدی دریایی مشترک اروپا و آمریکا نشان داد

ایران قاعده بازی در خلیج فارس را تعیین می کند
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 750 هکتار 
کل مساحت 

بهشت زهرا )س( 
تهران  است.

24ساعته، نیروهای انضباط شهری این آرامستان فعالیت می کنند.

 5 پارکینگ جدید 
در آرامستان 

 بهشت زهرا )س( 
ایجاد خواهد شد.

مزارهای آماده بهشت زهرا )س( به طور موقت پر شده اند تا  خطر سقوط برای مردم  نداشته باشند
تحول در آرامستان پایتخت

100 غرفه
در روزبازار جدید  
بهشت زهرا )س(  

راه اندازی می شود.

5 سالن
 سوگواری فرسوده 

 این آرامستان 
احیا خواهند شد.

 مرور برنامه های شهرداری  برای
 توسعه حمل ونقل زیرزمینی پایتخت

ورود10۵0واگنجدیدبهمتروطی2سالآینده
تحول در مترو از برنامه های اصلی و جدی مدیریت جدید شهر تهران است. 
علیرضا زاکانی، شــهردار تهران می گوید در افــق۱۴۰۵ خطوط جدید مترو با 
۱۵۰کیلومتر و ۱۳۸ایستگاه وارد مدار می شود و رئیس جمهور هم اخیرا اعالم 
کرد درخصوص تأمین اعتبارات و کمک در راســتای توسعه و بهبود ناوگان 

حمل ونقل ریلی با تمام قوا و توان موجود، حمایت و پشتیبانی می کند.

طی سال های گذشته در 7خط 
مترو فعال بوده  است.

باقیمانده خطوط مترو  از 
اولویت های افتتاح شهرداری است.

تاکنون شامل ایستگاه های بسیج، آهنگ، دوالب، میدان قیام، مولوی، 
میدان محمدیه، مهدیه، هالل احمر، بریانک، کمیل، رودکی، شهید نواب 

صفوی، توحید، مدافعان سالمت، دانشگاه تربیت مدرس، بوستان گفتگو، 
برج میالد و میدان صنعت به بهره برداری رسیده اند.

18ایستگاه

1500واگن 20ایستگاه 

364واگن
 از این تعداد از رده خارج 

و ۱۱2دستگاه واگن دیگر اوراق 
و حدود دوم سوم از واگن های 

موجود نیاز به اورهال دارند.

150کیلومتر
خطوط جدید با ۱۳۸ایستگاه تا 

سال۱۴۰۵، وارد مدار می شود که 
بالغ بر 2۰۰هزار میلیارد تومان 

اعتبار الزم دارد.

 طول خط7 متروی تهران 
حدفاصل ورزشگاه تختی تا میدان 
بوستان سعادت آباد)شمال غرب 

تهران( است و 22ایستگاه دارد.

4ایستگاه27کیلومتر
 ورزشگاه تختی، شهدای ۱7شهریور، 

شهید دادمان و میدان کتاب در 
مرحله اجرا قرار دارند و با تکمیل آنها 

پرونده خط7 بسته خواهد شد.

ایستگاه ۱7شهریور 
تا چند روز آینده به 
بهره برداری می رسد.

 خط7 مترو به 
مراحل پایانی تکمیل، 

نزدیک شده است.

پایانه اکباتان  
تکمیل شده و آماده 
بهره برداری  است.

  عزای عمومی
در سراسر کشور

عزای عمومی در سراسر کشور
هیأت دولت امروز یکشنبه )٨ خرداد( را در سراسر کشور عزای عمومی اعالم کرد.

با توجه به دریافت گزارش وزیر کشور از حادثه تلخ و اندوهبار فروریختن ساختمان متروپل 
آبادان، هیأت دولت ضمن تسلیت مجدد، به خانواده های داغدیده، به احترام جان باختگان 
این حادثه و ابراز همدردی با خانواده های محترم و مردم اســتان خوزستان، به ویژه شهر 

آبادان، یکشنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعالم می کند.



یکشنبه 8 خرداد 21401
 شماره  8507

بررسی سیاست های کلی برنامه  مجمع 
هفتم توســعه کشــور از روز تشخیص

گذشــته در صحــن مجمع 
تشخیص طی جلسه ای فوق العاده به ریاست 
صادق آملی الریجانی و با حضور روســای قوا، 
دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
همچنین جمعی از نمایندگان دولت و مجلس 
آغاز شد. براساس گزارش مرکز رسانه مجمع، 
آملی الریجانی در این جلسه با اشاره ای مختصر 
به ســاختار سیاســت های کلی برنامه هفتم 
توسعه کشور گفت: سیاست های کلی برنامه 
هفتم توســعه به نسبت سیاســت های کلی 
برنامه های ســابق، از نظر تعداد بند محدودتر 
شده و بر همین اســاس امیدواریم که اعضای 
محترم مجمع با تدقیق هرچه بیشتر در بندهای 

سیاست ها طی جلساتی فوق العاده، متنی دقیق 
و کارشناسی شــده را به محضــر مقام معظم 
رهبری تقدیم کنند تا دولت محترم نیز پس از 
ابالغ سیاســت های کلی، فرصت کافی برای 
 تدویــن برنامــه و ارســال آن بــه مجلــس

را داشته باشد.

 توقیف 2نفتکش یونانی در روزهای 

اخیر به دلیل تخلف های انجام شده در نظامی
آب هــای خلیج فارس که از ســوی 
سپاه پاســداران انجــام و با بازتاب های گســترده در 
رســانه های جهــان مواجــه شــد، نشــان داد این 
جمهوری اســالمی ایران اســت که قاعــده بازی در 

خلیج فارس و تنگه هرمز را تعیین می کند.
به گزارش همشهری، اقدام سپاه پاسداران در توقیف 
2نفتکش یونانی پس  از آن انجام شــد که دولت این 
کشور یک نفتکش روسی حامل نفت ایران را به صورت 
علنی دزدید و تحویل آمریکایی ها داد؛ موضوعی که با 
اعتراض شدید ایران مواجه شد و احضار کاردار یونان)در 
غیاب سفیر این کشور( به وزارت امورخارجه کشورمان 

را به دنبال داشت.
ماجرا از جایی آغاز شد که گارد ساحلی یونان در آخرین 
روزهای فروردین ماه ســال جاری یک نفتکش روسی 
۱۱۵هزارتنی به نام »پــگاس« که به نام »النا« تغییر 
کرده بود را با ۱۹خدمه در نزدیکی سواحل جزیره »اویا« 
این کشور توقیف کرد؛ اقدامی که مقام های یونانی دلیل 
آن را »اجرای تحریم های اتحادیه اروپا علیه روســیه 

به خاطر درگیری نظامی با اوکراین اعالم کردند.«
در این میان پیگیری های دیپلماتیــک برای آزادی 
کشتی حامل نفت ایران به جایی نرسید و دولت یونان در 
رفتاری غیرقانونی و البته عجیب، نسبت به مصادره نفت 

ایران اقدام کرد و براساس برخی گزارش ها، به درخواست 
وزارت دادگستری آمریکا، محموله کشتی تحویل این 
کشور شده  است؛ اقدامی که سازمان بنادر و دریانوردی 
کشورمان با صدور بیانیه ای، آن را مصداق بارز »دزدی 

دریایی« از سوی دولت یونان دانست.

توقیف ۲نفتکش یونانی 
در چنین شــرایطی بود که جمعه شــب گذشــته 
روابط عمومی کل سپاه پاسداران در اطالعیه ای، خبر 
توقیف 2فروند نفتکش یونانی در آب های خلیج فارس 
را تأیید و دلیل آن را تخلف های انجام شده در آب های 
خلیج فارس اعــالم کــرد؛ اقدامی کــه بازتاب های 
گسترده ای در رســانه های بین المللی داشت. بر این 
اساس روزنامه صهیونیستی یدیعوت احرونوت، درباره 
اهمیت اقدام های عملیاتی سپاه پاســداران نوشت: 

»توقیف نفتکش های ایرانــی در منطقه طرحی بود 
که موســاد آن را به عنوان »جنگ جدید نفتکش ها« 
پیش می برد. هدف آن بود که تهران به گونه ای تحت 
فشار قرار گیرد که با اجرای تحریم ها و کنترل میدانی 
فروش نفت، فلج شده و حتی نتواند یک قطره نفت نیز 
صادر کند، اما ســپاه ورق بازی را برگرداند.« روزنامه 
واشنگتن پست نیز در شرح این عملیات نوشته است: 
»2نفتکش یونانی توقیف شده حامل ده ها هزار بشکه 
نفت صادراتی عراق، فروخته شــده به ایاالت متحده 
آمریکا بودند که پــس  از بارگیری در بنــدر بصره در 
روز پنجشــنبه، به مقصد ایاالت متحده آمریکا به راه  
افتادند. نیروی دریایی سپاه پاسداران پس از شناسایی 
نفتکش ها و مالک، محموله نفتی آنها را توقف کرد.« 
براساس برخی گزارش ها، پهپادهای شناسایی سپاه 
پاســداران در آب های خلیج فارس 2کشتی یونانی را 

رهگیری کرده و در نهایت، پس  از نزدیک شــدن به 
موقعیت، با عملیات نیروهای ویژه نیروی دریایی سپاه، 
توقیف  شده اند. این گزارش ها حاکی  است که نیروی 
دریایی سپاه با استفاده از قایق های تندرو،  2نفتکش 
به  نام های »پرودنت واریور« )Prudent Warrior( و 
»دلتا پوزایــدون« )Delta Poseidon( را به ترتیب 
در ساعت ۱۵ و ۱۸ به وقت تهران توقیف  کرده  است. در 
این عملیات پرچم یونان پایین کشیده شد و در نهایت 
2نفتکش به سمت بندرهای جنوب ایران هدایت شدند؛ 
اقدامی که قدرت راهبردی ایران در آب های خلیج فارس 

را به رخ کشید.

واکنش آمریکایی ها
آمریکایی ها پس از توقیف این 2نفتکش ادعا کرده اند 
سامانه ناوبری آنها خاموش شده  است، درحالی که قبل 
از اجرای عملیات خدمه کشتی سامانه های رهیابی را 
از کار انداخته اند تا با چراغ خاموش از تنگه هرمز عبور 
کنند. توقیف کشتی های متخلف یونانی در آب های 
خلیج فارس، واکنش دولت این کشــور را نیز به همراه 
داشــت و وزارت امورخارجه یونان اعتــراض خود را 
نسبت به توقیف 2فروند کشــتی یونانی در آب های 
خلیج فارس از سوی نیروی دریایی سپاه به سفیر ایران 
در آتن ابراز کرد و خواستار رهاسازی فوری کشتی ها و 

خدمه آنها شد.

قاعدهبازیدرآبهایخلیجفارس
 پاسخ قاطع سپاه به دزدی دریایی مشترک اروپا و آمریکا نشان داد، ایران قاعده بازی  در خلیج فارس را تعیین می کند

 نخستین رونمایی
 ارتش از شهر پهپادی

پایگاه های پهپادی ارتش در مرزهــا صدها فروند هواپیماهای 
بدون سرنشین را در خود مستقر کرده اند.

ارتش یک سال و نیم پس از نخســتین رزمایش پهپادی خود، 
از نخســتین پایگاه پهپادی زیرزمینی خود نیز رونمایی کرد. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز شنبه 7خردادماه در حضور 
فرمانده کل ارتش از پایگاه سری پهپادی3۱3بازدید کرد. این 
پایگاه راهبردی پهپادی ارتش مجهز به انواع پهپادهای رزمی، 
شناسایی و انهدامی مسلح به سامانه های موشکی و بمب های 
بومی و سامانه های جنگ الکترونیک است. ارتش در رزمایش 
دی ماه ۱3۹۹خود پرواز انــواع پهپادها از بــرد 2۰ تا دو هزار 
کیلومتر با مأموریت های مختلف شناسایی تا رزم هوا به سطح و 

هوا به هوا را با موفقیت اجرا کرد.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح پــس از بازدیــد از پایگاه 
راهبردی3۱3در جمع فرماندهان ارتش گفت: امروز برای من 
یک روز فوق العاده ارزشمند و استثنایی است که چنین قدرت 
قابل توجهی در حوزه پهپادی را در ارتش جمهوری اســالمی 
ایران و در یکی از پایگاه های زیرزمینی و امن عملیاتی پهپاد، آن 
هم در سطح راهبردی مشاهده کردم. سرلشکر محمدباقری با 
بیان اینکه ما هیچ وقت تهدید را کوچک نمی گیریم، تأکید کرد: 
دشمن را خواب فرض نمی کنیم، چشــمانمان باز است و دائما 
هوشیار و مراقب هستیم. سرلشکر عبدالرحیم موسوی، فرمانده 
کل ارتش نیز در جریان این رونمایی گفت: انواع پهپاد ها االن در 
نیرو های مسلح ازجمله در ارتش مشغول انجام مأموریت هستند 
و به هیچ وجه ارتقای تــوان رزمی ازجمله ارتقای توان پهپادی 

توقف پذیر نیست.

 براساس گزارش روابط عمومی ارتش، »پایگاه پهپادی راهبردی 
3۱3« یکی از پایگاه های زیرزمینــی پهپادی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران اســت که متناسب با ســطح امنیتی مورد نیاز 
در مناطق مختلف مرزی توســط ارتش طراحی و گســترش 
یافته اند. در این پایگاه، پرنده های بدون سرنشــین راهبردی 
ارتش شامل بیش از یکصدفروند پهپادهای کمان22، کمان۱2، 
ابابیل۵، مهاجر6، فطرس و کرار، مجهز به انواع مهمات، بمب ها، 
موشک های رهگیر و هوا به ســطح و راکت های بومی استقرار 

یافته اند.

رونمایی از موشک 200کیلومتری پهپادی
ارتش در جریان رونمایی از پایگاه پهپادی خود ۲دستاورد 
جدید پهپادی را نیز رسانه ای کرد. نخستین دستاورد 
موشک کروز حیدر-۱ است که قابل حمل توسط پهپاد 
کمان۲۲ نهاجا و فطرس معرفی شــده است. براساس 
اطالعات اعالم شده، این موشک ۲۰۰کیلومتر برد دارد 
و سرعت آن در لحظه اصابت به هدف، ۱۰۰۰کیلومتر بر 
ساعت است. دومین دســتاورد، پهپاد کروز حیدر-۲ 
است که یک پهپاد محمول بر بالگرد است و پیش از این 
نیز تصاویری از آن کــه روی بالگرد ۲۱۴هوانیروز نصب 

شده بود، منتشر شده است.

منابع سرشار بانکی با سند تحول 
در خدمت تولید و خانواده ایرانی

»تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی جهت  ادامه از 
الزام به رعایت نسبت های احتیاطی ُخرد و صفحه اول

کالن نظیر نسبت های کفایت سرمایه«، »تکلیف بانک مرکزی به 
پیگیری تضمین دسترسی آحاد اقتصادی به تأمین مالی مناسب«، 
»توســعه روش های تأمین مالــی زنجیره ای بــا قاعده گذاری و 
تنظیم  گری این حیطه و تسهیل در استفاده از ابزارها و نوآوری های 
مالی مرتبط« و »توسعه نهادهای مالی غیربانکی نظیر بازار سرمایه« 
ازجمله راهکارهایی اســت که در ســند تحول برای رفع معضل 
»دسترسی محدود تولیدکنندگان و خانواده ها به تسهیالت« درنظر 

داشته شده است.
تدارک ساختارهایی به منظور افزایش شــفافیت و گزارش دهی 
مستمر بانک ها در کنار مواردی همچون کاهش هزینه های اداری و 
عملیاتی بانک ها از طریق بازآرایی شعب و توسعه فناوری های نوین 
بانکی و تکیه بر رویه های خارج از دادگاه برای حل و فصل مطالبات 
غیرجاری، تنها چند نمونه از تدابیر سند تحول در راستای کاستن از 

ناکارایی و زیان دهی عملیات بانکی است.
یکی از مفصل ترین قســمت های ســند تحول، مربوط به بانک و 
بانکداری اســت. این موضوع از یک سو نشان دهنده اهمیت بانک 
و بانکداری در ایجاد تحول ساختاری و اجرایی است، ازسوی دیگر 
گویای مشکالت زیادی در این حوزه است که نیازمند چاره اندیشی 
است. با وجود این، قابلیت تحقق برنامه های سند تحول پیرامون 
سروســامان دادن به اوضاع بانکی، با 3نشانگر وضعیت مطلوب و 
۱6زیرعنوان که در ابتدای بخش مربوط به بانک در ســند تحول 

مکتوب شده است، قابل راستی آزمایی است.
مطابق آنچه کارشناسان زیادی سال هاست به آن اذعان داشته اند، 
بانک ها در مسیر درستی حرکت نمی کنند و بانکداری ایرانی به دلیل 
همین کژروی، آنطور که شایسته است، کارا نیست. تغییر مسیر از 
»نظام بانکی ناپایدارکننده بازارهــای مالی، اقتصاد و تأمین مالی 
بخش های غیرمولد« به »نظام بانکی در خدمت تأمین مالی تولید و 
طرح های توسعه ای« و حرکت از »تمرکز صرف بر میزان تسهیالت 
و وام دهی مبتنی بر رابطه« به »تأمین مالی مستمر، فراگیر و باثبات 
تولیدکنندگان و خانوارها« در کنار تغییــر نقش »بانک مرکزی 
جبران کننده ناترازی دولت و بانک ها« به »بانک مرکزی مقتدر، 
شفاف و پاسخگو« ازجمله تغییر ریل گذاری های اساسی ای است 
که به اذعان اقتصاددانان مسیر حرکت بانک ها را عوض کرده و منابع 
سرشار آنها را در خدمت تولید و خانواده های ایرانی قرار می دهد؛ 
همه اینها به عنوان »چرخش های تحول آفرین« در قسمت مربوط 

به بانک در سند تحول ذکر شده است.

حسین امیرعبداللهیان
وزیر امور خارجه 

مقابله با پدیــده گردوغبار در راســتای 
آمادگــی  ملــی  دســتورالعمل های 
و مبــارزه بــا آثــار زیانبــار گردوغبــار، از 
مهم ترین اولویت های فوری دســتگاه 
دیپلماســی اســت کــه در همــکاری 
نزدیک با ســازمان های ذیربط داخلی 
باید با همه تــوان در ســطح بین الملل 
ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  بــا  و 
ســازمان های بین المللــی تخصصــی 

پیگیری شود./ایسنا

سیدمحمد حسینی
معاون امور مجلس رئیس جمهور 

دولت در اقتصاد برنامه مشخص دارد، 
البته ممکن است برخی سودجویان و 
جریان هــای سیاســی نخواهنــد دولت 
در ایــن کار بــزرگ موفــق شــود، لــذا 
مشکل تراشــی می کننــد، امــا دولــت 
بــدون پرداختــن بــه حاشــیه ها کار را 
پیش می بــرد. بــا اجــرای طــرح اصالح 
اقتصــادی، رانــت و منافــع عــده ای 
قطع می شــود، امــا طــرح درنهایت به 
نفــع محرومــان و به نفــع کشــور تمام 

می شود./فارس

ابراهیم رضایی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 

دخالت نماینده در انتصابات زمینه ساز 
البی گــری و تضعیــف نظــارت اســت. 
آنچه پیش  از این رهبــر معظم انقالب 
بــه آن تأکیــد می فرمودنــد، عــدم  
دخالــت نماینــدگان در انتصابات بود 
که متأســفانه رعایــت نشــد و برخی از 
نماینــدگان در انتصابــات، به ویــژه در 
دولت جدید دخالت کردند. این اقدام 
برخالف امر ولی فقیه و به ضرر مجلس 

است./ایرنا

کشف ۷هزار میلیارد تومانی 
کاالهای استراتژیک

همزمان با اجرای طرح مردمی ســازی  و توزیع 
عادالنه یارانه ها و ضرورت مقابله با قاچاق و عرضه 
خارج از شبکه کاالهای اساســی و استراتژیک 
کشور برای برقراری آرامش در فضای اقتصادی، 
وزارت اطالعات موفق به کشــف ۸۰۰هزار تن 
از این دســت کاالها ازجمله نهاده های دامی به 
ارزش بیش از 7هــزار میلیارد تومان در تعدادی 
از استان های کشور شد. براساس گزارش پایگاه 
اطالع رسانی وزارت اطالعات، در راستای برخورد 
با این تخلفات، 7۵نفر تاکنون دستگیر و تحویل 
قوه قضاییه شده اند. تعدادی از افراد دستگیرشده 
با جعل اســناد دولتی و در پوشــش وارد کردن 
کاالهای اساســی، اقدام بــه وارد کردن بیش از 
36۵تن غذای ســگ و... بــا ارز ترجیحی کرده 
بودنــد. همچنین در پی دریافــت گزارش هایی 
مبنی بر قاچاق روغن خوراکی تزریق شده به بازار 
برای مصرف مردم در 3استان شرقی به کشورهای 
همسایه، اقدامات کنترلی انجام و مشخص شد 
بیش از 6۰درصد روغن این اســتان ها توســط 
شبکه سازمان یافته قاچاق به خارج کشور انتقال 
می یابد. لذا پــس از انجام اقدامــات اطالعاتی، 
اعضای این شــبکه شناسایی شــده و 6۵نفر از 
اعضای آن با تشــکیل پرونده به دستگاه قضایی 

معرفی شدند.

نقل قول خبر

امنیتی

دفاعی

بررسی برنامه هفتم توسعه کلید خورد

یک پیام راهبردی
پاسخ به دزدی دریایی مشترک از سوی اروپا و آمریکا  نشان داد که در این منطقه یک قاعده 
ثابت وجود دارد؛ تجارت نفت از طریق خلیج فارس و تنگــه هرمز تنها زمانی برقرار می ماند 
که ایران هم بتواند نفت خود را به فروش برساند. از سوی دیگر واکنش به زیرپا گذاشتن همه 
قوانین و عرف های بین المللی در آبراهه خلیج فارس توسط آمریکایی ها نشان داد هم نوایی با 
تحریم های ظالمانه آمریکا، تبعاتی را برای کشورهای همراهی کننده به دنبال خواهد داشت؛ 
قاعده ای که پیش از این کره جنوبی نیز مشمول آن شــده بود؛ برخی کارشناسان معتقدند 
»دولت هایی که در حمایت از »تحریم های ثانویه« آمریکایی ها با واشــنگتن همکاری کنند، 

برای عبور کشتی های خود از تنگه هرمز باید همیشه نگران باشند.«

مکث

 واشنگتن در روزهای اخیر دســت به تحرکات تخریبی 

برجام
مختلفی در مسیر به ســرانجام رســیدن گفت وگوهای 
هسته ای زده  است و با اعمال تحریم های جدید و همچنین 
راهزنی دریایی نفتکش های ایرانی با عاملیت یونان اثبات 
کرده نه تنها اراده ای برای حصول توافقی خوب ندارد، بلکه می کوشد با حفظ 
ســاختارهای تحریمی، جمهوری اســالمی را برای پذیــرش توافقی که 

تأمین کننده منافع ملی کشورمان نیست، تحت  فشار بگذارد.
به گزارش همشــهری، در روزهای اخیر طرف های غربی و به ویژه مقام های 
آمریکایی تالش کرده اند موضوع خروج نام سپاه پاسداران از فهرست ادعایی 
تروریستی )FTO( را به عنوان تنها موضوع باقیمانده در روند مذاکرات وین 
جلوه دهند؛ موضوعی که مخالفت نماینــدگان کنگره آمریکا با اقدام دولت 
بایدن در این زمینه، مزید بر علت شد تا جوســازی های گسترده ای در این 
زمینه انجام شود. رویکرد آمریکایی ها در تقلیل دادن موضوع های باقی مانده 

در مذاکرات به موضوع ســپاه، واکنش های مقام های ایران را نیز به دنبال 
داشــت؛ تا جایی که حســین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه در 
گفت وگو با فرید زکریا در جریــان برگزاری اجالس داووس، گفت 

نباید آنچه باقیمانده را به یک موضوع تقلیل داد.
بر این اساس »دریافت تضمین های ضروری«، »اطمینان از مرتفع 

شدن اجزای فشار حداکثری« و همچنین »اطمینان از انتفاع 
کامل اقتصادی ایران« از مهم ترین موضوع هایی است 

که طفره رفتن آمریکایی ها برای ارائه پاسخ های 
الزم در ایــن زمینه، پیشــبرد گفت وگوهای 

هســته ای را با کندی مواجه کرده  اســت. 

مذاکرات فقط با انتفاع اقتصادی ایران به نتیجه می رسد
اینها درحالی اســت که طرف های غربی و به ویژه آمریــکا در ماه های اخیر 
کوشیده اند با به راه انداختن بازی های رســانه ای - سیاسی و طرح مباحث 
در خارج از اتاق مذاکره، ضمــن پیگیری رویکــرد »مقصرنمایی ایران« و 
تشــدید فشــارها علیه مذاکره کنندگان کشــورمان، جمهوری اسالمی را 
به ارائه امتیازهای بیشــتر وادار کنند؛ راهبردی که با مقاومت مســئوالن 
کشورمان، با شکست مواجه شده است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با همشهری در این باره 
معتقد است که طرف های غربی همچنان از پذیرش تعهدات برجامی خود 
طفره می روند و تا زمانی که انتفاع اقتصادی ایران از توافق هسته ای محقق 

نشود، توافقی به دست نخواهد آمد.
عباس مقتدایی در این باره گفت: راهبردی که  ایــران در جریان مذاکرات 
برجامی دنبال و در شرایط کنونی بر آن پافشاری می کند، تأمین حداکثری 
منافع اقتصادی از احیای توافق هسته ای سال2۰۱۵ است. وی با اشاره 
به راهبردهای دولت سیزدهم در این حوزه افزود: این دولت با تمرکز 
ویژه ای بر این نکته تأکید دارد که نتیجه مذاکرات هسته ای در وین 
باید تأمین کننده منافع  حداکثری جمهوری اسالمی، به ویژه در 
حوزه اقتصادی باشد و حقوق از دست رفته مردم ایران را بازستاند.

واقعیت های موجود
رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس یازدهم 
عنوان کرد: ما همواره در جریان گفت وگوهای 
هســته ای، به ویژه در ماه هــای اخیر تأکید 

کرده ایم همه طرف ها باید به تعهدات برجامی خود پایبند باشــند و در این 
زمینه آمادگی داریم متناسب با شــرایط و اقدام های طرف مقابل در مسیر 
دســتیابی به »توافق مثبت« گام های مؤثری برداریم، اما واقعیت ها گویای 
بی عملی طرف های غربی و به ویژه آمریکایی هاست. نایب رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم ادامه داد: البته تاکنون برخی 
وعده ها ازسوی آنان ارائه شده که باید عملیاتی شــود و مقام های دستگاه 
دیپلماسی کشور و دست اندرکاران دولت باید اجرای صحیح وعده های داده 
شده را بررسی و در برخی بخش ها با اصرار و پافشاری ، اجرای آنها را محقق 
کنند. وی با بیان اینکه پس  از توافق برجام ایران به تعهدات خود عمل کرد، 
اما طرف های مقابل به وعده های داده شده عمل نکردند، تأکید کرد: اکنون 
زمان آن فرارسیده است که آمریکایی ها تکلیف خود را در قبال احیای توافق 
هسته ای سال2۰۱۵ روشن کنند. آنها اگر عاقالنه تصمیم گیری کنند، حصول 
توافق خوب در مذاکرات وین کامال دســت یافتنی اســت، اما اگر همچنان 
بخواهند در مسیر قلدری و بدعهدی گام بردارند، باید بدانند که ایران مقاوم تر 

از آن  است که با تهدیدهای آنان میدان را خالی کند.

مذاکرات، شکست خورده  است؟
رئیس کمیته دیپلماســی اقتصادی مجلس یازدهم همچنین با اشــاره به 
فضاسازی های سیاسي-رسانه ای اخیر و پیگیری خط »شکست مذاکرات 
هسته ای« در روزهای اخیر، ادامه داد: ما بیش از آنکه به حرف های رسانه ای 

و فضاسازی های تبلیغاتی توجه کنیم، واقعیت های موجود را زیرنظر داریم.
مقتدایی افزود: اگر گفت وگوهای هسته ای با طرف های غربی به سمتی پیش 
برود که بتوانیم حقوق از دست رفته خود را محقق کنیم، مذاکرات حتما به 
نتیجه می رسد، اما درصورتی که شاهد خالف این روند باشیم، انگیزه ای برای 

ادامه گفت وگوها نداریم.
وی اضافه کرد: در جریان مذاکرات و رایزنی های انجام شــده، سرخط های 
مدنظر ایران برای دستیابی به یک توافق مثبت و عادالنه به صورت کامل تبیین 
شده و اکنون زمان عمل کردن ازسوی طرف های غربی و به ویژه آمریکاست. 

بازی برجامی جدید غربی ها با خط »شکست مذاکرات«
  عباس مقتدایی: تا زمانی که انتفاع اقتصادی ایران از توافق هسته ای محقق نشود، توافقی به دست نخواهد آمد
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 پروژه های ساخت وســاز در فضای شهری دیگر 
به احداث بزرگراه، پل و خیابان سازی برای تردد 
خودروها برنمی گردد و اکنون آزادسازی فضای 
پیاده راه سازی  و ایجاد میدانگاه ها برای سالمت، 
رفاه و نشــاط اجتماعی در دستور کار شهرداری 
تهران قــرار دارد. شــهرداری در دوره مدیریت 
ششــم با رویکرد توجه به مناطق کم برخوردار 
فضاهایی را برای شهروندان پیاده درنظر گرفته 
است؛ چنان که سازمان زیباســازی شهر تهران 
برای سال1401 نهضت پروژه های پیاده راه سازی 
تهران را راه  اندازی کرده و ایجاد قدمگاه صالحیه، 
پیاده راه  میدان شهرری و بلوار مدرس، پیاده راه 
خیابان بهار، پیاده راه میدان حسن آباد و پیاده راه 
خیابان آیت را در دستور کار خود قرار داده است؛ 
موضوعی که می تواند منجر به آزادسازی فضاهای 
مناسب به نفع شــهروندان شــود و شهر تهران 
را از »خودرومحور« به شــهری »انسان  محور« 
سوق دهد. در این میان اقدامات اجرایی قدمگاه 
صالحیه درست در همجواری امامزاده صالح)ع( 
محله تجریش به پایان رسیده و جلوه ای ویژه به 
فضایی داده کــه روزگاری پایانه اتوبوس ها بود. 

بنابراین فضای مقابل بــارگاه امامزاده صالح)ع( 
در کنار بازار تجریش کــه روی رود مقصود بیک 
است، حاال تبدیل به میدانگاه فرهنگی و هنری 
شده تا شهروندان تهرانی و زائران امامزاده صالح 
بتوانند از آن اســتفاده کنند. ایــن میدانگاه در 
مساحتی نزدیک به ۶هزار مترمربع احداث شده 
که در این پروژه شهری ۲0رواق، 4هزار مترمربع 
کفپوش، ۲عدد آبنما، 140گلدان چند منظوره 
نشــیمنگاهی و ۲فضای سرپوشــیده خدماتی 
جانمایی شده؛ اگرچه قدمگاه هنوز به بهره برداری 

رسمی نرسیده است.
عالوه بر اینها، معاون فنی و عمرانی شــهرداری 
تهران در سال های اخیر اقدام به احداث میدانگاه  
کرده است. براســاس مطالعات صورت گرفته در 
105نقطــه از پایتخت، میدانگاه تعریف شــده 
که تا کنون پالزای میــدان ولیعصر)عج(، میدان 
شــهدای هفتم تیر و شــهدای بلوار صادقیه به 
بهره برداری رسیده اســت. همچنین میدانگاه 
متروی شهدای صادقیه نیز در مراحل پایانی خود 
قرار دارد و در عین حال، عملیات اجرایی پالزای 

میدان جهاد آغاز شده است. 

ایجاد ۵ پیاده  راه 
ســاخت پیاده راه قدمگاه صالحیــه حد فاصل 
میــدان تجریش تا میــدان قــدس در اولویت 

سازمان زیباسازی قرار دارد. قدمگاه صالحیه در 
منطقه یک شهر تهران به دلیل وجود مزیت های 
طبیعی و تفرجگاهی، مراکز تجاری، بازار قدیمی، 
پاساژ ها و همچنین فضا های مذهبی و امامزاده 
روزانه حدود ۶00هزار نفر تردد دارد. برای همین، 
الزم است فضا هایی متناسب و ارتقایافته تدارک 
دیده شود. طراحی فاز یک این قدمگاه به اتمام 
رسیده که شامل اجرای کف سازی پیاده روهای  
موجود، اجرای نهر و درختــکاری چنار با هدف 
اتصال کریدور ســبز خیابان ولیعصر به خیابان 
شــریعتی، کانال جمع آوری آب های سطحی، 
حذف زواید از پوسته و جداره، اصالح جداره ها، 
اجرای فضای مکث موجود در محوطه ایستگاه 
مترو و... اســت. به غیر از این، 4پیاده راه نیز در 
مناطق کم برخوردار ایجاد خواهد شــد تا فضای 
مناسبی در اختیار شهروندان تهرانی قرار بگیرد. 
جالب اینکه برای اجرای طرح پیاده راه ســازی  
مشــکالتی هم از قبیل معارضــان وجود دارد و 
معموال ممانعت هایی از طــرف حوزه ترافیک و 
حمل ونقل خــودرو  صورت می گیــرد. به نوعی   
پیاده راه ســازی و ایجــاد میدانــگاه در عصری 
که تهران به شــهری خودرومحور تبدیل شده 
است، کار آســانی به نظر نمی رسد. با همه اینها، 
شــهرداری تهران در تالش اســت تا فضاهای 

پیاده روی در پایتخت را توسعه دهد.

پیاده راه های جدید پیش پای مردم
شهرداری تهران احداث 5پیاده راه جدید را در دستور کار دارد که از آن میان، عملیات اجرایی پروژه قدمگاه صالحیه به اتمام رسیده است

همکاری های شهرداری تهران با کمیسیون اقتصادی ایران و روسیه چه منافعی را برای پایتخت کشور به دنبال دارد؟

فرصت های تازه برای تهران از مسیر دیپلماسی شهری با روسیه

شهرداری تهران ارگان بزرگی است که در حوزه های گوناگون از 
ساخت وساز تا مصرف آب و انرژی و همینطور توزیع مواد مصرفی 
شــهروندان فعالیت می کند. به همین نسبت شهرداری می تواند 
نه تنها در روابط داخلی اقتصادی بلکه در مناســبات بین المللی 
هم وارد شــود. حضور شــهردار تهران در کمیســیون مشترک 
همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه نیز در همین راستا 
ارزیابی می شود. به گزارش همشهری، یکی از این همکاری های 
تجاری در زمینه محصوالت کشاورزی است که بخشی از صادرات 

ایران به روسیه را تشکیل می دهد.
بزرگ ترین شــبکه توزیع بخش عمومــی و غیردولتی در اختیار 
ســازمان میادین میوه و تره بار شــهرداری تهران قــرار دارد که 
۳0درصد از ســهم توزیع محصوالت در داخل تهــران را تامین 
می کند. روزانه بین ۳ تا 4هزار تن محصوالت کشاورزی در حدود 
۳00میدان عرضه می شــود. در جریان توزیــع این محصوالت 
۳00تن پسماند  تر هم تولید می شود که بخشــی از آن در حال 
هدایت به صنایــع تبدیلی مانند کود اســت تا در فضای ســبز 
مورد اســتفاده قرار گیرد. این فعالیت مجموعه بزرگی از انبار ها، 
سردخانه ها، خودرو های حمل ونقل و صنایع و مشاغل دیگری را 
فراهم آورده است که چرخه اقتصادی بزرگی را می سازند. هرگاه 
که برای توزیع یکی از اقالم ضروری مانند گوشت و مرغ مشکلی 
پدید بیاید می توان از ظرفیت میادین میوه و تره بار استفاده کرد، 
اما آنچه می تواند در روابط تجاری خارج از شهر تهران مورد توجه 
قرار گیرد ارتباط سازمان میادین شهرداری تهران با کشاورزان و 
باغداران است. این سازمان بنا به ماهیت خود برای کاهش نقش 
واسطه ها در توزیع ساخته شده است. در ماه پیش این سازمان از 
تولید کنندگان »گوجه سبز، گیالس، آلبالو، گوجه فرنگی، خیار، 
سیب زمینی، پیاز و سیر« در اســتان های مختلف کشور دعوت 
کرده بود تا با همکاری ادارات جهادکشاورزی استان ها محصوالت 
خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه به میادین تره بار عرضه 
کنند. این توانمندی در صورت هدایت به سمت تجارت خارجی 
می تواند امکانات قابل توجهی برای صادرات محصوالت کشاورزی 

فراهم کند.

 راه های جدید برای تأمین اتوبوس و واگن مترو
نکته دیگری که شهردار تهران در کمیسیون مشترک همکاری های 
تجاری و اقتصادی ایران و روســیه به آن اشــاره کرد، توســعه 
حمل ونقل عمومی، تامین واگن مترو و اتوبوس و مشکل آلودگی 
هوا بود. در دوره پیش شهرداری تهران، موضوع خرید اتوبوس های 
برقی از روســیه مطرح شــده بود که در آن عالوه بر تهران چند 
کالنشــهر دیگر هم تعدادی اتوبوس از صنایع روسی خریداری 
می کنند. این طرح به مرحله اجرا نرســید اما نشــان می دهد که 
زمینه همکاری در تامین اتوبوس های برقی فراهم است. تهران نیز 
همزمان با دیگر شهر های بزرگ جهان باید حمل ونقل درون شهری 
خود را از سوخت بنزین و گازوییل به برق تغییر دهد تا بخشی از 

عوامل آلوده کننده هوا کاهش یابد. 
با توجه به تحریم های گوناگون مالی و صنعتی خرید اتوبوس های 
برقی از برخی تولید کنندگان این محصول با موانعی روبه رو شده 
اســت اما با توجه به روابط تجاری میان ایران و روســیه می توان 
از محصوالت این کشور اســتفاده کرد. این البته پدیده جدیدی 

نیست و قبال در زمینه مترو به کارگرفته شده بود؛ چنان که بخشی 
از واگن های موجود، نه از کشــور های غربی بلکه از چین خریده 

شده اند.
در کنار صــادرات محصوالت کشــاورزی و واردات صنایع حوزه 
حمل ونقل عمومی، زمینه های مشــترک زیادی برای همکاری 
شــهرداری تهران و روســیه وجود دارد. همچنان که بسیاری از 
ارگان های دولتی و نیمه دولتی کشــور در چارچــوب قوانین و 
نظارت های قانونی، روابط گسترده ای با طرف های خارجی دارند، 
شهرداری تهران نیز به عنوان یک سازمان عظیم مالی و خدماتی 
می تواند در این زمینه نقش ایفا کند. در جلسه کمیسیون مشترک 
اقتصادی ایران و روســیه کمیته های زیرمجموعه نیز مشــخص 
شدند. کمیته تعامالت شــهری یکی از آنها بود که مسئولیت این 
کمیته نیز بر عهده علیرضا زاکانی، شهردار تهران و رئیس مجمع 
شهرداران کالنشهرها گذاشته شد. این فرصتی برای تهران و دیگر 
کالنشهرهاست که با اســتفاده از موقعیت اقتصادی وارد روابط 

خارجی شوند و برخی از نیاز های خود را تامین کنند.

محمود موالییگزارش
روزنامه نگار

 درخشش نام 7سردار شهید 
در معابر پایتخت

مراسم نامگذاری و پالک کوبی نام 7 سردار شهید لشکر۲7 
محمد رسول اهلل)ص( با حضور مسئوالن لشکری و کشوری 
و مدیران شهری و تعدادی از جانبازان سرافزار در منطقه۶ 

برگزار شد.
به گــزارش همشــهری، در این مراســم ســرهنگ عزیز 
حسنی معاون هماهنگ کننده لشــکر عملیاتی۲7 محمد 
رســول اهلل)ص( گفت: »ما در هــر جایگاهی که باشــیم 
مدیون خون شــهدایی هســتیم که این امنیت را برای ما 
به جا گذاشتند و زنده نگه داشــتن یاد شهدا کوچک ترین 
کاری اســت که می توانیم انجام دهیم.« سپس سیدجعفر 
تشکری هاشــمی، رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل 
شورای شهر تهران با بیان اینکه دفاع مقدس تنها رزم علیه 
دشمن و آزادسازی از دست دشمن متجاوز نبود، گفت: »دفاع 
 مقدس فرهنگ ایثار، شهامت، شجاعت و از خودگذشتگی 
به عنوان یک فرهنگ ملی بود و اگر نامگذاری معابر را به نام 
شهدا انجام می دهیم به این دلیل است که می خواهیم نسلی 
که سال های جنگ را تجربه نکرده با مراجعه به سوابق ایثار و 
فداکاری، با این فرهنگ آشنا شود که این اقدام کمترین کار 
برای معرفی شهدا به عنوان نماد ایثار و جهاد است.« مسعود 
رنجبریان شهردار منطقه۶ هم در این مراسم تأکید کرد که 
تمام مســئوالن باید ادامه دهنده واقعی راه شــهدا باشند و 
خدمت خالصانه به مردم و رفع نیاز آنها، مصداق ادامه این راه 

در شهرداری هاست.
  ســردار شــهید احمد پاریاب: خیابان شــانزدهم غربی 

)حدفاصل خیابان احمد قصیر و خیابان بیهقی(
  سردار شهید علیرضا نوری: خیابان ششم غربی )حدفاصل 

خیابان احمد قصیر و خیابان بیهقی(
  سردار شهید اسماعیل قهرمانی: دهم غربی
  سردار شهید مجید رمضان: دوازدهم غربی
  سردار شهید اکبر زجاجی: چهاردهم غربی

  سردار شــهید محمود شــهبازی: خیابان بیست و دوم 
)حدفاصل قائم مقام تا خیابان سنایی(

  ســردار شهید ســعید ســلمانی: خیابان بیست وچهارم 
)حدفاصل قائم مقام و خیابان سنایی(

سامانه امالک شهرداری تهران  
رونمایی شد

آیین رونمایی از سامانه امالک شهرداری تهران در شرایطی برگزار 
شد که معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران از مزایای استفاده 
از سامانه امالک در ایجاد شفافیت از استقرار هیأت های ارزیابی در 
مناطق ۲۲گانه پایتخت خبر داد. به گزارش همشهری، ابوالفضل 
فالح در حاشیه آیین رونمایی از سامانه امالک شهرداری تهران   
گفت: »در راستای مولدسازی دارایی ها و امالک شهرداری تهران 
حرکت می کنیم که الزمه آن، این بود کــه در ابتدا همه امالک 
در سامانه ثبت، ضبط و سنددار شوند.« معاون مالی و اقتصادی 
شهرداری تهران ادامه داد: »شهرداری تهران همواره در حال خرید 
امالکی است که در داخل طرح های عمرانی قرار دارند و درصورت 
فروش برای مولدسازی و بهینه سازی سامانه ای طراحی شده که در 
آن  معرفی کارشناس رسمی از دخالت شخص خارج شده و براساس 

سامانه به صورت رندوم انجام می شود.« 
ابوالفضل فالح گفت: »پس از انتخاب برای کارشــناس رســمی 
پیامک می رود که این کار در گروه های مختلف انجام می شود و 
نظارت آن نیز توســط هیأت انجام خواهد شد.« او یادآور شد: »با 
توجه به اینکه این سامانه دقت عمل خوبی دارد و نگرانی ما را کم 
کرده،   در ۲۲منطقه تفویض کردیم تا هیأت های ارزیابی مستقر 
شــوند و ترتیبات خرید و فروش ملک را انجام  دهند. اگر تاکنون 
شهرداری تهران ۲هیأت ارزیابی داشت، پس از این به ۲4هیأت 
تبدیل خواهد شــد.«  معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران 
تأکید کرد: »اگر در منطقه ای بنا باشــد پروژه بزرگی اجرا شود و 
تملک های سنگینی صورت گیرد، به تناسب نیاز در آن منطقه ۳ تا 
4 هیأت ارزیابی مستقر خواهد شد و نگرانی درخصوص شفافیت 
در این خصوص وجود نخواهد داشت.« فالح با بیان اینکه براساس 
مصوبات شورا تمامی امالک باید در این سامانه ثبت شوند، اضافه 
کرد: »در این زمینه عقب افتادگی وجود داشته و ما در ۲۲منطقه 
۲۲ستاد ساماندهی امالک شکل داده ایم که مکلفند همه امالک 
مردم تهران را که به امانت در اختیاری شهرداری و مناطق است، 
در ســامانه ثبت و ضبط کنند.«  مدیرعامل ســازمان امالک و 
مســتغالت شــهرداری تهران نیز در در جمع خبرنگاران گفت: 
»آنچه در کشور در مورد انتخاب کارشناس رسمی اتفاق می افتد، 
به این شکل است که اگر خیلی همت شود، گروهی می نشینند و 
از روی فهرستی یک نفر را برای قیمت گذاری انتخاب می کنند.« 
حسن محمد حسن زاده گفت: »در شهرداری تهران با استفاده از 
تجربه دولت و شهرداری های دیگر شهرها سامانه ای طراحی شده 
که با استفاده از این سامانه، کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب 
شخص کارشناس را به طور اتفاقی انجام می دهد؛ طوری که سبب 
چندین اتفاق مناسب می شــود؛ اول اینکه در انتخاب کارشناس 
حذف امضای طالیی خواهیم داشت، دوم اینکه شبهه ای که در 
قیمت گذاری و همچنین ایراداتی که از طرف سیستم های نظارتی 
وارد می شود، به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. درواقع با انتخاب 
به صورت رندوم کارشناســان در گروه بندی هایی که وجود دارد، 
امیدوار هستیم بتوانیم کشف قیمت صحیح تری در واگذاری یا 

تملک امالک داشته باشیم.« 

 محمد مویدی
 مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای 

فرهنگی شهر تهران 
تملــک، مرمــت و بازســازی خانــه ســرداران 
شــهید به عنوان یک پاتوق فرهنگــی و خانه 
موزه در حال انجام است. در تالش هستیم 
از طریــق تعامــل بــا مناطــق ۲۲گانــه ضمن 
شناسایی خانه های دارای 3شهید و سرداران 
شهید، آنهایی را که توسط شهرداری تهران 
تملک شده به خانه موزه شهدا تبدیل کنیم.

 حسین مقدم
 مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران

هزینه مراکز معاینه فنی خــودرو با توجه به 
نرخ تورم افزایش داشته اما در ۲سال گذشته 
تعرفه های مراکز افزایشــی نداشــته اســت. 
در برخــی مراکــز که زمیــن مرکز اســتیجاری 
است، هزینه ها بیش از ۱۰۰درصد افزایش 
یافته و امیدواریم امسال تعرفه ها به قدری 
افزایش یابد   تا به نقطه ســربه ســر ۲ســال 

قبل برسیم.

مهدی امیری
مدیرکل آموزش های شهروندی

در راســتای تأکیــد شــهردار تهــران مبنــی بر 
توجه ویژه به حوزه کودک و نوجوان، تشکیل 
کانــون نوجوانان شــهر تهــران و اســتفاده از 
ظرفیت شــهرداران مــدارس در دســتور کار 
قرار گرفتــه و تفاهمنامه همکاری مشــترک 
بــا حوزه هــای مختلــف شــهرداری بــا هــدف 
اثرگذاری و جریان سازی بیشتر آموزش های 

شهروندی منعقد شده است.

افزایش ۴۰درصدی 
مال االجاره خودروهای 

استیجاری شهرداری
مدیرعامل شــرکت خودرو ســرویس شــهر از 
افزایش 40درصدی نرخ خدمــات خودروهای 
اســتیجاری و یکسان ســازی در پرداختــی 
خودروهای شــخصی و تاکســی در شهرداری 
تهران خبر داد. به گزارش همشــهری، افشین 
جباری با اعالم این خبر، گفت: »با پیگیری های 
مستمر اداره کل پشتیبانی شــهرداری تهران و 
با دســتور معاونت های توسعه ســرمایه انسانی 
و مالی و اقتصاد شــهری و البته بــا وجود همه 
مضیقه های مالی مدیریت شــهری، امســال در 
چارچوب سیاســتگذاری های معیشتی شهردار 
محترم تهــران اتفاقات خوبی بــرای همکاران 
راننده رقم خورد. ازجملــه افزایش 40درصدی 
نرخ خدمات خودرویی که بیشترین افزایش نرخ 

در همه ادوار گذشته است.«
او اضافــه کــرد: »همچنین بعد از ۲ســال نرخ 
پرداختی به خودروهای شــخصی و تاکسی در 
مدل های مشابه یکسان شــد و اثرگذاری سال 
ســاخت خودروهای وانت نیــز در پرداختی  ها 
برداشته شــد تا دغدغه همکاران خوب مان در 
این زمینه هم برطرف شود.« جباری همچنین 
از پرداخت ۲0ساعت کارکرد تشــویقی جدا از 
ســاعت کارکرد ماهانه به همــکاران راننده در 
شهرداری تهران خبر داد و گفت: »ساعت کارکرد 
تشویقی به میزان ۲0ساعت برای همکاران راننده 
شهرداری تهران درنظر گرفته شده که در قالب 
سامانه سهند)سامانه هوشمند ناوگان شهرداری 

تهران( پرداخت خواهد شد.«

نقل قول خبر

یادداشت

نامگذاری

 خبر

گزارش ۲

جدیدترینپروژهپیادهراهسازی
  قدمگاه صالحیه؛ منطقه یک )حدفاصل 

تجریش تا میدان قدس(

پروژههایپیادهراهسازی
دردستاقدام

  پیاده راه میدان شهرری و بلوار مدرس؛ 
منطقه۲۰

  پیاده راه خیابان بهار؛ منطقه۷
  پیاده راه میدان حسن آباد؛ منطقه۱۱ 

  پیاده راه خیابان آیت؛ منطقه8

نمونههایموفقاجرایپروژهپیادهراهسازی
  پیاده راه بازار شهرری؛ منطقه۲۰

  پیاده راه بازار کفش فروشان؛ خیابان صف 
)سپهساالر(

  پیاده راه خیابان باب همایون؛
 خیابان ۱۵خرداد 

  میدان مشق؛ منطقه۱۲

برخیازمیدانگاههایشهرتهران
  میدانگاه هفت تیر؛  منطقه۷

  میدانگاه امبیرکبیر؛  منطقه۱4
  میدانگاه ولیعصر)عج(؛  منطقه6

  میدانگاه شهدای صادقیه؛ منطقه۵
  میدانگاه امام حسین)ع( ؛  منطقه۷

دیپلماسی
شهری

محمد سرابی
روزنامه نگار

اولویت تصمیم گیری کمیته اضطرار  
سالمت مردم تهران است

محاســبه شــاخص کیفیــت هــوا در  
دستورالعمل شرایط اضطراری آلودگی 
هوا   به صورت ۲4ســاعته بیان شــده که نیازمند اصالح و 
به روزرســانی اســت، چراکه هم اکنون به دلیل محاســبه و 
اطالع رسانی شاخص برخط کیفیت هوا که به صورت ساعتی 
توسط شرکت کنترل کیفیت هوا صورت می گیرد، الزم است 
این شاخص نیز در دســتورالعمل شرایط اضطراری آلودگی 

هوا لحاظ شود.
براساس قانون، تشکیل جلســه کمیته اضطرار با استانداری 
تهران اســت و کمیته اضطرار، تصمیمات خود را براســاس 
پیش بینی های سازمان هواشناســی و دستورالعمل شرایط 
اضطراری آلودگی هوا اتخاذ می نماید و برای اتخاذ تصمیمات 
دقیق و بموقع از ســوی کمیته اضطرار، الزم است سازمان 
هواشناسی و ســازمان حفاظت محیط زیست، ابزار مناسب 

را برای تصمیم گیری در اختیار کمیته اضطرار قرار دهند.
در خاتمه، جا دارد از تدابیر استاندار محترم تهران که با وجود 
همه کاستی ها و کمبودهای موجود در زمینه عدم دسترسی 
به اطالعات و مستندات مورد نیاز به ایشان، تمام تالش خود 
را به عمل آورد تا با اتخاذ تصمیمات منطقی از طریق کمیته 
اضطرار در جریان توفان های ریزگرد اخیر تهران و تشــدید 
آلودگی هوا در کنار مردم تهران قرار داشته باشد و به نحوی 
عمل کند که شهر تهران و سالمت شــهروندان آن با وجود 
بی سابقه ترین آلودگی هوا در سال ها بلکه در دهه های اخیر 

متحمل کمترین آسیب شود، تقدیر نمایم.

ادامه از 
صفحه اول

دی
شی

خور
د 

حام
ی/ 

هر
مش

س: ه
عک



یکشنبه 8 خرداد 41401
 شماره  8507

وزارت نفت پیشنهاد اصالح تعرفه گاز 

را براساس اقلیم های مختلف پنجگانه انرژی
کشور در 12پله مصرف نهایی و برای 
تصویب به هیأت دولت فرستاده است. 
قرار است عالوه بر پیشنهاد وزارت نفت، وزارت نیرو هم 
پیشنهاد خود برای اصالح تعرفه آب و برق را نهایی و 
ارســال کند تا در کمیســیون های تخصصی دولت 
تصمیم گیری نهایی درباره تشویق کم مصرف ها و تنبیه 

پرمصرف ها گرفته شود.
قانون بودجه امسال به 2وزارتخانه نفت و نیرو ماموریت 
داده تا امسال تعرفه آب، برق و گاز را به گونه ای اصالح 
کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشــور، تعرفه 
مشترکان کم مصرف و خانوارهای محروم زیر پوشش 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی برابر 
صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، 
مشترکان پرمصرف باالتر از الگوی مصرف به صورت 
غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی تعیین 

شود.
به گزارش همشهری، میزان افزایش تعرفه مشترکان 
پرمصرف باالتر از الگوی مصرف نیــز باید حداقل به 
اندازه ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه 
مشــترکان کم مصرف را جبران کرده و نیاز به تأمین 
منابع جدید نداشته باشد. همچنین قرار است الگوی 
مصرف گاز طبیعی برای اقلیم های مختلف کشــور 
حداکثر تا 2ماه پس از ابالغ این قانون توســط وزارت 
نفت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت 
راه و شهرسازی و سازمان ملی اســتاندارد تهیه و به 

تصویب هیأت وزیران برسد.
این گزارش می افزاید تاکنون 650هزار خانوار تحت 
پوشش کمیته امدات و سازمان بهزیستی شناسایی 
و معرفی شــده اند که قرار اســت هزینه گاز و برق را 

نپردازند.
حاال وزارت نفت دست به کار شده تا عالوه بر تشویق 
کم مصرف ها، پرمصرف ها را تنبیه کند و گام نخست 
را آذرماه سال گذشته برداشت به گونه ای که تعرفه گاز 
هیچ گونه تغییری در قیمت سه پله نخست که تقریبا 
۷5درصد مشترکان بودند و بیش از 50درصد مصرف را 
داشتند، صورت نگرفت. مجلس در قانون بودجه1۴01 
مصوب کرده است قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف 
باید بدون یارانه باشد، پیش از این وزیر نفت گفته بود 
که کارشناســان وزارت نفت در حال بررسی نهایی 
پیشنهاد اصالح تعرفه ها هستند که پس از نهایی شدن 
به دولت ارائه خواهد شد و  افزایش قیمت ابزاری برای 
کنترل شدت مصرف انرژی و بهینه مصرف کردن گاز 

برای مشترکان باشد. فکر می کنم این آیین نامه طی 
یکی دو ماه آینده به دولت ارائه شود.

براســاس آمارها، هم اکنون 25میلیون مشترک گاز 
در کشــور وجود دارد که از این تعــداد، ۷6درصد از 
مشترکان در 3پله اول مصرف قرار دارند و 50درصد 
گاز کشور را مصرف می کنند. متوسط قیمت گاز 3پله 
اول مشترکان هر مترمکعب حدودا 63تومان است هر 
مشــترک در ماه حدود 500مترمکعب مصرف دارد 
که با نرخ 63تومان، 35هزار تومــان در ماه پول گاز 
می پردازد. این در حالی است که اگر همین میزان گاز 
را صادر کنیم معادل ارزی آن به نرخ صادراتی، برابر با 

3میلیون و ۷00هزار تومان خواهد بود.

جزئیات پیشنهاد وزارت نفت
وزارت نفت پیشــنهاد کرده مصارف گاز مشترکان 
خانگی تا انتهای پله ســوم جدول در دوره ســرد و 
گرم سال به عنوان الگوی مصرف شناخته و مصارف 
باالتر به عنوان پرمصرف و باالتر از الگوی تعیین شده 
محسوب شوند. به این ترتیب تعرفه گاز خانگی برای 
مصارف پله اول در دوره سرد ســال معادل هزینه 

پاالیش، انتقال، توزیع و فــروش هر مترمکعب گاز 
طبیعی و مصارف پله دوم و ســوم هــر یک معادل 
25درصد باالتر از پله اول و مصارف پله های چهارم 
به بعد هر یک معادل 50درصد باالتر از پله های قبلی 
خواهد بود. پیشنهاد وزارت نفت این است که تعرفه 
گاز خانگی برای دوره گرم ســال در پله اول معادل 
1.5برابر همان پله در دوره سرد و سایر پله ها هم به 
همین روش افزایش یابد. درصورت تصویب دولت، 
وزارت نفت مکلف خواهد بــود تعرفه های جدید را 
برای اجرا از ابتدای ســال 1۴01به نحوی ابالغ کند 
که تعرفــه گاز خانگی باالتر از قیمــت گاز طبیعی 
خوراک پتروشیمی ها نشــود. منظور از دوره سرد 
ســال، از 16آبان ماه لغایت 31فروردین سال بعد و 
دوره گرم ســال هم از اول اردیبهشت تا 15آبان هر 
ســال خواهد بود. البته این تعرفه ها بدون احتساب 
مالیات و عوارض دریافتی توســط شرکت ملی گاز 
است. براســاس اعالم وزارت نفت حداکثر متوسط 
تعرفه گاز مشترکان خانگی که از گاز برای سرمایش 
استفاده می کنند 5هزار ریال به ازای هر مترمکعب 

خواهد بود.

گاز رایگان برای فقرا
در متن پیشنهادی وزارت نفت آمده که شرکت ملی 
گاز موظف است با دریافت اطالعات خانوارهای محروم 
تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور، 
تعرفه مشترکان در دامنه مصرف پله های اول تا سوم در 
دوره سرد و گرم را از ابتدای امسال به نرخ صفر محاسبه 
کند. همچنین سازمان بهزیستی مکلف و کمیته امداد 
هم وظیفه دارند جابه جایی یا خروج مددجویان تحت 
پوشش خود را به شرکت ملی گاز اعالم کنند و معافیت 
این گروه ها تنها برای یک اشتراک خانگی از مجموع 
اشتراک های طبیعی هر مددجو اعمال می شود و سایر 
اشتراک های خانگی مددجویان با تعرفه مشابه سایر 

مشترکان حساب خواهد شد.
با تصویب دولت از ابتدای امســال تعرفه گاز طبیعی 
صنوف تولیدی وزارت صمت و صنایع تبدیلی وزارت 
جهادکشــاورزی، به غیراز پرورش گل و گیاه، دام و 
طیور، آبزیان و حشرات معادل 10درصد نرخ خوراک 

پتروشیمی ها حداکثر 5هزار ریال خواهد بود.

پاداش برای کم مصرف های برق
وزارت نیــرو هم جزئیــات طرح تشــویق و پاداش 
صرفه جویی در ۴ماه گرم ســال را نهایــی کرده که 
براساس آن مشترکان زیر الگوی مصرف می توانند برق 
رایگان استفاده کنند. براساس اطالعیه شرکت توانیر، 
برای ایجاد زمینه مشارکت مشترکان صنعت برق در 
مدیریت مصرف و پرداخت بهــای برق صرفه جویی 
شده، مشترکان بخش خانگی که الگوی مصرف را در 
ماه های گرم ســال )خرداد تا شهریور( رعایت کرده و 
نسبت به سال قبل کاهش مصرف برق داشته باشند 
به ازای هر کیلووات ساعت کاهش تا مبلغ 500تومان 
پاداش همکاری مدیریت مصرف دریافت خواهند کرد. 
مبلغ پاداش در هر صورتحساب برق درج و از بهای برق 
مصرفی کم می شــود. علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو 
می گوید: اگر مشترکی ســال گذشته 300کیلووات 
مصرف می کرده و هم اکنون با کاهش 50کیلوواتی به 
عدد 250کیلووات برسد به ازای هر کیلووات ساعت 
صرفه جویــی 500تومان پاداش گرفتــه که معادل 

25هزار تومان می شود.« 
این گزارش می افزاید: پاداش های صرفه جویی شده از 
ابتدای خرداد ماه سال1۴01 بر قبوض مشترکان لحاظ 
شده و اگر مشترکی عالوه بر پوشش کامل هزینه برق 
خود مبلغی را از صنعت برق بستانکار شود، می تواند از 
طریق نرم افزار برق ایران)برق من( نسبت به دریافت 

پاداش ویژه خود اقدام کند.  

همشهری از برنامه دولت رونمایی می کند

پیشنهاد وزارت نفت برای اصالح قیمت گاز
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فروش نان با کارت خوان های هوشمند در نانوایی های 
قزوین هم آغاز شد

گام دوم برای هدفمندی یارانه نان
پس از اجــرای موفقیت آمیز طرح آزمایشــی فــروش نان با 
کارت خوان های هوشــمند در اســتان زنجان، گام دوم برای 
همه گیرکردن این شیوه نیز برداشــته شد و از دیروز در استان 

قزوین نیز تخصیص یارانه نان به مصرف کننده نهایی آغاز شد.
به گزارش همشهری، شرایط خاص بازار جهانی غذا و توزیع آرد 
و نان یارانه ای در اقتصاد ایران، صرفه اقتصادی قاچاق غذا و آرد 
از کشور را به شدت افزایش داده اســت؛ در این وضعیت دو راه 
پیش روی سیاستگذاران است. راه اول آزادسازی قیمت آرد و 
نان مصرفی مردم که گرچه می تواند صرفه قاچاق را از بین ببرد 
اما ترکش های آن بر معیشت اکثریت مردم بسیار ویرانگر خواهد 
بود. راه دوم و سیاستی که دولت نیز اتخاذ کرد، هدفمند کردن 
یارانه آرد و نان مصرفی مردم و حذف بسترهای فسادزا در توزیع 
این یارانه هاست که برای نخســتین بار از میانه اردیبهشت در 
استان زنجان عملیاتی شد و حاال اجرای آن در استان قزوین نیز 

در دستور کار قرار گرفته است.

گام دوم هدفمندی یارانه نان
هزار و ۷30واحد نانوایی در اســتان قزوین فعالیت می کنند و 
از دیروز فروش نان با کارت خوان های هوشــمند را آغاز کردند. 
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی قزوین با اشاره به 
اینکه استان قزوین، دومین استان نمونه در طرح آزمایشی توزیع 
یارانه نان به شکل جدید است، گفت: در این فرایند، نرخ نان هیچ 
تغییری پیدا نکرده و با همان قیمت های قبلی عرضه می شود؛ 
فقط با این تفاوت که در قالب این طرح، شــهروندان باید برای 
خرید نان از کارت های بانکی خود استفاده کنند و امکان پرداخت 
وجه نقد وجود ندارد. مجید رحمانی در گفت وگو با صداوسیما، 
افزود: در جریان اصالح فرایند توزیــع یارانه نان، نانوایان آرد را 
با نرخ آزاد خریداری می کنند؛ اما نان را با همان قیمت مصوب 
قبلی به مردم می فروشند و مابه التفاوت هزینه نان فروخته شده 
به مردم و قیمت آزاد آن از سوی دولت به حساب نانوایی ها واریز 
می شود. معاون توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان 
قزوین با تأکید بر اینکه با اجرای این طــرح از قاچاق و فروش 
خارج از شبکه آرد جلوگیری می شود، اظهار کرد: زیرساخت های 
اجرای فروش هوشمند نان در قزوین فراهم شده و در هفته اول 
اجرای این طرح، نواقص و مشکالت احتمالی ارزیابی خواهد شد 

تا برای رفع آنها اقدام شود.

معادله توزیع یارانه نان
براساس قانون بودجه 1۴01، مبلغ ۷1 هزار میلیارد تومان برای 
تأمین گندم یارانه ای اختصاص پیدا کرده و بر همین اســاس، 
امســال هیچ تغییری در قیمت نان برای مصرف کننده ایجاد 
نخواهد شــد؛ اما بنا به تحوالتی که در بازار جهانی غذا رخ داده 
و آرد ایران را به شدت مستعد قاچاق معکوس کرده است، باید 
تغییری در نحوه توزیع یارانه نان ایجاد می شــد که هم صرفه 
اقتصادی قاچاق آرد را از بین ببرد و هم مانند ســال های قبل، 
تأمین نان ارزان و یارانه ای برای همه آحاد مردم را تضمین کند. 
بنابراین دولت همین یارانه ۷1هزار میلیارد تومانی که مقرر شده 
به مردم ارائه شود را به جای تخصیص مستقیم به نانوایی های 
تأمین کننده نان، به خود مردم تخصیص می دهد. در این فرایند 
هیچ گونه نگرانی یا محدودیتی برای سفره مردم وجود ندارد و 
فقط روش پرداخت یارانه میان دولت و نانوا متفاوت شده است. 
طبق آمار، در ایران ســاالنه ۷0هزار میلیارد تومان برای بخش 
خبازی و حدود 30هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت یارانه 
درنظر گرفته می شود و در سال جاری نیز این رویه برای بخش 
خبازی با افزایش هزار میلیارد تومانی یارانه ها تکرار خواهد شد. 
در حقیقت، دولت قصد دارد یارانه نان را از طریق دستگاه های 
کارت خوان در نانوایی ها به مصرف کنندگان اعطا کند که با توجه 
به سازوکار سوئیچ درنظر گرفته شــده از نظر اجرایی مشکلی 
نخواهد داشت، بنابراین قیمت آرد در کل زنجیره آزاد می شود 
اما نان گران نمی شــود و این بدان معنی اســت که هم جلوی 
قاچاق گرفته می شود و هم مردم با گرانی نان مواجه نمی شوند. 
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که افزایش قیمت آرد 
مؤثرترین کاری اســت که دولت انجــام داده و کار دولت برای 
اصالح نظام یارانه ها، کاماًل درست و دقیق است اما نکته مهمی 
که باز هم اشاره شده، بحث انتقال همه عواید حاصل از اصالح 

یارانه ارزی به مردم است.

اصالح الگوی مصرف با هدفمندسازی یارانه
براساس توضیحاتی که تاکنون از سوی متولیان اقتصادی دولت 
در مورد تغییر شیوه توزیع یارانه آرد و نان ارائه شده، در شرایط 
فعلی از منظر خریدار نان، هیــچ تفاوتی در توزیع یارانه نان رخ 
نداده و فقط استفاده از کارت بانکی الزامی شده است؛ اما به نظر 
می رسد پس از اجرای آزمایشــی این طرح، سهمیه یارانه افراد 
به تفکیک خانوار مشخص شــده و به صورت اعتبار خرید نان 
در کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ خواهد شد و می توان از 
آن برای خرید نان به میزان ســهمیه مقرر استفاده کرد اما این 
احتمال هم وجود دارد که همزمان با تغییر الگوی توزیع یارانه 
آرد و نان، امکان خرید نان با قیمت غیریارانه ای نیز وجود داشته 
باشد تا اگر کسانی بیش از الگوی تعیین شده مصرف دارند، نان 
را با قیمــت آزاد خریداری کنند. این موضــوع چندی پیش از 
سوی وزارت اقتصاد تأیید شده است. اواسط اردیبهشت ابراهیم 
صیامی، مدیرکل آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطالعات 
اقتصادی وزارت اقتصاد، درباره سازوکار تغییر فرایند توزیع یارانه 
نان گفته بود: برای هر کد ملی یارانه نان ثبت می شود و به هنگام 
خرید نان، مردم به همان قیمــت قبلی پول پرداخت می کنند 
و مابه التفاوت آن را دولت پرداخــت می کند؛ در نتیجه افرادی 
که بیش از الگو مصرف کنند بایــد الگوی مصرف را اصالح یا به 
قیمت آزاد خریداری کنند اما افرادی هم که مصرف آنها کمتر 
از الگوی استاندارد است پولی برای آنها می ماند. بر این اساس 
می توان گفت سهمیه بندی و پرداخت یارانه نان در شیوه جدید، 
از جهاتی نظیر توزیع یارانه بنزین براساس کد ملی است که هر 
فردی سهمیه مشخصی در ماه دارد و می تواند بخشی یا کل این 
سهمیه را در ماه استفاده یا ذخیره کند؛ اما افراد اگر بیش از مقدار 
سهمیه مقرر بنزین مصرف کنند، باید آن را با نرخ آزاد خریداری 
کنند. البته هنوز در مورد مبلغ یارانه نان اختصاص یافته به هر 
کد ملی رقمی اعالم نشده اما برآوردهای اولیه ای که به صورت 
غیررسمی اظهار می شد حاکی از این بود که به احتمال زیاد یارانه 
تخصیص داده شده مشکلی برای تأمین نیازهای معمول افراد 

به نان ایجاد نخواهد کرد.

قانون اساسی را بخوانید
محمود کریمی، معاون توسعه کارآفرینی 
و اشــتغال وزیر کار با بیان اینکه دولت سر 
قولی که به مردم برای اشتغال داده هست، 
تأکید کرد: وظیفه دولت ایجاد شغل نیست 
بلکه نظارت، هدایت،  حمایت، بسترسازی و 
برداشتن موانع است و همه کارها توسط بخش خصوصی و خود 

مردم انجام خواهد گرفت.  
باید به این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توصیه 
کرد که اصل28 قانون اساســی را  دوباره بخواند که هرکس حق 
دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی 
و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز 
جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و 
شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. بدیهی است که اگر 
دولت مسئولیتی در قبال اشتغال نداشته باشد، وعده دولتمردان 
برای ایجاد شغل هم محلی از اعراب ندارد. اما آنچه مهم است اینکه 
مردم به قول ها و وعده ها اعتماد کرده اند و تقلیل دادن حکم قانون 
اساسی به نظارت، هدایت، بسترسازی و برداشتن موانع توجیه پذیر 
نیست. از سوی دیگر اگر ایجاد اشتغال وظیفه بخش خصوصی و 
خود مردم است، بهتر اســت دولت از اقتصاد خارج شود نه اینکه 
به گفته رئیس جمهور اقتصاد ایران 80درصــد در اختیار دولت 
است. بنابراین دولتی که دست برتر را در اقتصاد دارد، البته در قبال 
ایجاد شغل به اندازه سهم خود از اقتصاد مسئولیت باید قبول کند 
و گفته معاون وزیر کار از این حیث قابل قبول نیســت مگر اینکه 
گفته شود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول ایجاد شغل 
نیست که این گزاره هم مسموع نیست چه اینکه این وزارتخانه هم 
سهم باالیی در اقتصاد از مسیر شرکت های تحت پوشش دارد. اگر 
هدف بسترسازی و برداشتن موانع است، چه بهتر که راه برای ورود 
بخش خصوصی و خروج دولت از اقتصاد هموار شود. آنگاه مردم 

خود تصمیم گیرنده نهایی خواهند بود.

سوگنامه بدهکاران ارزی
خبر: اتاق ایران چندی پیش پیشنهادهایی برای ریالی 
شدن اقساط بدهکاران ارزی به صندوق توسعه ملی 
ارائه داده بود که این صندوق نیز در مقابل، انتقادهایی 
در مورد این پیشنهادها ارائه کرد. اتاق ایران در واکنش 
به این انتقادها، با اســتناد به برخــی از قواعد و مواد 
قانونی، اعالم کرده است؛ انتقادهای ارائه شده توسط 
صندوق توسعه ملی بدون توجه به چارچوب حقوقی و 
قانونی و صرفا به استناد اساسنامه صندوق بوده است.

نقد: پیشنهادهای اتاق ایران برای ریالی شدن اقساط 
بدهکاران ارزی در مورد نیروگاه ها که محصول تولیدی 
خود را با قیمت دستوری دولت عرضه می کنند، قابل 
 پذیرش اســت اما در مجموع، قواعد سرمایه گذاری 
با اســتفاده از تســهیالت ارزی صندوق توسعه ملی 
تا حد زیادی شبیه چیزی اســت که بارها در داخل 
کشور از سوی بخش خصوصی و خصولتی به عنوان 
یک مزیت در کشــورهای دیگر مطرح می شود، ولی 
در عمل حاضر به پذیــرش آن در داخل نیســتند. 
به عنوان مثال، همین چند وقت پیش بود که وضعیت 
سرمایه گذاری با سودهای بانکی داخلی با وام هایی با 
کارمزد پایین در کشور امارات مقایسه شده و به عنوان 
یک مصداق بارز در اهمیت دادن به ســرمایه گذار در 
آن  طرف آب مدنظر قرار گرفته بــود؛ درحالی که در 
امارات تســهیالت پرداختی به صورت ارزی است و 
با احتســاب همان کارمزدهای پایین، باید بدهی نیز 
به صورت ارز بازپرداخت شــود. دقیقا شبیه فرایندی 
که در ایران و در قبال تسهیالت ارزی صندوق توسعه 
وجود دارد. نکته قابل توجه این اســت که تسهیالت 
ریالی با سود 18درصد با تورم ۴0درصد عمال با بهره 
منفی 22درصد به سرمایه گذار پرداخت می شود و او 
در زمان بازپرداخت فقــط از محل ارزش جایگزینی 
سرمایه گذاری خود به ریال، سود قابل توجهی به جیب 
می زند، درحالی که درصورت دریافت وام ارزی، مجبور 
است چندین برابر معادل ریالی تســهیالت اولیه را 

به عنوان اصل و سود برگرداند.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

جزئیات پیشنهاد تعرفه گاز
پیشنهاد تعرفه گاز خانگی در دوره سرد و گرم در سال 1401

ماه های سرد ماه های گرمپله مصرف

درصد پیشنهادیفعلی
تغییر

درصد پیشنهادیفعلی
تغییر

4148501051081127518پله 01

6901063541311159422پله 02

9661328371656199220پله 03

12421992602116298841پله 04

15182988972576448274پله 05

2208448210328066724140پله 06

26229724271315110085220پله 07

303610085232349615128333پله 08

345015128338372622962516پله 09

386422962494395634038760پله 10

4416340386714186510581120پله 11

4830510589574301765861681پله 12

ماه گرم از 16فروردین تا 15آبانماه سرد از 16آبان تا 15فروردین ماه سال بعد

تازه تریــن آمارهای منتشــر شــده از ســوی شــرکت 
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نشان 
می دهد که در اردیبهشت  سال جاری 303هزار و 3۷ثبت نام 
از سوی ســرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه 
»ســجام« صورت گرفته که در مقایســه با نخستین ماه 

سال جاری رشــدی بیش از 100درصدی دارد. همچنین 
تعداد احراز هویت شده ها نیز با عبور از 205هزار سهامدار 
در این ماه به 205هزار و 162مورد رسیده که در مقایسه 
با فروردین ماه ســال جاری با رشــد بیش از 63درصدی 

مواجه شده است.

 رکوردشکنی ثبت نام در سجام
کرمانشاه

21.602نفر

فارس
19.306نفر

خوزستان
16.351نفر

استان های
 رکورددار

 ثبت نام
تهران

56.325نفر
خراسان رضوی

18.716نفر

ات
ی بی

هد
ی/ م
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س: ه
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 شماره  8507

آبادان  تنها نیست
از ظهر روز دوشنبه،  نیروهای داوطلب مردمی در کنار تیم های امدادی در محل حادثه ساختمان متروپل آبادان به میدان آمدند

108زنایرانیبهدلیل
جرائمغیرعمددرحبسهستند

رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور با نگاهی به آمار زندانیان جرائم 
غیرعمد در ایران گفت: »طبق آخرین آمــار، اکنون ۳۲۰۲زندانی 
جرائم غیرعمد در ســطح زندان های کشور تحمل حبس می کنند 
که ۱۰۸نفر از این زندانیان را زنان تشکیل می دهند.« سیداسداهلل 
جوالیی گفت: »اکنون ۳۰۹۴زندانی مرد و ۱۰۸زندانی زن به دلیل 
ناتوانی در تامین دیون خصوصی و محکومیت های ناشی از تأدیه دیات 
حوادث کارگاهی یا سوانح رانندگی در بند زندان حضور دارند.« وی 
ادامه داد: »زندانیان بدهکار دیه ناشی از حوادث کار با 7محکوم دیه 
منجر به فوت و ۱۰محبوس دیه ناشــی از ایراد جرح کمترین طیف 
بدهکاراِن تک قرار تحت حمایت ستاد دیه را به خود اختصاص داده اند 
و در مقابل محکومان مالی ناشی از صدور چک یا ضمانت به واسطه 
این اوراق تجاری با ۲۳۶۱زندانی شلوغ ترین دسته محکومان جرائم 
غیرعمد به شمار می روند.«  جوالیی با مقایسه آمار استان های کشور 
گفت: »استان فارس با ۳۸۵زندانی جرائم غیرعمد در صدر فهرست 
بیشترین زندانی غیرعمد قرار گرفته اســت و در ادامه کرمانشاه با 
۲۸۵محکوم واجد شرایط و استان های خراسان رضوی و خوزستان 
هرکدام با نگهداری از ۲۶۱زندانی غیرعمد در ردیف های بعدی این 
جدول عددی قرار دارند.« رئیس هیأت امنای ســتاد دیه کشور با 
تقدیر از همراهی برخی از قضات در قبولی دادخواســت های اعسار 
یا تعدیل اقساط گفت: »امروز در برخی از استان های کشور افزون بر 
تأکید حداکثری روی مقوله پیشگیری و آموزش عمومی در راستای 
ممانعت از ورود ناخواسته افراد به زندان ها، برخی محاکم قضایی با 
درک کامل از آثار سوء مجازات حبس قدم بزرگی در راستای کاهش 
جمعیت زندانیان برداشته و قابل تامل است و امروز به برکت همین 
اقدامات و نگاه حبس زدا در استان های سمنان و خراسان شمالی کمتر 

از ۱۰زندانی جرائم غیرعمد حضور دارند.«

خدماتدندانپزشکیدرزندان
معاونت »سالمت، اصالح و تربیت« ســازمان زندان ها با انعقاد 
تفاهمنامه ای با گروه جهادی »منتظران ظهور«، خدمت رسانی 
درمانی به جامعه مددجویان را به شکل رایگان و در قالب خدمات 
ویژه دندانپزشکی و پزشکی پیگیری می کند. براساس مفاد این 
تفاهمنامه قرار است به مدت یک سال از ابتدای اردیبهشت۱۴۰۱ 
تا انتهای فروردین۱۴۰۲ همه زندان هــای زیرنظر ادارات کل 
اســتان ها که نیاز به خدمات این گروه جهادگر فعال در حوزه 
پزشکی دارند، اعالم نیاز کرده و به دنبال آن نیز این گروه جهادی 
طبق برنامه ریزی معین به زندان های واجد شرایط خدمت رسانی 
خواهند کرد. در پی این تفاهمنامه و در نخستین مرحله گروه 
جهادی »منتظران ظهور« از ۱۲تا۱۵خرداد برای ارائه خدمات 
دندانپزشکی به استان گلســتان می روند. پیش از این نیز این 
گروه جهادی در ۲۳ استان و ۲۵زندان کشور خدمات پزشکی و 

دندانپزشکی ارائه کرده اند.

جذبنیرویامریهدروزارتتعاون
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به ظرفیت ایجاد   شده 
در اصل۱۴7 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، درنظر دارد از 
توان علمی و تخصصی فارغ التحصیالن دانشگاهی در قالب جذب 
نیروهای امریه)کارکنان وظیفه( جهت ارائه خدمات در حوزه های 
اجتماعی، اقتصادی، کارآفرینی و رفاه در مراکز استان ها و مناطق 
محروم و کمتر توسعه یافته کشور اقدام کند.  در این راستا اداره  کل 
توسعه منابع انسانی این وزارتخانه با همکاری ادارات کل اجرایی 
در استان ها در سال۱۴۰۱ اقدام به جذب و به کارگیری تعدادی 
نیروی متخصص، نخبه و متعهد با مــدرک تحصیلی دکتری، 
فوق لیسانس و لیسانس جهت اعزام در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ کرده 
است. متقاضیان امریه ســربازی می توانند از تاریخ ۵ خرداد تا 
تاریخ۱۴۰۱/۴/۵ با مراجعه به ســامانه مردم یار)تعاون  یارقدیم( 
این وزارتخانه به آدرس اینترنتی taavonyar.mcls.gov.ir از 

شرایط پذیرش  اطالع پیدا کنند.

 محمد میرزابیگی
 رئیس كل سازمان نظام پرستاری

 تعــداد پرســنل درخواســت کننــده 
قانون فــوق العاده خــاص 500 هزار نفر 
هســتند که با ضریب 3 ایــن موضوع را 
می خواهند کــه حدود 75 هــزار میلیارد 
تومــان بودجــه می خواهــد. ایــن عــدد 
معادل حقوق کل کادر وزارت بهداشت 
اســت. این فــوق العــاده خــاص مربوط 
بــه تمــام نیروهاســت. عــده ای کوتــاه 
نمی آیند و می گویند فوق العاده خاص 

با ضریب 3 اجرا شود.

کمال حیدری
 معاون بهداشت وزیر بهداشت 

درمان و آموزش  پزشکی
آنطــور کــه وزارت بهداشــت انتظــار 
داشــت، مردم از نوبت سوم استقبال 
بــه  نزدیــک  هم اکنــون  و  نکردنــد 
۲۶میلیــون نفــر بــرای دریافــت نوبــت 
ســوم مراجعــه نکرده انــد. گروه هــای 
پرخطر باالی 70ســال و بیماران خاص 
حتمــا بــرای نوبــت چهــارم واکســن 
کرونا اقــدام کننــد. یکــی از دالیلی که 
هم اکنون کرونا در ایران کاهش یافته، 
بحث واکسیناسیون است اما اگر این 
موضوع تداوم نداشــته باشد، ممکن 
اســت این ایمنــی به مــرور زمــان افت 
پیدا کند، زیرا کشورهای توسعه یافته 
به تازگــی بــا یــک مــوج جدیــد روبــه رو 

شده اند.

نقل قول 

 از پیلــه  تــر ابریشــم کشــور در ســال 
گذشــته توســط مددجویــان کمیتــه 
امــداد تولید شــده اســت. مددجویان 
کمیتــه امــداد در اســتان های گیــان، 
مازندران، گلســتان، خراسان شمالی 
و خراسان رضوی بیشترین فعالیت در 

زمینه نوغانداری را دارند.

11.5
درصد

فصلــی بــا اجــرای زنجیــره تولیــد نــخ 
ابریشــم ایجــاد شــده اســت کــه ایــن 
اقــدام ۲7۶میلیــارد ریــال درآمــد برای 
این شــاغان تولید کرده است. تاش 
کمیتــه امــداد در ســال جاری افزایــش 
ســهم بــازار در تولیــد پیلــه  تر ابریشــم 
و افزایــش قیمــت خریــد پیلــه  تــر از 

مددجویان است.

3هزار
اشتغال

اورژانــس در هفتــه گذشــته در مرکــز 
اورژانس تهران به ثبت رســیده است. 
همچنیــن از مجمــوع بیــش از 51هــزار 
تماس به اورژانس تهران، بیش از ۲هزار 

مزاحمت تلفنی به ثبت رسیده است.

18هزار
ماموریت

جمعیت باالی 1۸سال ما مصرف کننده 
دخانیــات هســتند. رئیــس دبیرخانــه 
ســتاد کشــوری کنترل دخانیات وزارت 
بهداشت، با اعام این خبر به افزایش 
57درصــدی قلیــان در بیــن زنــان و 
17درصــدی ایــن مــاده دخانــی در بین 

مردان طی 10سال گذشته اشاره کرد. 

14
درصد

عدد خبر

میز خبر

 حــدود یک هفتــه از حادثــه تلخ 
ریزش ساختمان متروپل که تاکنون 
۲۹فوتی و ۳7مصدوم داشته می گذرد؛ 
حادثه ای که کشور را تکان داد. در این مدت اما در کنار 
تمام اتفاقات ناگــوار ازجمله رنج خانــواده  قربانیان و 
زیرآوار ماندگان، نگرانی ها از ریزش مابقی ساختمان و 
باال رفتن تعداد مصدومان و... اما تیم های امداد و نجات، 
بیش از ۱۳۰ساعت  پای کار بودند، آواربرداری کردند، 
اجساد را منتقل کردند، مصدومان را تیمارداری کردند 
و تجهیزات به منطقه فرستادند. آنطور که از نیروهای 
امدادی حاضر در منطقه گزارش می رسد، تیم های هالل 
احمر، اورژانس، قرارگاه خاتم، نیروهای ســپاه، نیروی 
انتظامی، کارکنان اداره های برق  و گاز و آب و... در محل 
حاضرند و در کنار تمام این تیم های ارگانی، مردم هم 
پای کار آمده اند. براساس اعالم سرپرست سازمان امداد 
و نجات هالل احمر به همشهری، در روزهای گذشته 
گروه های مردمی با تامین آب آشامیدنی، ناهار و صبحانه 
و سایر اقدامات ساده امدادی، به کمک تیم های حاضر در 
محل آمدند. در این پروسه استان های دیگر هم با اعزام 
تیم های امدادی ازجمله سگ های تجسس و خودروهای 
سنگین برای آواربرداری مثل استان های تهران، کرمان، 
ایالم، اصفهان، بوشهر و فارس هم در حادثه کمک رسانی 
کردند. براساس اعالم محمدحسن نامی، رئیس سازمان 
مدیریت بحران کشــور، از چندین اســتان تجهیزات 

پیشرفته آواربرداری به آبادان منتقل شده است.

اعزام50آتشنشانازتهرانبهآبادان
یکی از تیم های امــداد از تهران به آبادان اعزام شــد. 
علیرضا زاکانی، شهردار تهران از آمادگی تیم حرفه ای 
امداد و نجات آتش نشانی شهرداری تهران با همراهی 
اعضای شورای شهر برای کمک و اعزام به آبادان خبر 
داد و بالفاصله پس از آن قــدرت اهلل محمدی، رئیس 
جدید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، 
اعالم کرد که ۵۰ آتش نشــان به آبادان اعزام شده اند: 
»تجهیزات آماده بود و ۱۱ دســتگاه خودرو فرستاده 
شد. این تیم ها به دلیل آلودگی هوا به صورت زمینی به 
منطقه اعزام شدند و نتوانستند از طریق هواپیما به محل 
بروند.« به گفته او، ۳جسد از سوی آتش نشانان تهرانی از 

زیرآوار خارج شدند و فعالیت آنها همچنان ادامه دارد. 
محمدی این را هم گفت که: »این ۵۰نیرو، مجهز و در 
حال آواربرداری هستند و دستگاه برش بتن و قیچی های 
مخصوص دارند. در کنار آنها تیم ارزیاب و تجسس هم به 
محل حادثه اعزام شده است.« براساس اعالم او، فرمانده 
تیمی که به آبادان اعزام شده، فرمانده حادثه پالسکو بود.
در خوزستان هم تمام تیم های امدادی بسیج شده اند. 
به گفته ابراهیم قنبری، رئیس ســازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری اهواز، نیروهــای امداد و 
نجات و واکنش سریع آتش نشانی از استان های تهران، 
ایالم، فارس و اصفهان، از روزهای نخست وقوع حادثه 
متروپل در آبادان حضور یافته انــد و در آواربرداری و 
امدادرسانی مشارکت دارند. همچنین نیروهای امدادی 
از شهرستان های ماهشــهر، کارون، خرمشهر، اهواز و 
آبادان هم از ســاعت های اولیه در صحنه حادثه برای 
کمک به آواربرداری حضور یافته اند. در مجموع ۲۰۰ 
امدادگر آتش نشــانی در محل حادثه حاضرند. در این 
میان محمد مخبر،معــاون اول رئیس جمهوری هم 
که در محل حادثه حاضر شده بود، از برخورد شدید با 
افراد خاطی خبر داد. به گفتــه او، دراین میان کارگروه 
کارشناسی در دولت و دستگاه های مربوطه برای نظارت 
و شناسایی ســاختمان های پرخطر در کشور تشکیل 
شده تا برای تخلیه سریع و یا ایمن سازی آنها اقدامات 

الزم انجام شود.
ماجرای کمک رسانی اما تنها به تیم های امدادی رسمی، 
محدود نمی شود. براساس اعالم مکی یازع، رئیس ستاد 
عتبات عالیات آبــادان در کنار موکب هــای آبادان، از 
شهرهای شادگان، ماهشهر و رامشیر همچنین موکب 
بنیاد مســتضعفان، تیم هایی برای خدمات رسانی به 
امدادگران و نیروهای عملیاتی در نزدیکی محل حادثه، 
حضور دارند.۲۰ گروه مردمــی و جهادی با پخت غذا 
در منازل کار پشــتیبانی از موکب ها را برعهده دارند. 
همچنین بسته معیشتی توســط گروه های مردمی و 
جهادی برای خانواده های آسیب دیده از حادثه متروپل 
درنظر گرفته شده است. گفته می شود نیروهای مواکب 
اربعین حســینی و گروه های مردمــی، روزانه بیش 
 از ۴هــزار و ۵۰۰وعده غذایی بیــن نیروهای امدادی

توزیع می کنند.

حضورتیمهایحمایترواندرمحلحادثه
مهدی ولی پور، سرپرســت ســازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر   و در ششمین روز از وقوع حادثه 
ساختمان متروپل، گزارشــی از آنچه تاکنون از سوی 
نیروهای امدادی صورت گرفته به همشهری می دهد. 
براســاس اعالم او، از روز اول حادثه اقدامات ارزیابی و 
انتقال مصدومان انجام شد که در اولویت بود. همزمان با 
آن تیم های سامانه حمایت های روانی هالل احمر هم در 
محل حادثه حضور داشت و به خانواده های آسیب دیده 
از این حادثه، خدمات روان ارائــه دهند. این اقدامات 
همچنان ادامــه دارد. او می گوید: »پس از گذشــت 
۴۸ساعت از حادثه، معموال آواربرداری سنگین شروع 
می شود. که این کار هم از سوی دستگاه های مربوطه 
صورت گرفت. آوار به صورت الیه الیه برداشته می شود 
و نیروهای آتش نشــان هم هر بخش از آوار برداشته 
شده را بررسی می کنند تا اگر پیکر بازمانده ای باشد، 
آن را منتقل کنند. در کنار اینها اقدامات امدادی برای 
افرادی که دچار مصدومیت شــده اند همچنان ادامه 
دارد.« براساس اعالم ولی پور، از ظهر روز دوشنبه که 
این حادثه رخ داد، ۵۲تیم عملیاتی شــامل ۲۲۰نفر 
در منطقه حضور پیدا کردند، همچنین از استان های 
ایالم و کرمان، تیم های تخصصی آوار فرســتاده شد. 
از اســتان های کرمانشــاه، فارس، اصفهان، بوشهر و 
خود خوزســتان ۸تیم سگ های تجســس  در محل 
حاضر شــدند، هر تیم شــامل یک مربی و یک سگ 
زنده یاب است. در کنار آن ۵۰دستگاه خودروی امدادی، 
آمبوالنس، خودروی ارتباطات و... در منطقه حاضر شد. 
تجهیزات سنگین ازجمله قیچی های هیدرولیک به 

اضافه دستگاه های بتن بُر هم فرستاده شد.
به گفته ولی پور، در همان ۲۴ســاعت اول، ۳7مصدوم 
توسط گروه  سگ های تجســس  نجات پیدا کردند و 
به صورت سرپایی درمان شدند یا به مراکز درمانی منتقل 
شدند. در این میان نیروهای اورژانس هم حضور داشتند. 
او تأکید می کند که سگ های زنده یاب همچنان در محل 
حضور دارند اما به هر حال این سگ ها زنده یاب هستند.

براســاس اعالم سرپرست ســازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر، در کنار نیروهای این سازمان، 
آتش نشان ها، نیروهای قرارگاه خاتم االنبیاء، نیروهای 

شرکت گاز و پتروشــیمی آبادان، گروهی از وزارت 
نفت، تیم های نیروی انتظامی و سپاه، مأموران اداره 
برق و آب و فاضالب هم در محل حادثه حضور دارند. 
به طور کلی، تمام دستگاه های عضو سامانه مدیریت 
بحران در میدان حادثه قرار گرفته اند. او درباره اینکه 
گفته می شود کار به کندی صورت می گیرد، توضیح 
می دهد: »در اوایــل، از نظر مــردم، کار کند پیش 
می رفت. کندی آن به این دلیل اســت که ما ۴۸تا 
7۲ساعت کند پیش می رویم تا اگر فردی زنده بود، از 
زیر آوار بیرون آورده شود، بعد از 7۲ساعت آواربرداری 
با اســتفاده از تجهیزات و خودروهای سنگین مثل 
بیل مکانیکی، لودر و چکش هیدرولیک و... سرعت 
می گیرد.« او می گوید که هم اکنون مرحله آخر که 
همان آواربرداری سنگین است، در حال انجام است: 
»شرایط این حادثه بسیار خاص است، باریک بودن 
خیابان های منتهی به این ســاختمان   منجر شد تا 
رفت وآمد خودروهای امدادی به کندی صورت  گیرد. 
این موضوع سرعت عمل را پایین آورد. در کنار آن هم 
ازدحام بی مورد مردم بود که با وجود تذکرها، فایده ای 
نداشت.« به گفته او نصف ساختمان باقی  مانده است 
و وضعیت قابل اطمینان نیست، باید آواربرداری به 
سرعت انجام شود. ولی پور درباره نگرانی خانواده ها 
از زنده بودن عزیزانشان زیر آوار و شروع آواربرداری 
سنگین، می گوید که چاره ای نیست: »جان یکسری 
از افراد در خطر است، باید آواربرداری سنگین انجام 

شود. 
 او درباره حضور نیروهای مردمی در محل هم می گوید 
که این افراد کمک فراوانی به نیروهای امدادی داشتند، 
آنها افراد داوطلبی بودند که در کنار امدادگران، حمایت 
کردند، غــذا و آب تامین کردند: »البتــه در این میان 
افرادی به صورت خودسرانه سگ های خانگی شان را به 
محل حادثه آوردند که آموزش ندیده بودند و حضورشان 
توجیهی نداشــت و در کار اختالل ایجاد می کرد. در 
اینگونه حوادث معموال اگر ما استمدادی از مردم کنیم، 
آنها هم به کمک می آیند اما این حادثه نیاز به استمداد 
عمومی نداشت. هر چند که از شــهرهای دیگر برای 
کمک های مردمی آمده بودند. هم اکنون تنها اســتان 

خوزستان درگیر حادثه بوده است.«

گزارش

رنا
س: ای

عک
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روایتیازآواربرداریشبانهروزی

برندگان قرعه کشی خودرو تا 2سال حق فروش نداشته 
باشند

اجرای عدالت در مقوله خودرو و قرعه کشی کار سختی است 
اما یقینا کوتاه کردن دست دالالن اولویت این موضوع است 
تا حق به حقدار برســد. اگر به گونه ای برنامه ریزی کنند که 
برندگان قرعه کشی، حداقل تا2سال حق فروش آن را نداشته 
باشــند، می توان مقدار زیادی جلوی داللــی خودرو در این 
بخش را گرفت. همیشه دالالن در کمین افرادی هستند که 
در قرعه کشی های خودرو برنده می شوند و می توان این مسیر 

را مسدود کرد.
 سلیمی از همدان

مالیات را از اقشار متوسط و کم درآمد نگیرند
با شــرایط اقتصادی کنونی مالیات برای قشــر متوســط 
حقوق بگیر و کاسب کمرشکن و برای فقرا غیرقابل پرداخت 
شده است. با کسادی بازار و گرانی بی رویه دخل و خرج ها جور 
نیست و مالیات بار مضاعفی برای اقشار یادشده است. مالیات 
را باید سرمایه داران و دارندگان امالک بدهند و این عادالنه 

و منطقی است.
مالنقی از تهران

مالیات عایدی بر سرمایه تصویب و اجرایی شود
درحالی که بسیاری از مالکان امالک و خودرو از افزایش ارزش 
دارایی خود سود کالن می برند، مانند مستأجران و قشر ضعیف 
از یارانه هم بهره مند می شوند. مجلس و سازمان امور مالیاتی 
هرچه زودتر برای برقراری عدالت طــرح مالیات بر عایدی 

سرمایه را تصویب و اجرایی کنند.
نوربخش از کرج

یارانه مشکلی از اقتصاد کشور و مردم حل نمی کند
خانواده 5 نفری ما 2میلیون تومان یارانه گرفتند که در یک 
نوبت خرید تمام شد. به عنوان شــهروندی کم سواد و کارگر 
تأکید می کنم با همه اطالعات کمی کــه دارم می دانم یارانه 
مشکلی از اقتصاد کشور ما حل نمی کند. اگر همین یارانه را 
از اول جای درست خرج می کردند نیازی به یارانه نبود. هنوز 
هم دیر نشده و می توان با برنامه ریزی اصولی یارانه را هدفمند 

و عادالنه کرد.
صباحی از تهران 

هنوز هم پرداخت یارانه و دهک بندی ها ناعادالنه است
به رغم همــه اقداماتی که برای ســاماندهی وضعیت پرداخت 
یارانه ها انجام شده است هنوز پرداخت ها سئوال برانگیز است. من 
بعد از ورود به سامانه سازمان هدفمندی یارانه ها مشاهده کردم 
با دریافت حداقل حقوق و مستأجری در دهک هفتم قرار دادم اما 
همکارم که دو باب منزل مسکونی و خودروی شخصی دارد در 
دهک ششم قرار دارد. این چگونه شناسایی و دهک بندی است؟
شفیعی پور از یزد

جمع آوری خودروهای فرسوده متوقف شده است
عمر خودروهای فعلی در کالنشــهرها حداکثر 10سال است، 
اما طبق قانون خودروهای باالی 25ســال و 30سال را متوقف 
می کنند که آن هم از ســال 1390متوقف شده و خودروهای 
آالینده و فرسوده بسیاری در شهر تردد می کنند. تقاضا می شود 
سازمان محیط زیســت و راهنمایی و رانندگی در این خصوص 

فکری کنند.
گلدوزیان از تهران 

فرونشست آثار تاریخی واقعاً نگران کننده است 
در بحبوحه مسائل اقتصادی و تحریم و سیاست و غیره نباید 
مسائل میراث فرهنگی و منابع طبیعی عادی انگاری شود. چرا 
هیچ اقدامی برای جلوگیری از فرونشست آثارتاریخی، پل ها 
و... نمی شــود که همگی معضل بزرگی است. تقاضا می شود 

دلسوزان برای این موضوع چاره ای بیندیشند.
یوسفی از شیراز

سالم فرمانده نماد یکپارچگی دوستداران والیت است
اجرای سرود سالم فرمانده نماد یکپارچگی دوستان والیت 
بود که خار چشــم دشــمنان داخلی و خارجی شده است. 
من همراه 2 فرزند و همسرم از قزوین برای شرکت در این 
همایش شــورآفرین به تهران آمدیم و بعد از برنامه هم به 
قزوین بازگشتیم. با وجود سختی مدیریت 2 فرزند کوچک 
ساعات بســیار خوشــی را گذراندیم و از این پس با انرژی 
بیشــتر برای رفع مشکالت کشــور به درگاه احدیت دعا و 

استغاثه می کنیم.
محمدخانی از قزوین

پرداخت کرایه های اتوبوس در پردیــس از توان مردم 
خارج است

با وجود اینکه اتوبوس های رفت وآمد از پردیس به تهران بسیار 
کم و اغلب اتوبوس ها فرسوده و کثیف است و حتی بهداشت 
اولیه در آنها رعایت نمی شود کرایه های اتوبوس ها به 8هزار 
تومان رســیده اســت که واقعا از توان مردم که اغلب اقشار 
کم درآمد هستند خارج است. بارها به شورای شهر و مسئوالن 
شهرداری مراجعه کرده و تقاضا کرده ایم کمکی به مردم بشود 

و از رقم این کرایه ها کم کنند اما نتیجه ای نگرفته ایم.
جمعی از اهالی شهر جدید پردیس

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

سقوط هواپیمای آموزشی در قشم 

2سرنشین هواپیمای آموزشی که در آب های جزیره قشم سقوط 
کرده بود توسط صیادان نجات یافتند.

به گزارش ایرنا، فرماندار قشــم با بیان این خبر گفت: یک فروند 
هواپیمای آموزشــی حوالی ظهر دیروز در نزدیکی روســتای 

کووه ایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قشم سقوط کرد.
محمدمحمدحســینی ادامه داد: طبق اطالعات اولیه دریافتی 
2 سرنشــین هواپیما در ســالمت کامل بوده و توسط صیادان 
زحمتکش روستای کووه ایی قشم نجات یافتند. وی ادامه داد: 
این هواپیمای آموزشــی از بندرعباس به سمت جزیره قشم در 
حال پرواز بود که بنا بر دالیل نامعلوم سقوط کرد و بررسی های 
کارشناسی برای مشخص شدن علت این حادثه آغاز شده است.

شهادت مأمور پلیس در حمله اشرار 
اشرار مســلح با حمله ناجوانمردانه به  خودروی شخصی یکی 
از مأموران انتظامی شهرســتان دلگان در اســتان سیستان و 

بلوچستان، او را به شهادت رساندند.
به گزارش همشهری، ســردار احمد طاهری، فرمانده انتظامی 
سیســتان و بلوچســتان با بیان این خبر گفت: ساعت21:48 
جمعه شب سرگرد عباس راه انجام، از مأموران جان برکف پلیس 
پیشگیری شهرستان دلگان به همراه همسرش سوار بر خودروی 
شخصی خود در حال عبور از مسیر ایرانشهر به دلگان بودند که 

هدف حمله ناجوانمردانه اشرار مسلح قرار گرفتند.
وی افزود: اشرار که این خودرو را شناسایی کرده بودند با سالح 
کالشنیکف آن را به رگبار بســته و از محل گریختند. فرمانده 
انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: بر اثر این تیراندازی 
سرگرد راه انجام، به درجه رفیع شهادت نایل آمد و همسر وی نیز 

مجروح و با حضور نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد.
سردار طاهری خاطرنشان کرد: تحقیقات تخصصی پلیس برای 
شناسایی و دستگیری عامالن متواری این جنایت آغاز شده است.

درگیری باورنکردنی 2 همسایه
 بر سر گربه 

اختالف مرد 51ساله با دختر همسایه بر سر غذا دادن به گربه های 
خیابان در داخل ساختمان حادثه ای باورنکردنی را رقم زد.

به گزارش همشــهری، عصر جمعه ششــم خرداد ماه به قاضی 
محمدتقی شعبانی، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که ساکنان 
ساختمانی در مرکز تهران با یکدیگر درگیر شده و در جریان این 
دعوا، مردی به دلیل اصابت چاقو جان باخته و مادر و دختری نیز 
زخمی شده اند. پس از این تماس، بازپرس جنایی به همراه تیمی 
از مأموران تجسس پلیس آگاهی تهران راهی محل حادثه شدند.

آنها با حضور در محل حادثه و در حیاط ساختمانی که درگیری 
در آنجا رخ داده بود جسد بی جان مردی 51ساله را دیدند که بر 
اثر اصابت ضربات چاقو به گردن و شــکمش جان باخته بود. در 
پاگرد طبقه سوم نیز پیکر خونین مادر و دختری جوان به چشم 
می خورد که هر دو با ضربات چاقو مجروح شده بودند. این مادر 
و دختر برای درمان به بیمارستان انتقال یافتند و همزمان تیم 
جنایی برای کشف جزئیات این درگیری به تحقیق از شاهدان و 

همسایه ها پرداخت.
یکی از همسایه ها گفت: مرد 51ساله ساکن طبقه چهارم بود و 
مادر و دختر نیز در طبقه سوم زندگی می کردند. دختر جوان چند 
ماهی می شد که با مرد 51ساله دچار اختالف شده بود. آنطور که 
ما متوجه شده بودیم مرد میانسال گربه خانگی داشت و دختر 
جوان نیز هرازگاهی گربه های خیابانی را با خودش وارد ساختمان 
می کرد و به آنها غذا می داد. همین مسئله به اعتراض مرد 51ساله 
ختم شده بود و او می گفت که آوردن گربه های خیابانی به داخل 

ساختمان باعث بیماری گربه خانگی او شده است.
شــاهد درگیری در ادامه گفت: روز حادثه بــار دیگر ما صدای 
مشاجره 2 همسایه را شــنیدیم و از خانه بیرون آمدیم. ظاهرا 
دختر جوان چند گربه خیابانی را همراه خود وارد ســاختمان 
کرده و مقابل آپارتمانش در راه پله ها مشغول غذا دادن به آنها 
بود. همسایه طبقه باال)مرد 51ســاله( که متوجه این موضوع 
شــده بود به دختر جوان اعتراض کرده و در ادامه کارشــان به 
مشاجره لفظی کشیده شــده بود. مرد همسایه خیلی عصبانی 
بود و ما برای اینکه اتفاق بدی نیفتد به پلیس زنگ زدیم. طولی 
نکشــید که مأموران در محل حاضر شدند و با وساطت پلیس، 
دعوا خاتمه یافت و صلح و سازش انجام شد. پس از آن مأموران 
به گمان اینکه دعوا خاتمه یافته محل را ترک کردند، اما دقایقی 
پس از رفتن پلیس ناگهان صدای شیون دختر جوان را شنیدیم. 
سراسیمه بیرون آمدیم و به راه پله های طبقه سوم که رسیدیم 
صحنه هولناکی را دیدیم. مرد میانســال با چاقــو دیوانه وار به 
دختر جوان ضربه می زد و مادر دختر که صدای او را شنیده بود 
از خانه خارج شــده بود تا جان دخترش را نجات دهد. بنابراین 
به سمت دخترش رفت تا مانع چاقو خوردن او شود که خودش 
نیز هدف ضربات چاقو از سوی مرد خشمگین قرار گرفت. ما هم 
شوکه شده بودیم و درحالی که قصد داشتیم مانع مرد خشمگین 
شویم و او را دســتگیر کنیم، وی دست از ضربه زدن برداشت و 
با هل دادن ما به سمت حیاط رفت. ما هم به دنبال او رفتیم، اما 
مرد همسایه در حیاط ساختمان ایستاد و با همان چاقویی که 
در دست داشت دیوانه وار به خودش ضربه زد. همه ما بهت زده 
بودیم و پلیس و اورژانس را خبر کردیم، اما معلوم شــد که مرد 

میانسال کشته شده است.
براساس این گزارش، جســد ضارب با دســتور قاضی جنایی 
به پزشــکی قانونی انتقال یافت و دختر 38ســاله و مادرش در 
بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند که مادر پس از درمان اولیه 
روز گذشته مرخص شد، اما دختر جوان به دلیل شدت جراحات 

در بخش مراقبت های ویژه بستری شده است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه ورود جرثقیل های غول پیکر به عملیات جست وجو در آوار متروپل شتاب بیشتری داده است

در ششــمین روز از فروریختــن 
ساختمان متروپل آبادان، عملیات 
آواربرداری در شــرایطی ادامه دارد 
که شــمار قربانیان این حادثه به 29نفر افزایش پیدا 
کرده و برآوردها نشــان می دهد که همچنان حدود 
10نفر دیگر زیر آوار مانده اند. در این گزارش به آخرین 
خبرها از آواربرداری در متروپل و روایتی خواندنی از 
4شبانه روز تالش خانواده ای برای بیرون کشیدن پیکر 

یکی از عزیزان شان از زیر آوار پرداخته ایم.
به گزارش همشهری، این روزها قلب همه مردم ایران 
در آبادان می تپد و جانباختن شماری از هموطنان مان 
در حادثه ریزش ســاختمان متروپل ملتی را عزادار 
کرده است. از روز دوشنبه هفته گذشته که این حادثه 
تلخ رخ داد امواجی از احساسات به راه افتاده و همه با 
خانواده های داغدار آبادانی ابراز همدردی می کنند. در 
همین حال از آبادان خبر می رســد که تا عصر دیروز 
پیکر 29نفر از جانباختگان این حادثه از زیر آوار بیرون 
کشیده شده اســت و تالش ها برای یافتن سایر افراد 
مفقود شده به طور شبانه روزی ادامه دارد. روز گذشته 
احمد وحیدی، وزیر کشــور درباره آخرین وضعیت 
آواربرداری و جانباختگان حادثه متروپل گفت: تاکنون 
29پیکر کشف و به پزشکی قانونی منتقل شده است و 
همچنان تعدادی دیگر از پیکرهای عزیزان مان زیر آوار 
اســت که تالش می کنیم در کوتاه ترین زمان ممکن 
این پیکرها را نیز بیرون آورده و به خانواده های داغدار 

تحویل دهیم.

آواربرداری شبانه روزی
آنطور که خبرهای رســیده از آبــادان حکایت دارد 
آواربرداری به طور شبانه روزی در جریان است. احسان 
عباسپور، فرماندار ویژه آبادان در این باره گفت:  حادثه 
متروپل با هیچ حادثه ای ازجمله پالسکو تهران قابل 
قیاس نیســت و مراحل آواربرداری با دشواری انجام 
می شود. ساختمان پالســکو ریزش کلی داشت ولی 
در ســاختمان متروپل بخش زیادی از آن باقی  مانده 
که هر لحظه امکان ریزش آن وجــود دارد. وی ادامه 
داد: با ورود جرثقیل های 180 و 200 تنی ســعی در 
شتاب دهی عملیات آوار برداری داریم ولی این عملیات 
باتوجه به وجود سازه های ناپایدار، با حساسیت انجام 
می شــود و  برای پیدا کردن پیکر افراد باقیمانده زیر 
آوار، گروه های امدادرســان با نوبت بندی انجام شده، 
شبانه روز و بدون لحظه ای توقف در حال جست وجو 

هستند.

ادامه عملیات تا 3روز دیگر
با ارسال نیروهای بیشتر و استفاده از تجهیزات کافی 
برای آواربرداری، عملیات شــتاب بیشــتری گرفته 
است. قدرت اهلل محمدی، رئیس سازمان آتش نشانی 
شــهرداری تهران که از سوی وزیر کشــور به عنوان 
فرمانده میدان حادثه متروپل آبادان تعیین شده است 
در این باره گفت: میزان حادثه و نوع جغرافیای آن به 
شکلی است که عملیات آواربرداری و امدادرسانی را 
سخت کرده اســت، این حادثه در زمینی به مساحت 
2هزار مترمربع اتفاق افتاده و گسترده بودن و ناپایدار 
بودن باقیمانده ســازه، عملیات آواربرداری را قدری 
با مشکل مواجه کرده اســت. او ادامه داد: وجود انواع 
مصالح سنگینی که در ساختمان بکار رفته و احتمال 
ریزش باقیمانده سازه باعث شده با احتیاط بیشتر کار را 
پیش ببریم. پایدارسازی بخشی از سازه های باقیمانده 
انجام و فاز جدید آواربرداری با وسایل و ماشین های 
مکانیزه آغاز شده اســت. پیش بینی می شود فاز اول 
عملیات آواربرداری و کشف اجساد در 3روز آینده به 
پایان برسد و در فاز بعدی جمع آوری باقیمانده سازه 

شروع می شود.

بازداشت 13متهم
پس از ریــزش متروپــل یکی از مطالبــات عمومی 
شناسایی و برخورد با مقصران حادثه بود. خواسته ای 
که خیلی زود از سوی مقامات قضایی با بازداشت چند 
متهم به آن پاسخ داده شــد. علی دهقانی، رئیس کل 
دادگستری خوزستان در این باره گفت: دستگاه قضایی 

از لحظات اولیه حادثه متروپــل به صورت میدانی در 
محل حضور پیدا کرد و دســتورات الزم درخصوص 
بازداشت همه مســببان حادثه صادر شد. او در ادامه 
گفت: با متخلفان، مســببان و تمامــي افرادی که به 
وظایفشان عمل نکرده اند در چارچوب قانون برخورد 
قاطع و عبرت آموز می شــود و تاکنون در این پرونده 

13نفر بازداشت شده اند.

در جست وجوی کاظم
با وجود حضــور تیم های تخصصی امــداد و نجات و 
آواربرداری و تیم آتش نشانی و هالل احمر اما خانواده 
برخی از افرادی کــه زیر آوار متروپل گرفتار شــده 
بودند طاقــت نیاوردند و خود مشــغول آواربرداری 
شــدند تا در میان انبوهی از خاک و آهن و بتن رد و 
نشــانی از عزیزان شان به دســت بیاورند. یکی از آنها 
حمید ناصری مطوری است. مرد میانسالی که وقتی 
شــنید بــرادرزاده اش در آوار متروپل گرفتار شــده 
سراسیمه خودش را به آنجا رســاند. او امیدوار بود تا 
شاید در ســاعات اولیه بتواند برادرزاده 41ساله اش 
را که 2فرزند خردسال داشــت نجات دهد اما بعد از 
نخســتین روز امیدهای او به یاس تبدیل شــد و در 
نهایت او پس از 4شبانه روز آواربرداری توانست پیکر 
بی جان برادرزاده اش را که به سختی قابل شناسایی 
بود پیدا کند. این مرد دربــاره برادرزاده اش می گوید: 
کاظم، مدت ها بود که به عنــوان کارگر بنا در متروپل 
کار می کرد. او 41ساله بود و 2فرزند داشت و با بنایی 
مخارج زندگی اش را تامین می کرد اما حاال 2فرزندش 

یتیم شــده اند و هیچ کس باورش نمی شود که کاظم 
دیگر در بین ما نیســت. او دربــاره روز وقوع حادثه 
می گوید: خبر ریزش متروپل مثل بمــب در آبادان 
ترکید. هرکس دوســت و آشــنایی در آنجا داشت با 
نگرانی خودش را به آنجا رســاند. آنچه را که با چشم 
می دیدم باور نمی کردم. متروپلی که تازه ساخته شده 
بود و قرار بود به زودی افتتاح شود به کوهی از سنگ 
و خاک تبدیل شده بود و هیچ کس نمی دانست بر سر 
کارگرانی که در آنجا کار می کردند چه آمده است. ما 
هم نگران کاظم بودیم و از همان زمان با دستان خالی 
شروع به جســت وجو کردیم.این مرد ادامه می دهد: 
حدود 8، 9نفر از اعضای خانواده مان جمع شده بودیم 
و دوشــادوش امدادگران آواربرداری می کردیم. اول 
چند جا را کندیم اما نتوانستیم چیزی پیدا کنیم و بعد 
سراغ دوربین های مداربسته ساختمان رفتیم. آنطور 
که تصاویر ضبط شده نشان می داد چند دقیقه قبل از 
حادثه یک نیسان ســیمان آمده بود و کاظم مشغول 
خالی کردن بار ســیمان بود و بعد هم به طبقه پنجم 
رفــت و درحالی که او در آنجا بود ســاختمان یکباره 
ریزش کرد و بعد از آن دوربین ها هم قطع شــدند. از 
روی همین تصاویر بود که ما محل تقریبی کاظم را پیدا 

کردیم و در همانجا مشغول آواربرداری شدیم.
او در ادامه می گوید: هرکســی عزیزی زیر آوار داشت 
با همه وجود به امدادگران کمــک می کرد. ما حدود 
4شبانه روز بدون وقفه آنجا را جست وجو کردیم. چون 
برادرزاده ام در طبقه پنجم بــود، آوار 5طبقه باالیی 
رویش ریخته شده بود. سقف های بتنی طبقات باالتر 
به شکل قالبی روی هم ریخته بودند و برای رسیدن 
به کاظم باید سقف های 5طبقه را سوراخ می کردیم. 
این کار 4روز طول کشید و تونلی کندیم و من و یکی 
دیگر از اقوامم وارد آن شدیم. هرچه می گشتیم خبری 
از کاظم نبود. از طرفی نمی دانستم بعد از 4روز جواب 
خانواده اش را چه بدهم. همینطــور که زیر آوار بودم 
متوجه جایی شــدم که بوی تندی از آنجا می آمد و 
پشه ها جمع شده بودند. به زحمت توانستم خودم را 
به آنجا برسانم. جسدی ناشناس در آنجا بود که پشه ها 
دورش جمع شده بودند. در نگاه اول معلوم نبود جنازه 
متعلق به چه کسی است اما وقتی خوب دقت کردم از 
روی گوشی موبایل و موی سر فهمیدم او برادرزاده ام 
است. با زحمت توانستیم پیکر او را از تونل تنگی که 
حفر کرده بودیم بیرون بکشیدم و بعد از انجام مقدمات 
کار، پیکر کاظم را روز جمعه تشییع کردیم و به خاک 

سپردیم.

گزارش

تیرانداز 24ســاله کــه به خاطر اختــالف ملکی با یک 
ســازمان دولتی، 5نگهبان بی گناه را در شهریار به قتل 
رسانده بود پس از مجروح کردن 4مامور پلیس در تهران 
دستگیر شد. به گزارش همشهری، ساعت 7صبح جمعه صدای تیراندازی 
در روستای باالبان شهریار، وحشــت به دل اهالی انداخت. تیراندازی در 
زمین هایی که متعلق به یک ســازمان دولتی بــود، رخ داده بود. داخل 
زمین ها، کانکس هایی وجود داشــت که چند نگهبــان در آنجا حضور 
داشــتند. 6نفر از آنها هدف گلوله قرار گرفته بودند که با حضور اورژانس 
مشخص شد که 4نفر جان باخته اند و 2 نفر دیگر برای درمان به بیمارستان 
انتقال یافتند. اما صبح روز بعد، یکی دیگر از آنها نیز جان باخت و شمار 
قربانیان به 5نفر رسید. با حضور پلیس و شروع تحقیقات مشخص شد که 
عامل این تیراندازی هولناک، پسری جوان بوده که پیش از این به همراه 
پدرش در اطراف زمین مورد نظر دیده شده بود. به این ترتیب وی تحت 

تعقیب قرار گرفت تا اینکه صبح دیروز اتفاق دیگری رخ داد.

تیراندازی درپایتخت
تیم ویژه ای از مأموران جنایی شهریار در جست و جوی قاتل فراری بودند 
تا اینکه دیروز گزارش یک تیراندازی در خیابان طالقانی به پلیس پایتخت 
اعالم شــد. طبق این گزارش، مردی جوان درحالی که اسلحه به دست 
داشت مقابل کالنتری فلسطین به سمت مأموران پلیس تیراندازی و 4نفر 

جنایی

درگیــری مســلحانه میان شــکارچیان غیرمجــاز و 2حافظ 
محیط زیست در پناهگاه حیات وحش دره باغ بوانات با شهادت 
2محیط بان و فرار شکارچیان پایان یافت. به گزارش همشهری، 
عصر جمعه محمد فرهمند، محیط بان اهل صفاشهر در استان 
فارس به همراه 2 همیار محیط زیست به نام های رضا بهرام پور 

و علی اسدی در حال گشــتزنی در منطقه حفاظت شده دره باغ 
بوانات بودند که متوجــه حضور شــکارچیان غیرمجاز در این 
منطقه شدند. آنها برای دستگیری شکارچیان وارد عمل شدند 
و با مشاهده آنها دستور ایست دادند اما شــکارچیان شروع به 
تیراندازی به ســوی محیط بانان کردند. در این شــرایط بود که 
درگیری مسلحانه میان شکارچیان غیرمجاز و محیط بانان شروع 
شد و لحظاتی بعد هر سه محیط بان هدف گلوله شکارچیان قرار 
گرفتند و روی زمین افتادند. به دنبال این حادثه محمد فرهمند و 
رضا بهرام پور بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسیدند و علی اسدی 

که مجروح شــده بود با استفاده از بی ســیم، ماجرا را به مرکز و 
همچنین مأموران پلیس گزارش کرد. به گفته سردار رهام حبیبی، 
فرمانده انتظامی استان فارس، با حضور مأموران پلیس در محل 
حادثه، پیکر مجروح حادثه به بیمارستان منتقل شد و مأموران 
در جریان بررسی های انجام شده، 3شکارچی غیرمجاز دیگر را 
که در آن محل حضور داشتند دستگیر کردند. هر چند 3 مظنون 
دستگیر شده مدعی هستند که در این ماجرا نقشی نداشته اند اما 
تحقیقات از آنها برای شناسایی شکارچیان فراری که این حادثه 

هولناک را رقم زده بودند ادامه دارد.

فهرست ناتمام قاتل 
متهم می گوید که قصد داشته مدیران سازمان دولتی 
را که با آنها اختالف داشته به قتل برساند؛ چرا که به 
ادعای او، این افراد قصد داشتند سهم او و خانواده اش 
را از زمین مورد نظــر تصاحب کنند. گفت وگو با او را 

بخوانید.

ماجرای زمین ها و اختالفت با سازمان 
دولتی چه بود؟

حدود 20ســال قبل پدرم در شهریار زمینی خرید، 
حتی مدارکش هم موجود است؛ عرصه زمین  متعلق 
به سازمان دولتی و اعیان متعلق به ما بود. این سازمان 
چند سال قبل چند کانکس در 4 طرف زمین قرار داد 
و نگهبانانی را استخدام کرد که در کانکس ها زندگی 
می کردند. از طرفی چون اعیان زمین ها برای ما بود، 
پدرم از چند سال قبل شروع به کاشت درخت های 
میوه در آنجا کرد، اما این سازمان درخت ها را قطع کرد 
تا سهمی به ما نرسد و می خواست با این روش زمین را 

تصاحب کند. همین مسئله باعث اختالف ما شده بود.
اگر شما سند و مدرک داشتید، پس چطور 

می خواستند زمین های شما را تصاحب کنند؟ 
آنها همیشه می گفتند که ما باید اعیان زمین ها را به 
شرکت واگذار کنیم. از طرفی چند باری کارگران آنجا 
پدرم را کتک زده بودند و من از 2 سال قبل تصمیم 

گرفتم انتقام بگیرم.
چه شــد که پس از 2 ســال نقشــه 

انتقام جویی را عملی کردی؟
خیلی وقت بود که می خواستم نقشه ام را اجرا کنم؛ 
حتی از شهرســتان برای این کار اسلحه هم خریده 
بودم. هرجمعه که از خواب بیدار می شــدم با خودم 
می گفتم امروز زمان اجرای نقشــه است، اما هربار 
اتفاقی رخ می داد و نمی شد تا اینکه روز قبل با پدرم 
دعوایم شد و او گفت تو خیلی بی عرضه هستی که 
نمی توانی کاری انجام بدهی. این حرف پدرم تلنگری 
شد برای اجرای هرچه ســریع تر نقشه. برای همین 

اسلحه را برداشتم و راهی زمین شدم.

نگهبانان را چطور به قتل رساندی؟
ســاعت 7صبح جمعه بود که وارد زمین شــدم. 
می خواســتم از مدیرهای آنجا انتقام بگیرم و قصد 
داشتم مدیرها را به قتل برســانم و فکر کردم آنجا 
هستند، اما وقتی به داخل یکی از کیوسک ها رفتم 
و نگهبان به من اجازه ورود نداد، او را هدف قرار دادم 
و در را بستم و بیرون آمدم. به همین ترتیب به سراغ 
کیوسک های دیگر رفتم و به طرف نگهبان ها شلیک 
کردم. حتی یادم است 2 نفر قصد داشتند از دست من 

فرار کنند که آنها را هم هدف قرار دادم.
نگهبان ها چه گناهی داشتند؟

به هرحال نیروی سازمان بودند.
آنها نیروی سازمان نبودند و از شرکت 
انتظام که نگهبانان محله را تامین می کند، آمده بودند.
این را خبر نداشتم. من قصد داشتم سراغ مدیران هم 
بروم و جان آنها را هم بگیرم. نمی دانید چقدر به خاطر 
این زمین اذیت شدیم و اذیتمان کردند. از کودکی فقط 
عذاب های پدرم را به  خاطر دارم؛ به حدی که وقتی 

18سالم شد کینه مدیران سازمان به دلم نشست و تا 
انتقام نمی گرفتم آرام نمی شدم.

بعد از فرار کجا رفتی؟
به شهرهای اطراف تهران رفتم و شــب را در رباط 

کریم ماندم .
چه شد که به خیابان طالقانی رفتی؟

قبال به خاطر کاری که داشتم به خیابان طالقانی رفته 
بودم و با این خیابان آشــنا بودم. وقتی به آنجا رفتم 
مأموران را دیدم. از اتوبوس پیاده شــده بودم و فکر 
کردم مأموران مرا شناســایی کرده و قصد دارند، 
دســتگیرم کنند. من هم برای فرار از دستگیری به 
سمت آنها تیراندازی کردم و 4نفر را با شلیک گلوله 
زخمی کردم. بعد هم یکی از مأموران خودش را روی 

من انداخت و دستگیرم کرد.
 وقتی به سوی مأموران تیراندازی کردی 

فکر نکردی مامورهای پلیس هم کشته شوند؟ 
شانس آوردم که زنده ماندند. من فقط می خواستم 

جان مدیران سازمان را بگیرم.

از آنها را زخمی کرده، اما پیش از اینکه موفق 
به فرار شود، دستگیر شده بود. با دستگیری 

این مرد معلوم شــد که وی همان قاتل 
فراری است که صبح جمعه 5نگهبان 
بی گناه را در شــهریار به قتل رسانده 
بود. سردار حســین رحیمی، فرمانده 
انتظامی تهران روز گذشــته با اشــاره 

به دســتگیری این قاتل مخوف گفت: 
متهم 24ساعت پس از جنایات مسلحانه 

در شهریار، در خیابان طالقانی با پلیس درگیر 
شد و با تیراندازی 4 مأمور را مجروح کرد اما در نهایت 

با رشادت 2 نفر از همکاران ما دستگیر شد. با دستگیری وی معلوم شد 
که این فرد همان قاتلی است که روز جمعه مرتکب جنایات مسلحانه در 
شهریار شده و روز شنبه قصد داشته به افراد دیگری صدمه بزند که ناکام 
ماند. سردار رحیمی گفت: متهم 24ساله است و تیرهایی که در این حادثه 
شلیک شــده با تیرهایی که روز جمعه در شهریار شلیک شده مطابقت 
دارد. وی ادامه داد: انگیزه این فرد از قتل نگهبانان، اختالف مالی بوده و 
موضوع امنیتی مطرح نیست. در همین حال محمد شهریاری، سرپرست 
دادسرای جنایی تهران نیز گفت:  متهم پس از دستگیری برای بررسی 

سالمت روانی اش به پزشکی قانونی معرفی شده است.

گفت و گو

شهادت 2محیط بان در 
درگیری با شکارچیان



7 یکشنبه 8 خرداد 1401
 شماره  8507

ید
 کن

ال
دنب

ی 
اع

تم
اج

ی 
ها

که 
شب

در 
 را 

ی
هر

ش
هم

t
e

l
e

g
r

a
m

t
w

i
t

t
e

r
i

n
s

t
a

g
r

a
m

@
ha

m
sh

ah
rin

ew
s

@
ha

m
sh

ah
rin

ew
s

ha
m

sh
ah

rin
ew

sp
ap

er

روزنامه بوستون گلوب ]آمريكا[

قصور پلیس در تیراندازی تگزاس
اســتیون مک کرا، مدیر بخش امنیت عمومی تگزاس در 
گفت وگو با رســانه های آمریکایی اعتراف کرد نیروهای 
پلیس اعزام شده به مدرسه  ابتدایی راب که محل تیراندازی 
مرگبار اخیر بوده، در عملیات خود اهمال کرده اند. به گفته 
او، 19افسر پلیس در محل حضور داشته اند، اما با یک ساعت 
تأخیر، حمله به مدرســه را آغاز کرده و فرد مهاجم را از پا 

درآورده اند.

پس لرزه هــای جنــگ اوکراین 
برای اقتصاد جهانی، اختالف نظر 
واشنگتن و پکن بر سر تحریم  های 
غرب علیه روسیه و تشدید یارگیری آمریکا علیه 
چین در آســیا حکایت از آن دارد که دوطرف در 
آستانه یک تابستان داغ سیاسی هستند؛ تابستانی 
که طی آن تصمیمات اجتناب ناپذیر واشــنگتن 
و پکن در آســتانه برگزاری انتخابات میان دوره 
آمریکا و بیستمین کنگره حزب کمونیست چین، 

می تواند زمینه تشدید تنش ها را فراهم آورد.
در این میان، ســفر جو بایدن به منطقه آســیا با 
هدف ایجاد ائتالفی از کشــورهای آسیای شرقی 
علیه چین و کنار گذاشتن سیاست قدیمی »ابهام 
راهبردی« آمریکا در قبال تایــوان، اجرای طرح 
تجسس دریایی توسط »گروه چهار« به درخواست 
آمریکا برای زیرنظر گرفتن تحرکات دریایی چین 
و در نهایت سخنان آنتونی بلینکن درباره راهبرد 
آمریکا در مواجهه با چین، خبر از احتمال عمیق تر 
شدن شــکاف ها در رابطه میان2قدرت اقتصادی 
بزرگ جهان می دهد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
آمریکا روز پنجشــنبه اعالم کــرد باوجود حمله 
روسیه به اوکراین، آمریکا همچنان معتقد است که 
چین بزرگ ترین رقیــب آمریکا و متحدانش باقی 
می ماند و دولت بایدن قصد دارد محیطی راهبردی 
اطراف این قدرت آســیایی ایجاد کند تا اقدامات 
خصومت آمیز آن را محدودتر ســازد. بلینکن در 
سخنرانی خود گفت که چین تنها کشوری است 
که قصد تغییر دادن نظم جهانی مورد تأیید آمریکا 
را داشــته و همزمان توان اقتصادی، دیپلماتیک، 
نظامی و فناورانه برای انجام این کار را دارد. بلینکن 
در عین حال تأکید کرد آمریکا به دنبال جنگ سرد 
جدید نیســت و نمی خواهد دومین اقتصاد بزرگ 

جهان را به انزوا بکشاند.

افشای بخش هایی از یک راهبرد محرمانه
روزنامه نیویورک تایمز نوشته که این نخستین باری 
اســت که رویکرد دولت بایدن در قبال چین در 
جلسه ای عمومی بازگو می شود. سخنان بلینکن 
در دانشگاه جورج واشــنگتن، براساس راهبردی 
محرمانه و مفصل  در قبال چین مطرح شــده که 
پاییز سال گذشته تدوین شد. مقامات آمریکایی 
اعتراف کرده اند که چندین دهه تعامل مستقیم 
تجاری و دیپلماتیک برای وادار کردن چین برای 
تبعیت از قوانین، توافقنامه هــا و نهاد های تحت 
هدایت آمریکا با شکست مواجه شــده؛ از این رو 
به گفته بلینکن، اکنون هدف اصلــی باید ایجاد 
ائتالفی برای محدودســازی قدرت جهانی چین 
و مهار اقدامات این کشور با کمک گرفتن از دیگر 

کشورهای جهان باشد.

همسویی پکن و مسکو پیش و پس از حمله روسیه 
به اوکراین، دشــواری های تعامل با پکن را برای 
مقامات آمریکایی و اروپایی آشــکار ساخته بود. 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه، 3هفته 
پیش از آغاز جنگ اوکراین، طی ســفر به پکن با 
همتای چینی خود دیدار کرد. نتیجه این دیدار، 
یک بیانیه  5هــزار کلمه ای بود کــه دوطرف در 
آن بر همکاری بدون محدودیت بــرای مقابله با 
ســازوکارهای اقتصادی و دیپلماتیکی که تحت 
نظارت آمریــکا و متحدانش ایجاد شــده، تأکید 
کردند. بلینکن در سخنرانی خود با اشاره به رویکرد 
پکن در قبال جنگ اوکراین هشدار داد که تالش 
چین برای دفــاع از جنگ روســیه در اوکراین و 
همچنین تامین حوزه نفوذ برای خود در اروپا باید 
برای همه در منطقه آســیای شرقی نگران کننده 
باشــد. او در عین حال تأکید کــرد آمریکا قصد 
سرنگونی حزب کمونیســت یا براندازی سیاسی 
چین را ندارد و آمریکا و چیــن به عنوان 2قدرت 
هسته ای با اقتصاد هایی درهم تنیده می توانند در 

زمینه هایی با یکدیگر همکاری هم داشته باشند.

جنگ سلطه
دولت دونالد ترامپ و دولت جو بایدن هر دو بر موانع 
کلیدی کــه در روابط آمریکا و چیــن وجود دارد، 
تأکید داشته اند و چین را تهدید کننده اصلی سلطه 
خود بر جهان اقتصاد و فنــاوری معرفی کرده اند. 
آمریکا نگران آن اســت که تلفیق اقتصاد آمریکا و 
متحدانش با چین، اهرم راهبردی قدرتمندی در 
اختیار پکن قرار دهد. همزمــان این نگرانی برای 
آمریکا وجود دارد که ثــروت هنگفتی که چین از 
تجارت با آمریکا به دست آورده به این کشور کمک 
کند تا ســلطه آمریکا بر اقتصاد و فناوری جهانی و 
همچنین سلطه نظامی بر منطقه شرق آسیا از بین 
برود. بلینکن در سخنرانی خود با اشاره به این موانع 

ادعا کرد پکن می خواهد خود را در رأس نوآوری و 
تولید جهانی قرار دهد و با افزایش وابستگی فناوری 
دیگر کشورها به خود، از این وابستگی برای تحمیل 
ترجیحات سیاســی اســتفاده کند؛ ادعایی که از 
سوی مقامات چینی رد شده است. مقامات چینی 
بیشترین بخش این ســخنرانی را بیان خطوط و 
مسیر کلی سیاست آمریکا برای مهار چین عنوان 
کرده اند؛ رویکردی مشابه سیاست آمریکا در قبال 
شوروی ســابق. وانگ ونبین، ســخنگوی وزارت 
خارجه چین در واکنش به سخنان بلینکن درباره 
تالش چین برای از بین بردن نظــام جهان، آن را 
تحریف حقیقت نامید و گفت چین همواره به عنوان 
مدافع نظم بین المللی مطرح بوده، هست و خواهد 
بود. او گفت: »آمریکا با انتشار اطالعات دروغ، درباره 
تهدید چین گزافه گویی می کند تا توسعه چین را 
محدود کند.« دیگر مقام های چینی هم نسبت به 
تأکید دولت بایدن بــر ایجاد اتحاد منطقه ای علیه 
چین و قابلیــت این رویکرد جهــت ایجاد چالش 
برای چین ابــراز نگرانی کرده انــد؛ اگرچه به نظر 
می آید چین با اتکا بر تبعات جنگ روسیه، برنامه ای 
هوشمندانه برای مداخله های آمریکا و متحدانش 

در شرق آسیا دارد.

سرپیچی از گروه 7
ســرپیچی چین از تحریم هایی که گروه 7علیه 
مســکو وضع کرده ، شــدت تنش در روابط میان 
آمریکا و چین را افزایش داده اســت. این تنش ها 
ممکن است در شــرایطی که جنگ اوکراین وارد 
چهارمین ماه خود شــده و دولت آمریکا به دنبال 
ایجاد راهبــردی جدید برای مهار چین اســت، 
بــه زودی وارد دور جدیدی شــوند. امــا جدا از 
لفاظی های سیاســی، آمریکا و چیــن به دالیل 
مختلفی در مقابل یکدیگر بسیار محتاطانه عمل 
می کنند. چین بهت زده از هجوم روسیه به اوکراین 

و سرسختی تحریم های غرب علیه روسیه درحال 
حاضر ترجیح داده تا در شرایط بحران اقتصادی 
کنونی، دسترســی خود بــه دالر و فناوری های 
حیاتی را حفظ کند. واشنگتن هم در تالش برای 
جلوگیری از تضعیف متحدانش به واسطه اقدامات 
یکجانبه و تشــدید تنش های تجاری با چین، از 
تحریم پکن خــودداری کرده و در تالش اســت 
تا فشــارهای تورمی را مهار کنــد. راهبرد موقت 
مسالمت آمیز دوطرف در قبال هم را حواشی جنگ 

اوکراین می تواند مختل کند.
تشدید جنگ میان اوکراین و روسیه و تداوم فشار 
اقتصادی آن بر جهان، در این میان یک مســئله 
کلیدی اســت. این احتمال وجود دارد که جنگ 
با تالش روسیه برای ایجاد کریدور زمینی جنوب 
اوکراین تداوم پیدا کند یا روســیه بخواهد برای 
برتری در میــز مذاکره، بر شــدت حمالت خود 
بیفزاید. در چنین شرایطی آمریکا مجبور می شود 
برای متوقف ســاختن روســیه دور جدیدی از 
تحریم ها را اعمال کند، اما هرچه جنگ دوام پیدا 
کند، احتمال ایجاد شکاف در ائتالف گروه 7برای 
تحریم روســیه افزایش خواهد یافت. هم اکنون 
ترکیبی از اختــالل چرخه تامیــن، تحریم های 
اقتصادی، تحریم های صادراتی کاالهای حیاتی 
و بی ثباتی کلــی ژئوپلیتیکی منجــر به افزایش 
قیمت غذا و سوخت شده اســت و آمریکا و اروپا 
طی 4دهه گذشته چنین سطحی از افزایش تورم 
را به چشم ندیده بودند. وقوع ناآرامی های سیاسی 
در کشورهای حاشــیه اروپا مانند تونس یا یمن، 
کشورهایی که ذخیره ای برای تامین غذا و سوخت 
مردم عصبانی خود ندارند هم وضعیت را وخیم تر 
خواهد ساخت. در این شرایط کشورهای خارج از 
ائتالف گروه 7اشتیاقی به سخنرانی های واشنگتن 
و بروکسل درباره »ایستادن در جای درست تاریخ« 
نخواهند داشت. قحطی و ناآرامی های سیاسی در 
نهایت می تواند دگرگونی های زیادی را در سیاست 
خارجی کشــورها ایجاد کند که به مذاق آمریکا 
خوش نخواهد آمد. پکن امــا از این روند به خوبی 
آگاه است و تبعات سیاســی قحطی را به خوبی 
می شناسد؛ از این رو طی 7سال گذشته مشغول 
جمع آوری نیمی از منابع غذایی جهان  برای مواجه 
شدن با لحظات حیاتی مشابه قحطی بوده که در 
تاریخ خود با آن مواجه شده است. پکن درحالی که 
فاصله خود را با جنگ اوکرایــن حفظ کرده، در 
انتظار لحظه ای است که فشارهای اقتصادی ائتالف 
گروه 7را در هم بشکند. در این وضعیت پکن خود 
را به عنوان میانجی وارد میدان ساخته و روایت خود 
را از نظم جهانی تقویت خواهد کرد. تا فرارسیدن 
این لحظه، پکن در برابر سیاست های آتی آمریکا 

واکنش نشان نخواهد داد.

تابستان داغ، پیش روی چین و آمریکا
آشکارتر شدن سیاست های واشنگتن علیه پکن در پی موضع گیری های تازه رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا، خبر از آغاز 

فصلی پرتنش در روابط میان دوطرف می دهد

 ارتش لبنان 
فرسوده در میانه بحران

انتخابــات پارلمانی لبنان 2هفته قبل بــا حضور نه چندان 
پرشــور مردم این کشور برگزار شــد و فعال می توان بحران 
تشکیل پارلمان را تمام شده قلمداد کرد. اگرچه مردم حضور 
کمرنگی داشتند اما آنچه در تصاویر تلویزیونی و شبکه های 
اجتماعی پررنگ تر از همیشــه بود، حضور نیروهای ارتش 
لبنان بود که برای تامین امنیت انتخابات از 24ساعت قبل در 
حوزه های اخذ رأی مستقر شده بودند. بعد از مدت ها، مردم 
لبنان بار دیگر با سربازان و افسرانی روبه رو شدند که به نظر 
خسته تر از همیشه می آمدند. نیروهای ارتش لبنان تحت تأثیر 
سقوط اقتصاد این کشور، طی سال های اخیر درگیر مسائل 
متعدد معیشــتی بوده اند. گزارش  های متعــدد خبری از 
رســانه های لبنانی از تالش های ارتش برای درآمدزایی از 
راه های دیگری جز بودجه دولتی است. اجاره هلی کوپترهای 
ارتش برای مقاصد گردشگری، خبری بود که سال گذشته 

در این کشور سروصدای بسیار به پا کرد.
طی ســال های اخیر، اقتصاد لبنان در سایه ناکارآمدی نهاد 
دولت و تغییــرات متعدد دولت ها یکی پــس از دیگری، به 
یک اقتصاد ازهم گســیخته تبدیل شده است. پول ملی این 
کشور طی 3ســال اخیر، 90درصد از ارزش خود را از دست 
داده است. ابهام در آینده لبنان، بحران اقتصادی این کشور 
را تشدید کرده و شیب کاهش ارزش پول آن را افزایش داده 
اســت. هم اکنون، هر دالر آمریکا برابر با 35هزار و 600لیر 
لبنان است. این در حالی است که دالر همین 2هفته قبل، 
26هزار و 800لیر معامله می شد. وب سایت العربی الجدید 
نوشته است که با توجه به کاهش شــدید ارزش لیر لبنان، 
حقوق ماهانه نیروهای ارتــش تقریبا معادل 50دالر آمریکا 

)1.5میلیون تومان( شده است.

مردم لبنان طــی دهه ها، ارتش این کشــور را بــه دور از 
چند دســتگی های سیاســی این کشــور می دیدند. اما در 
سال2019، در جریان اعتراضات گسترده خیابانی این نیروها 
اغلب رودرروی مردم قرار گرفتند تا از نهاد دولت محافظت 
کنند. همین رویکرد، به ســرمایه اجتماعی ارتش لبنان در 
میان مردم این کشــور ضربه ســنگینی وارد کرد. ماه قبل، 
غرق شــدن یک قایق مملو از پناهجویان لبنانی در آب های 
مدیترانه باعث اعتراض های شــدید مردمی علیه نیروهای 
ارتش لبنان شد. این قایق توسط قاچاقچیان به سمت خاک 
اروپا هدایت می شد که با دخالت قایق ارتش لبنان، واژگون 
شد. در جریان این حادثه 11نفر جان خود را از دست دادند و 

بیش از 30نفر نجات پیدا کردند.
با این همه، نظامیان لبنان ســهمگین ترین ضربــه را از بحران 
اقتصادی این کشــور و تنگناهای معیشتی خورده اند. مجموع 
نیروهای امنیتی و نظامی لبنان شامل 120هزار نفر است که از 
این میان، 80هزار نفر در ارتش، 28هزار نفر در سازمان امنیت 
ملی، 8هزار نفر در سازمان امنیت عمومی و 4هزار نفر در پلیس 
فعالیت دارند. میانگین حقوق ماهانــه این نیروها پیش از آغاز 
بحران مالی لبنان در اواخر ســال2019 حدود 800دالر بوده 
است. به گزارش شــبکه تلویزیونی الجدید لبنان، حتی حقوق 
فرماندهان رده باالی ارتــش و ســازمان های امنیتی لبنانی، 
هم اکنون از مــرز 350 تا 400دالر در  مــاه )10 تا 12میلیون 

تومان( تجاوز نمی کند.
روزنامه العربی الجدید نوشته اســت که نیروهای ارتش لبنان 
اکنون برای امرار معاش به کار دوم و حتی ســوم رو آورده اند؛ 
موضوعی که با مخالفت فرماندهان ارتش روبه رو نشده، چراکه 
آنها توانایی تامین زندگی نیروهای خود را ندارند. شبکه الجدید 
نیز در گزارش خود آورده است: بدنه ارتش لبنان هم مانند سایر 
بخش های جامعه این کشور، بین 70 الی90درصد قدرت خرید 
خود را در جریان بحران های 3سال اخیر از دست داده است. این 
در حالی است که به گفته فرمانده ارتش لبنان، مشکالت این نیرو 
به کاهش قدرت خرید پرسنل نظامی و یا مسائلی از این دست 
محدود نمی شود؛ چراکه برای مثال، حتی کمک های غذایی و 
لجستیکی دولت به ارتش نیز برای نخستین بار طی سال های 

اخیر متوقف شده است.

آینده مبهم لبنان؛ آینده مبهم ارتش
لبنان طی دهه های اخیر، شــاهد تغییرات عمده سیاســی و 
تنش های عمیق میان احزاب و گروه های مذهبی خود بوده، اما 
همیشه ارتش به عنوان یکی از کلیدی ترین محورهای اتحاد و 
حفظ یکپارچگی این کشور در نظر گرفته می شده است. ارتش 
لبنان از همه گروه های مذهبی این کشور تشکیل شده و خطوط 
فرقه ای و مذهبی در آن همچنان کمرنگ مانده است. اما ادامه 
وضعیت فعلی اقتصادی، اگر ارتش لبنان را به سمت فروپاشی 
نبرد، قطعا به ســمت اضمحالل پیش خواهد برد. جوزف عون، 
فرمانده ارتش لبنان 2ماه قبل برای چندمین بار طی یک سال 
اخیر، از کشــورهای جهان برای کمک مالی به نظامیان لبنان 
درخواســت کمک کرد. خبرگزاری ملی لبنان به نقل از عون 
نوشــت: »ما در میانه یک مرحله بحرانی هستیم که هوشیاری 
بســیاری می طلبد.« او گفت که ارتش لبنان هم اکنون صرفا 

به خاطر وفاداری نیروهایش در حال انجام وظیفه است.
کشورهای چین، مصر، فرانسه و اردن تاکنون در چندین مرحله 
به ارتش لبنان کمک مالــی کرده اند. این کمک هــا اما هربار 
مقطعی بوده و نتوانسته مشکالت عمیق مالی نیروهای نظامی 
این کشور را برطرف کند. روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف سال 
گذشته همزمان با برگزاری کنفرانس پاریس برای کمک مالی 
به لبنان در گزارشی مدعی شد: ارتش لبنان دیگر حتی قادر به 
تامین گوشت برای سربازان خود نیست. در گزارش این روزنامه 
آمده اســت: بخش مهمی از کمک های مالی صورت گرفته به 
ارتش لبنان طی سال های گذشته غرق در شبکه فساد مالی این 

دستگاه شده و تأثیری در بهبود شرایط نداشته است.

 دیمیتری کولبا
وزیر خارجه اوکراین

روســيه بــه دنبــال باج گيــری از جهــان 
بــرای رفــع تحريم هاســت. تحریم هــا 
علیه روســیه هیــچ ارتباطی بــه بحران 
جهانــی غــذا نــدارد. تنهــا دلیــل بــرای 
کمبــود، افزایــش قیمت هــا و خطــر 
وقــوع قحطــی، ایــن اســت کــه ارتــش 
روسیه مانع از صادرات 22میلیون تن 
غالت از بنادر دریایی ما شــده اســت. 
از روسیه بخواهید تا به محاصره پایان 

دهد. )توییتر(

 ماریا زاخارووا
سخنگوی وزارت خارجه روسیه

اظهــارات غــرب در مــورد ممانعــت از 
خــروج کشــتی های خارجــی توســط 
روســیه در دریــای ســیاه بی اســاس 
اســت؛ زیرا مســکو هــر روز از ســاعت 
۸ صبــح تــا ۷ بعدازظهــر بــه وقــت 
مســکو کریدورهــای بشردوســتانه 
را بــاز می کنــد، امــا مقامــات اوکرایــن 
می کننــد.  خــودداری  همــکاری  از 
اوکراینی هــا مانــع خــروج کشــتی ها 
می شوند و عمال خدمه آنها را گروگان 

گرفته اند. )راشاتودی(

ترامپ: معلم ها را مسلح 
کنید

دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، طی 
سخنانی در اجالس ساالنه انجمن ملی اسلحه 
)NRA( آمریکا، خواستار استقرار افراد مسلح در 
مدارس و همچنین مسلح کردن معلمان برای 
حفاظت از جان کودکان شد. انجمن ملی اسلحه 
آمریکا قدیمی تریــن، بزرگ ترین و بانفوذترین 
گروه طرفدار مالکیت خصوصی اسلحه در این 

کشور به شمار می رود.
 ایــن انجمــن البــی گســترده ای در میــان 
سیاســتمداران آمریکایی دارد و همیشه مانع 
اصلی ممنوعیت حمل ســالح در این کشــور 
بوده است. این اجالس در شهر هیوستون ایالت 
تگزاس برگزار شــد؛ همان ایالتی که چند روز 
قبل صحنه یکی از خونین ترین تیراندازی های 
تاریخ آمریکا بود کــه در جریان آن، یک جوان 
18ســاله با حمله به یــک مدرســه ابتدایی 

19دانش آموز و 2معلم را به قتل رساند.

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

گزارش

خیز آمریکا برای انزوای اقتصادی چین
چین در سال 2001با حمایت آمریکا به سازمان تجارت جهانی پیوست. پس از آن بود که رهبران 
چین تغییرات گسترده ای را در زمینه اقتصاد خود برنامه ریزی و اجرا کردند تا مسیر تجارت 
و سرمایه گذاری خارجی را باز کنند. دولت چین موفق شد این کشور را از یکی از فقیرترین 
کشــورهای جهان به بزرگ ترین قطب تولیدی جهان  تبدیل کرده و صدها میلیون انسان را 
وارد طبقه متوسط کند. اما از نظر آمریکا، چین نتوانست از این فرصت برای تبدیل شدن به 
یک دمکراسی با بازار آزاد به خوبی اســتفاده کند و طی دهه گذشته تحت رهبری شی جین 
پینگ، سلطه بیشتری بر بازارهای خود ایجاد کرده است؛ در حدی که اکنون جمهوریخواهان 
و دمکرات های آمریکایی بعضی از اعمال تجاری چین را به عنوان اصلی ترین عوامل تضعیف 
صنایع آمریکا نام می برند؛ از این رو آمریکا طی سفر بایدن به آسیا طرحی ابتکاری برای ایجاد 
محیطی اقتصادی در اطراف چین ارائه کرد که »چارچوب اقتصادی شرق آسیا« نامیده شده 
است. آمریکا و 13کشور آسیایی قرار است برسر استانداردهای جدید صنعتی این چارچوب 
با یکدیگر مذاکره کنند. کاخ سفید مدعی است این چارچوب به آمریکا و اقتصاد های آسیایی 
کمک می کند تا در حوزه هایی مثل زنجیره تأمیــن، تجارت دیجیتال، انرژی پاک، حمایت از 
کارگران و مبارزه با فساد همکاری نزدیک تری داشته باشند؛ اگرچه این طرح از مشوق هایی 

مانند کاهش تعرفه ها یا فراهم کردن دسترسی بیشتر به بازار های آمریکا برخوردار نیست.
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گرینویچ

نخل کن برای يک سگ

 

کن: پاترون نام سگ مين یابی اســت كه در مراسم 
»نخل ســگ« در جشــنواره فيلم كن  جایزه  ویژه 
حيوانات را كســب كرد. او با شــامه تيزش توانسته 
اســت مين های زیادی بيابد و جان هــای زیادی را 
نجات دهد. به گزارش دویچه وله، این سگ در مراسم 
انتخاب بهترین ســگ بازیگر در جشنواره فيلم كن، 
در كنار ســگی كه با نام بيســت )Beast( در فيلم 
»وار پونــی«، اثر رایلی كيو و جينــا گامل نقش ایفا 
كرد. سگ فيلم »وار پونی« برنده اصلی جایزه »پالم 
داگ« یا »نخل سگ« این جشنواره شد و »پاترون«، 
هم جایزه افتخاری را برد. این نخســتين بار نيست 
كه پاترون برنده جایزه می شــود. او پيش از این هم 
جایزه شــجاعت دریافت كرده بود. این جایزه طی 
مراسمی در اوایل ماه مه به پاس »ازخودگذشتگی  در 
 مأموریت ها« به این سگ كه از نژاد جک راسل تریر

 )Jack-Russell-Terrier( است اهدا شد. 

ایرانی ها بر بام دنیا

نقاشی های يک روبات
 

لندن: یک روبات هنرمند به مناســبت جشــن پالتينيوم، 
پرتره جدیــدی از ملکه اليزابــت دوم خلق كرده اســت. به 
 گــزارش دیلی ميل، این پرتــره با عنوان »ملکــه الگوریتم« 
)Algorithm Queen( توسط »آیدا« )Ai-Da(، یک روبات 
هوش مصنوعی كه در ســال2019 ميالدی ساخته شده و به 
طراحی، نقاشی و مجسمه سازی  می پردازد، خلق شد. »آیدا« 
از دوربين های درون چشــمان خود و الگوریتم های رایانه ای 
برای پردازش ویژگی های انســانی اســتفاده می كند و آنچه 
را كه »می بيند« بــه مختصات تبدیل می كند. او ســپس از 
این مختصات در محاســبه یک مســير مجازی برای حركت 
دادن بازوی روباتيک خود و خلــق یک قطعه هنری روی بوم 
نقاشی استفاده می كند. نقاشــی »ملکه الگوریتم« الیه بندی 
و مقياس بندی شد تا پرتره چند بعدی نهایی آن ایجاد شود. 
این نخستين  بار در تاریخ است كه یک روبات انسان نما تصویر 
یکی از اعضای خانواده سلطنتی را نقاشــی می كند. به گفته 
ســازندگان آن، روبات »آیدا« كه به افتخــار ریاضيدان قرن 
نوزدهم، »آدا الوليس«)Ada Lovelace( نامگذاری شــده 
است، نخستين روبات فوق واقع گرایانه جهان است كه می تواند 
 مردم واقعی را ترســيم كند. او توسط شــركت روبات سازی 

»Engineered Arts« در كورنوال ساخته شده است. 

خاموشی کولر ها در اسپانیا 
 

مادريد: مقامات اسپانيا اعالم كردند درنظر دارند مصرف انرژی 
را در ادارات و ســاختمان های دولتی كاهش دهند. به گزارش 
یورونيوز، سياســت دوركاری بيشــتر و محدود كردن ساعات 
استفاده از كولر و شوفاژ در ادارات و ارگان های دولتی و عمومی از  
تدابير دولت اسپانيا برای عملی كردن این هدف است. طبق این 
طرح افزایش بهره وری انرژی، كولرها طوری تنظيم می شوند كه 
فقط وقتی دمای هوا باالتر از 27درجه اســت، روشن شوند. در 
زمستان و فصل سرما هم شوفاژها در دمای پایين تر از 19درجه 
شروع به كار خواهند كرد. تدابير جدید به شرط مهيا شدن شرایط 
فنی، اعمال خواهند شــد. مادرید با این كار درنظر دارد عالوه 
بر پایين آوردن مصرف انرژی خود، كارمندان را به اســتفاده از 
وســایل حمل ونقل عمومی و دوركاری تشویق كند. كارمندان 
دولت اسپانيا این امکان را دارند كه 3روز هفته دوركاری كنند. 
كميسيون اروپا اواسط ماه مه با ارائه طرحی 210ميليارد یورویی 
درصدد برآمد تا ضمن تشویق اعضا به اســتفاده از انرژی های 

تجدید پذیر، وابستگی اروپا به انرژی های وارداتی را پایان دهد.

پنجره،  باز کن شايد هوای خانه ابری ست 
درياچه شهدای خلیج فارس    عکس: مهديا گل محمدی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

عیب، زهد و وابستگی 

عيب رندان مکــن  ای زاهد پاكيزه 
سرشــت / كه گنــاه دگــران بر تو 

نخواهند نوشت
این كه می بينيم جناب لسان الغيب به زاهدان گير می دهد، منظور 
كسانی هستند كه حالل های خدا را بر خود حرام دانسته و زندگی 
نکبت بار را مســاوی با زهد می دانند. جناب حافظ طرفدار رندی 
است و رند را كسی می داند كه از مواهب دنيا بهره ببرد، اما به آن 
آلوده نشود و دل نبندد. آشنایان ره عشق در این بحر عميق/ غرقه 
گشتند و نگشتند به آب آلوده. همان كه حضرت علی عليه السالم 
فرمودند: بدن هایشان در این دنيای خاكی است اما روح آنها متعلق 

به مأل اعلی است.
بعضی ها خيال می كنند زهد به معنای پشــت پــا زدن به دنيا و 
بی اعتنایی مطلق به امور زندگی است. بعضی ها هم تنبلی و حتی 
شلختگی های خود را پای زهد می گذارند و هر حركتی در جهت 
امرار معاش و به دست آوردن یک زندگی آبرومند را برخالف زهد 
و نگاه دین به زندگی می دانند. این در حالی است كه اتفاقا اسالم 
دستيابی به لذت ها و امکانات مشروع و مواهب الهی را نه تنها حالل 
می داند كه حتی در آیه ای در قالب استفهام انکاری به پيامبر)ص( 
می گوید:  ای پيامبر! بگو چه كسی زینت های الهی و روزی حاللی 
را كه خداوند برای استفاده بندگانش قرار داده حرام می داند؟ به 
مردم بگو این نعمت ها در دنيا برای مومنان قرار داده شده است و 

روز قيامت بهتر از این را در اختيار خواهند داشت.
از مجموع روایات دینی و معارف اســالمی به دســت می آید كه 
زهد، به معنای بی توجهی مطلق بــه دنيا و پرهيز از خوب زندگی 
كردن نيست؛ یعنی در مفاهيم دینی داشــتن امکانات و زندگی 
خوب نهی نشده است، بلکه وابستگی به دنيا و امکانات در اختيار 
انسان مورد نهی قرار گرفته و خالف زهد دانسته شده است. در این 
زمينه روایات بسياری وجود دارد كه جای آن در این مقال نيست 
اما در یک كالم، اگر بخواهيم مفهوم دقيقی از زهد داشته باشيم، 
باید به این سخن اميرمومنان )ع( دقت كنيم كه فرمود: تمام زهد 
 و پارســایی، چيزی بين این دو جمله خداوند در قرآن است كه

»لکيال تاسوا علی ما فاتکم و ال تفرحوا بما آتاكم« پس زهد یعنی 
افسوس نخوردن بر از دســت داده ها و دل نبستن به داشته های 
فعلی. بنابراین معيار در زهد، وابستگی و عدم  وابستگی است. یعنی 
می توان تمام كره زمين را داشــت و به خاطر عدم  وابستگی به آن 
زاهد بود. عکس آن نيز درست است؛ یعنی می توان از دارایی دنيا 
فقط یک پيراهن یا تسبيح یا انگشتر و یک چيز ساده داشت اما به 
همان دارایی اندک به شدت وابسته بود. همين وابستگی خالف زهد 

است و با آن منافات دارد.
مالمحسن فيض كاشانی از علمای جليل القدر شيعه و از بزرگان 
اخالق است كه مدرســه فيضيه قم به نام او ماندگار شده است. 
می گویند از امکانات خوب مادی برخوردار بوده و به  دليل  شأن و 
منزلتش در كاشان تشکيالت و برو بيایی مفصل داشت؛ اما با این 
حال در كمال زهد زندگی می كرد. روزی درویشــی - كه معموال 
دم از یک القبایی و عدم وابستگی به دنيا می زنند و به قول معروف 
درویش را هركجا كه شب  آید سرای اوست - ميهمان مالمحسن 
می شود. درویش طی چند روز اقامت در منزل مال محسن همواره با 
كنایه و اشاره از وضعيت زندگی و خانه و تشکيالت مال محسن ایراد 
می گرفت و مدام از زهد می گفت و به خود اشاره داشت كه ببين من 
از دنيا هيچ ندارم و به امور دنيا بی تفاوت هستم. شبی درویش به 
مالمحسن گفت: خيلی هوس كربال كرده ام. آیا مایليد با هم به كربال 
برویم؟ مالمحسن پاسخ مثبت داد و قرار گذاشتند فردا بعد از نماز 
صبح حركت كنند. طبق قرار صبح زود راه افتادند. چند ساعتی از 
راه را سپری كرده بودند كه ناگهان درویش متوجه شد كشکولش 
را جا گذاشته است و از مالمحسن خواســت كه برگردند تا آن را 
بردارد. مالمحسن گفت: اینکه بخواهيم برگردیم و آن را برداریم، 
كلی وقتمان را تلف كرده ایم و چون از وسایل ضروری سفر نيست، 
بگذار برویم و وقتی برگشتيم آن را برمی داری؛ چرا كه جایش امن 
است و اتفاقی برایش نمی افتد. اما این حرف ها به گوش درویش 
نرفت و بر بازگشت اش پافشاری كرد تا زودتر به كشکولش برسد. 
مال محسن فرصت را مناسب دید و گفت: ببين برادر! من تمام آن 
زندگی و تشکيالتی را كه تو مخالف زهد می دانستی، یکباره رها 
كردم و با تو همراه شدم، اما تو نمی توانی از یک وسيله كوچک - آن 
هم وسيله ای زائد و تشریفاتی - بگذری و می خواهی این همه راه را 

برگردی. حاال تو زاهدی یا من؟

یکــی از شــخصيت های 
رمان دارالمجانين مرحوم 
محمد علی جمالزاده، جوانی است كه به خاطر عقده 
دیوانه وارش به اعداد، كارش به دیوانه خانه كشيده 
شــد. رحيم، چنان درگير اعداد است كه برای هر 
عدد شخصيت تراشيده و بعضی آنها را از دیگر اعداد 
بيشتر دوست دارد. این عقده نسبت به اعداد، یک 
ویژگی مشــترک بين تمامی دوندگان هم هست، 
چه حرفه ای و چه آماتور. تکليف دوندگان سرعت 
كه مشخص اســت؛ هر دونده ســرعتی، بيشتر از 
خودش یا رقبایش، با زمان مســابقه دارد. مسئله، 
صدم و دهم ثانيه است. در دوهای استقامت و نيمه 
استقامت، اعداد درشت تر هستند اما عقده اعداد، 
در دوهای سرعت و چه بسا بيشتر از آن بزرگ است. 
رابطه دوندگان با عدد رقم، به شروع كار برمی گردد. 
شــما یا تصميم می گيرید همينطور از روی عالقه 
گهگاهی بدوید، كه احتمــاال چندان درگير اعداد 
نمی شــوید، و یا تصميم می گيرید دونده باشيد. 
 آن وقــت همه  چيــز زندگــی  ورزشــی تان عدد 

و رقم می شود.
رابطه دویدن و اعداد، چه به صورت مســافت و چه 
به صورت زمان، در طول تاریخ مــورد توجه بوده 
اســت. معروف ترین مورد تاریخــی، همين دوی 
ماراتن اســت. در دوران صفویــه، در همين ایران 
خودمان ما شاطری و شــاطردوانی را داشته ایم، 
آیينی كه برخی افراد برگزیده، در یک روز نزدیک 
به 80 كيلومتر را یک نفس می دویدند تا به اصطالح 
شاطر شوند و راهشــان به دربار و مناسک دولتی 

باز شود.
در دوران مدرن، كه دویدن صرفا برای دویدن است، 
برخی ركوردها راهگشای عبور از محدودیت های 

ذهنی بشر بوده اند. تا سال ها اینطور گمان می رفت 
كه بدن انسان، برای اینکه بتواند یک مایل را زیر 4 
دقيقه بدود ساخته نشده و سال ها تالش دوندگان 
برای عبور از این ركورد افســانه ای ناكام ماند. اما 
راجر بنيستر دانشجوی 25ساله دانشکده پزشکی 
دانشگاه آكسفورد، در بهار سال 1954 این ركورد را 
شکست و یک مایل را در3دقيقه و 59.4 ثانيه دوید. 
انگار كه یک سد روانی شکسته شده باشد، بالفاصله 
دونده های زیاد دیگری هم یک مایل را در كمتر از 

یک دقيقه دویدند.
در ماراتن هم سد دویدن 42 كيلومتر و 195متر در 
كمتر از دو ساعت، مدت ها انسان را به خود مشغول 
كرده بود تا اینکه اليود كيپچوگه، یکی از بهترین 
دونده های استقامتی كه دنيا به خود دیده است، در 
یک مســابقه ویژه كه با هدف ركوردگيری برگزار 
شده بود، از این سد عبور كرد و  2سال پيش ماراتن 

را در یک ساعت و 59دقيقه و 40.2 ثانيه دوید.
فکر كردن به اعدادی كه این نابغه ها ثبت می كنند، 
بــرای دونده های آماتــور چيزی جــز عقده های 
بيشــتر به همراه نخواهد داشــت. اما دونده های 
آماتور هم سدهای ذهنی و عقده های خودشان را 
دارند. دویدن یک ماراتن زیر 4ساعت و یا دویدن 
10كيلومتر زیر 40دقيقه، بزرگ ترین هدف های 
عمومی و نســبتا در دســترس دونــدگان آماتور 
دنياست كه خواب و راحتی را از صدها هزار نفر در 

سراسر دنيا گرفته است.
برای دوی اولترا، كه روزبه روز محبوبيتش در دنيا 
و ایران بيشتر می شود، عقده اعداد، زمانی نيست، 
بلکه بيشــتر مربوط به مسافت اســت. در همين 
تهران، دونده هایی در پردیسان و یا بوستان والیت 
می بينيد كه خيلی راحت می گویند هدفشان این 
است صد كيلومتر را یک نفس بدوند. این یعنی دو 
ماراتن پشت سر هم، به اضافه 16كيلومتر بيشتر. 
یا به عبارتی دیگــر، فاصله كرج 
تا قزویــن. حتی فکرش هم 

دیوانه كننده است.
اما دونده ها، ميزانی از 
جنون را با خود حمل 
می كنند. آنها شاید به 
اندازه رحيم، نسبت به اعداد 
عقده نداشته باشند اما هر دونده ای، درگير اعداد 
است و به دنبال یک عدد می دود. بدبختی دونده ها 
این است كه اعداد تمامی ندارند، وقتی به یک عدد، 
كه همان هدف است می رســی، عدد بعدی از دور 

می درخشد. 

وقتی از دو حرف می زنيم 

جواد نصرتی

  عقده اعداد؛  می دوم و می شمارم

حافظ

ای دل مباش يک دم خالی ز عشق و مستی

وان گه برو که رستی از نیستی و هستی

امروز 29می روز جهانی »اورست« است. روزی كه 
ادموند هيالری، كوهنورد نيوزیلندی توانست نام 
خودش را به عنوان نخستين فاتح اورست به ثبت 
برساند و به همين مناســبت این روز را با نام روز 

اورست می شناسند.
در ماه مه سال1953 دو گروه بریتانيایی ماموریت 
صعود به اورســت را به عهده گرفتند. یکی از این 
دو گروه شــامل ادموند هيالری و یک شرپا به نام 
تنزینگ نورگی بود. شــرپا گروهی از افراد بومی 
نپال هستند كه در ازای دریافت پول به كوهنوردان 
در صعود به اورست كمک می كنند. البته آنها در 
سال های گذشــته معتقد بودند نباید به اورست 
صعود كرد، چون این قله مقدس اســت. آنها بعد 
 South Col از صعود به ارتفاع 7900متــری در
آخرین كمپ را برپــا كردند. گــروه دومی كه از 
بریتانيا عازم شــده بود از مسير دیگری شانسش 
را امتحان كرد و حتی تا فاصلــه 100متری قله 
هم رســيد ولی موفق نشــد اقدام نهایی را انجام 
دهد. ســپس نوبت به هيالری رسيد. 28مه آنها 
به ارتفاع 8500متری رسيدند و صبح برای قدم 
آخر اقدام كردند. می گویند هوا آن قدر سرد بوده 
كه پوتين های هيالری كه بيرون چادر مانده بود 
یخ زده بودند و فقط 2ساعت طول كشيد تا او بتواند 
كفش هایش را گرم كند. بعد از یک صعود موفق، 
هيالری و شــرپا به فاصله 12متری قله رسيدند؛ 
نزدیک ترین فاصله ای كه تا آن روز به ثبت رسيده 
بود. در ادامه یک مسير یخی صخره ای و خطرناک 
بين آنها و قله به چشم می خورد. هيچ راه برگشتی 
وجود نداشت. طلسم اورست باید شکسته می شد. 
ادموند با تکيه بر نبوغ كوهنوردی اش توانست از 
آن مسير باال برود. مسيری كه بعد ها به نام قدمگاه 
هيالری نامگذاری شد. او سپس همکارش را باال 
كشــيد و درنهایت این 2 در ساعت 11:30دقيقه 

صبح 29مه1953 روی بام دنيا ایستادند.
از آن ســال و زمانی كــه ادموند هيــالری برای 
نخســتين بار به قله اورســت صعودكرد، هزاران 
ماجراجو برای فتح این قله راه دشوار منتهی به آن 

را پيموده اند. در واقع، هرساله تعداد افراد زیادی 
این زیبای طبيعی هيماليا را زیــر پا می گذارند 
تا به قله ای افسانه ای برســند. در ميان این افراد 
ایرانی های زیادی هم دیده می شوند كه توانسته اند 
روی بام دنيا بایســتند و نام خود را به عنوان فاتح  
اورست به ثبت برسانند. در 15اكتبر سال1990 
ميالدی، هومن آپرین، كه البته ساكن آمریکا بود، 
نخستين ایرانی بود كه اورست را فتح كرد. او كسی 
بود كه توانست مسيری جدید از كوه »آمادبالم« 

در نپال به سمت اورست را كشف كند.
45سال بعد از آنکه قله اورست برای نخستين بار 
فتح شد، یک گروه ایرانی هم توانستند همان جایی 
قدم بگذارند كه ادموند هيالری و تنزینگ نورگای 

گذاشته بودند.
زنده یاد محمد اوراز كه سال 82هنگام صعود به قله 
گاشربروم1 در پاكستان به دليل سقوط بهمن جان 
خود را از دست داد، همراه جالل چشم قصابانی، 
حميدرضا اولنج و محمدحسن نجاریان نخستين 
كوهنوردانی بودند كه از ایران به قصد فتح اورست 
راهی بام دنيا شدند. آنها سی ام اردیبهشت1377 
توانستند پرچم ســه رنگ ایران را بر فراز اورست 
به اهتزاز درآورند. جالب است بدانيد محمد اوراز 
تنها كسی است كه توانست تا ارتفاع 8كيلومتری 
را بدون كپسول اكسيژن طی كند و لقب »عقاب 
كوه های بــاالی 8000متری« را بگيرد. 2ســال 
پس از موفقيــت گروهــی اوراز و همراهانش در 
صعود به اورست، سعيد طوسی، كوهنورد ایرانی 
كه برای ادامــه تحصيل عازم آمریکا شــده بود، 
دوم خــرداد1379 به صورت انفرادی اورســت 
را فتح كرد. 5 ســال بعد از آن برای نخستين بار 
پای بانوان كوهنورد ایرانی هم به اورست رسيد؛ 
افتخاری بزرگ و البته كم نظير. نهم خرداد1384 
تيم ملی كوهنوردی كشورمان با 9كوهنورد قله 
8848متری اورســت را فتح كــرد. آنچه در این 
صعود اهميت داشــت حضور دو بانــوی ایرانی 
در جمع كوهنوردان بود؛ فرخنــده صادق و الله 

كشاورز.
تا امروز افراد زیادی برای رفتن به این قله رؤیایی 
تالش كرده اند و خيلی از آنها هم موفق به صعود و 
فتح شده اند و جهان را برای دقایقی از بلندترین قله 

جهان تماشا كرده اند.

بعد از اسباب كشی، حتی وقتی 
همه وسایل ســر جایشان قرار 
گرفته اند و خانه ســامان ظاهری پيدا كرده است، چيزی در خانه 
جدید درســت درنمی آید. در این جابه جایی چيزی گم شده است 
كه باید دوباره پيدایش كرد: جایی دنج، كه بشــود آنجا نشست و با 

نوشيدن یک ليوان چای آرام گرفت.
آنجا شاید جلوی پنجره ای باشد با هره ای كه جایی برای گذاشتن 

ليوان داشته باشد.
یا یک كاناپه راحتی با ميزی جلوی آن ،جایی برای خيالبافی .

یا گوشــه بالکنی كه از آن خيابانی با مردمانــی در حال عبور پيدا 
باشند؛   گربه ای حنایی كه به آرامی از خيابان عبور می كند؛ كودكی 

كه می دود و مردی كه نان سنگک داغی را  دست به دست می كند.
یا صندلی گوشــه ميزی كه از آنجا همه جای خانه را بتوان دید و 

مطمئن شد كه همه  چيز درست همانی است كه باید باشد.
پيدا كردن این جای دنج آسان نيست. زمان می طلبد و انس با خانه. 
هيچ مکانی یکباره به خانه تبدیل نمی شود. خانه شدن آرام آرام از 
نخســتين باری كه بوی غذا توی خانه می پيچد، شروع می شود. از 
نخستين باری كه رخت های شسته را آویزان می كنی و از نخستين 

ميهمانی ای كه در خانه راه می اندازی.
از همان وقتی كه بچه ها یاد می گيرند كه چطور البه الی اثاثيه بدوند 
تا از آشپزخانه به اتاقشان برسند و بزرگ ترها یاد می گيرند كه كجای 

خانه از سؤال های بی پایان بچه ها در امان باشند.
 از نخســتين فنجان چای كه با خيره شــدن به دیوار روبه رو سرد 

می شود، خانه كم كم جایش را درون آدم باز می كند.
برای همين است كه در روزهای بعد از اسباب كشی در وجود همه 
ساكنان خانه یک بی قراری پنهان وجود دارد. همه دنبال گوشه دنج 
خودشان می گردند. برای آن حســی كه در خانه پيشين داشتند و 
حاال نمی دانند كه جانشــينش را كجا باید پيدا كنند. راه می روند. 
اشيا را جابه جا می كنند و به مسير نورهایی كه از پنجره می رسند 

نگاه می كنند.
آن گوشه دنج باالخره پيدا خواهد شد.

مثال وقتی كه جلوی پنجره  ایســتاده ای و بر شاخه درخت پشت 
پنجره پرنده ای جا خوش می كند. پرنده  ای جدید كه روی درخت 
پشــت پنجره های خانه قبلی نبود و حاال با آمدنــش به خانه تازه 
معنایی دوباره می بخشد. داركوبی شاید كه صدای كوبيدن نوكش 
به تنه درخت جایش را لو می دهد. پرستویی كه با جيغی شادمانه به 
سمت النه اش می رود و شاید یک طوطی سبز كوچک كه به سمت 
باغی در پرواز است  یا شاید یک دســته گنجشکان هيجان زده كه 
صبح ها و عصرها توی حرف هم می پرند و همه جا را شلوغ می كنند.

آن گوشه دنج شاید همراه با بوی مالیم اطلسی های آفتاب خورده 
توی لبه بالکن خودش را نشــان بدهد و یا بــا دیدن تکان خوردن 
برگ های گلدانی جلوی باد كولر. گوشــه دنج كه پيدا شــود خانه 
شروع می كند به خانه شدن. روحی در آن دميده می شود و تا آخر 

با ساكنان می ماند.

مان

شیدا اعتماد

گوشه دنج گمشده 

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی 
که می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان 
درباره مسائل روزمره، مشکالت و دغدغه 
هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز 
و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان 
اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که 
آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 
بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی 

تان کنیم. 

فراخوان

محمدرضا واحدی 
كارشناس فرهنگی

فاطمه عباسیدریچه
روزنامه نگار

آخر مصور

  جنگ/  اثر: سودی پورونو   بارو



براساس گزارش های اداره 
کل آزمایشگاه های مرجع 

کنترل غذا، دارو و تجهیزات 
پزشکی این مکمل ها به 
دلیل غیرقابل قبول بودن 
نتایج آزمایش شرکت های 

پخش و داروخانه ها 
جمع آوری شده است. 
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50درصد مصرف 
مکمل ها در ایران 

بی دلیل است
بحث مصرف مکمل ها در کشور طی یک دهه 
اخیر روند رو به رشــد و افزایش وحشتناکی 
داشته اســت. عامه مردم فکر می کنند برای 
داشــتن ســامت کامــل بایــد از مکمل ها 
اســتفاده کنند. این مســئله باعث وابستگی 
آنها به مکمل هــای غذایی شــده  و آنها را به 
ســمت مصرف بی رویه می برد. ایــن گروه از 
داروها تحت عنــوان OTC یا داروهای بدون 
نسخه هم قابل تهیه و به راحتی در دسترس 
اســت، اما نباید باعث مصرف خودسرانه شود 
و البتــه در برخی موارد مصــرف نکردن آنها 
هم برای فرد آســیب زا خواهد بود. در ایران 
نیمی از مصرف مکمل ها کامــا بدون دلیل 
اســت و حتی اگر ضرری هم نداشــته باشد، 
اتاف منابع و سرمایه های خریداران به شمار 
می رود. مکمل ها در گروه ویتامین ها شــامل 
یک ویتامیــن محلــول در آب و 4ویتامین 
محلول در چربی هستند. خوردن بیش از حد 
ویتامین های محلول در آب، شاید ضرر کوتاه  
مدتی نداشته باشــد اما درباره ویتامین های 
محلول در چربی، اثرات مسمومیت و مخرب 
بر ســامت بدن دارند. مثا مصــرف بیش از 
حد ویتامینD و کلسیم که اکنون در زندگی 
عموم مردم ورود پیدا کــرده، می تواند باعث 
مسمومیت و پوکی اســتخوان شود. مصرف 
بیش از حــد ویتامینA باعث مســمومیت 
با عائمی ازجملــه تهوع، اســتفراغ و عائم 
گوارشی است و می تواند منجر به مسمومیت 
کبدی و آسیب  های جدی به کبد شود. دسته 
دیگر مکمل ها که مصرف آنها شایع است مواد 
معدنی یا ریز مغذی مثل آهن و زینک هستند 
که به وفور استفاده می شوند. مصرف بیش از 
حد آهن هم باعث بروز برخی سرطان هاست. 
غلظت خون و مشکات بی شــمار دیگر هم 
ناشی از مصرف بیش از اندازه این مکمل است 
که به دلیل مصرف بدون تجویز پزشکان صورت 
می گیرد. البته نمی توان مکمل ها را به صورت 
کلی حذف کرد و در دوره هایی، اســتفاده از 
مکمل ها نیاز اســت، مثا در دوران بارداری 
و شــیردهی مصرف ویتامیــن و مکمل برای 
زنان ضرورت دارد اما باید با دســتور و تجویز 
متخصصان مصرف شود چرا که برخی از این 
مکمل هــا روی جنین اثر می گــذارد و باعث 
به دنیا آمــدن نوزادانی با نواقــص مادرزادی 
می شــوند. در دوره نــوزادی هم براســاس 
پروتکل های مصوب وزارت بهداشت، مصرف 
آهن و ویتامین دی آغاز می شود. کودکان در 
دوران قبل از مدرســه هم به برخی مکمل ها 
نیاز دارنــد و در ســنین بلوغ هم اســتفاده 
از تعــدادی از محصوالت توصیه می شــود. 
زنان در ســنین باالی 40ســالگی و یائسگی 
هم مکمل هایی اســتفاده می کنند و درباره 
سالمندان هم توصیه به مصرف مکمل ها وجود 
دارد. سازمان بهداشت جهانی سالمندان را در 
تعریف جدید خود به 3 گروه 65تا 75ســال 
)سالمندان جوان(، 75تا 80سال )سالمندان 
میانسال( و 85سال به باال )سالمندان کامل( 
تقســیم مي کند و آنها هم در گروه های سنی 
مختلف به دالیل خاصی به برخی ویتامین ها 
نیاز دارند. اما دیده می شــود که شرکت های 
دارویــی و داروخانه ها با توجه به شــرایط و 
مشکات اقتصادی، مردم را به مصرف بی رویه 
مکمل ها تشویق می کنند. در تمام داروخانه ها 
بروشــورهای رنگی فــروش مکمل ها وجود 
دارد و فواید و خواص آنها ذکر شــده است که 
منجر به ترغیب افراد بــرای مصرف مکمل ها 
می شــود. اما درباره عوارض آنها اطاع رسانی 
گسترده وجود ندارد و این مسئله نیازبه یک 
فرهنگســازی غنی دارد تا مردم نســبت به 
مصرف مکمل ها هوشــمندانه برخورد کنند. 
در ایران حــدود 10هزار نفــر فارغ التحصیل 
رشــته تغذیه وجود دارد. یعنی بــه ازای هر 
100هزار نفر جمعیــت 12.5نفر متخصص 
رشــته تغذیه فعالیت می کننــد. این عدد در 
کشــورهای منطقه به ازای هر 100هزار نفر 
یک نفر است و از نظر تعدد در متخصصان این 
حوزه، وضعیت ایران برابر با کشورهای توسعه  
یافته   و اروپایی اســت. بهر ه مندی از ظرفیت 
آنها می تواند مردم را برای استفاده درست تر از 
مکمل ها آگاه کند و مانع از مصرف خودسرانه 
باشد. اما به دلیل جاذبه ها و سودهای کان از 
ورود غیرقانونی مکمل هــا این بازار همچنان 
رونــق دارد، میزان مصرف میــان مردم عدد 
باالیی دارد. هم اکنون ســازمان غــذا و دارو 
نسبت به شناســایی این مکمل ها ورود کرده 
و این روند ادامه دار اســت، اما بــا وجود تمام 
نظارت ها، فروش این محصوالت در شبکه های 
ماهواره ای و فضای مجازی وجود دارد. مردم 
باید بدانند که درباره این محصوالت نظارتی 
نیســت که ســامت مکمل ها را تأیید کند و 
خودشــان باید از چنین خریدهایی اجتناب 
کنند. تنها محل عرضه و فروش دارو و مکمل 
داروخانه ها هســتند و خریــد آن از هر مبدا 
دیگری غیرقانونی است. البته نکته مهم دیگر 
هم این اســت که گنجاندن 5ماده غذایی در 
هرم غذایی، باعث کاهش مصرف ویتامین ها 
و مکمل ها خواهد بود. اگــر چربی ها، میوه و 
سبزیجات، کربوهیدارت، پروتئین و لبنیات در 
برنامه غذایی روزانه مردم گنجانده شود، به جز 
موارد خاصی که ضرورت استفاده از مکمل ها 
وجود دارد، دیگر نیاز به مصرف این محصوالت 
نخواهد بود. مهم این است که این تنوع و تعادل 

در رژیم غذایی جامعه حفظ شود.

جالل الدین میرزایی رزازنگاه
رئیس انجمن تغذیه

بازار داغ فروش مکمل های تقلبی
 تحقیقات از فعاالن حوزه دارو نشان می دهد پس از تولید مکمل های دارویی، نظارتی بر کیفیت آنها نمی شود

 اتفاقی که منجر به افزایش تقلب در تولید این محصوالت شده است

بــازار مکمل هــای دارویــی، وضعیــت نســبتا 
نگران کننده ای دارد. درحالی که چند ســالی است 
مصرف مکمل ها سهم بزرگی در سبد غذایی جامعه 
ایرانی پیدا کرده، اما توزیــع بدون نظارت بر عرضه 
آنها و انتشــار ویدئوهایی در فضای مجازی درباره 
برخی از این محصوالت بی کیفیت، منجر به نگرانی 
مصرف کنندگان شده اســت؛ نگرانی ای که هفته 
گذشته قوت بیشــتری گرفت؛ چراکه سازمان غذا 
و دارو، دســتور جمع آوری 19مکمل تولید  شده از 
 HealthAid سوی 2شرکت نیک اختر آریا با برند
و امید پارســینا دماوند با برند Opd pharma از 
ســطح شــبکه توزیع و داروخانه ها را صادر کرد. 
ویتامین D و C، مکمل لیورکر برای حفظ سامت 
و عملکرد طبیعی کبد، مولتی ویتامین تین  ویتال 
برای نوجوانان، امگا 3 و... در فهرســت مکمل های 
ریکال شده )جمع آوری( ســازمان غذا و داروست. 
البته مسئوالن سازمان غذا و دارو، رئیس و اعضای 
ســندیکای تولیدکنندگان مکمل هــای رژیمی و 
غذایی و مدیران 2شرکت دارویی که شنیده می شود 
هر دو زیرمجموعه یک هلدینگ بزرگ هســتند، 
تاکنون توضیحی دراین باره نداده اند، اما پیگیری های 
همشهری نشان می دهد این مکمل ها به دلیل تولید 
با مواداولیه تاریخ مصرف گذشته وارداتی، جمع آوری 
شده اند. همچنین گفته می شود که ده ها تُن ماده 
اولیه تاریخ مصرف گذشته وارداتی هم از انبار شرکت 
امید پارســینا دماوند کشف شده اســت. اما دیگر 
محصوالت این شــرکت همچنــان در داروخانه ها 
و ســایت های اینترنتی عرضه می شــوند؛ این در 
حالی است که اداره کل امور فرآورده های طبیعی، 
سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو اواخر اردیبهشت 
امســال با ارســال نامه ای به مدیریت این شرکت 
اعام کرده که »توزیع و فــروش محصوالت تحت 
نظارت این اداره را تا صدور مصوبه جدید کمیسیون 
قانونی متوقف کنــد.« البته آمار موثقــی از تعداد 
شرکت های تولیدکننده مکمل های دارویی وجود 
ندارد، اما گفته می شود که تعداد آنها حداقل دوبرابر 
شرکت های دارویی است. حدود 180تولیدکننده 
دارویی و 350شرکت واردکننده دارو در کشور فعال  
هســتند، اما از میزان تولید مکمل ها در کشور آمار 
رسمی در دست نیســت. توزیع مکمل ها در کشور 
به گونه ای انجام می شــود کــه تولیدکنندگان در 
دریافت مجوز از هفت خوان رستم رد می شوند، اما 
 در نبود قانون نظارت پس از بازاریابی تحت عنوان
 )Pos t marketing surveillance( فضــای 
کافــی بــرای رخ دادن چنین تخلفاتی از ســوی 
برخی تولیدکننــدگان مکمــل، دارو، محصوالت 
 غذایــی، آرایشــی، بهداشــتی و... فراهم اســت؛
قانونی که شــنیده می شــود در اولویت  طرح های 
ســازمان غذا و دارو قرار گرفته و در صورت اجرای 
آن نمونه برداری محصوالت سامت محور در سطح 

عرضه آغاز خواهد شد.

تولید و توزیع 19مکمل تقلبی در کشور
درباره مکمل های تقلبی، اواخر فروردین امسال 
ویدئویی در فضای مجازی منتشــر شد که نشان 
می داد کپسول های محصول بیوتی هلث از شرکت 
امید پارســینا دماوند، خالی یا با محتویات بسیار 
کمی عرضه می شوند. همان موقع محمد هاشمی، 
ســخنگوی وقت ســازمان غذا و دارو در واکنش 
به انتشــار این ویدئو عنوان کرد که »داروی فاقد 
برچسب اصالت مطابق مقررات و ضوابط در حکم 
قاچاق است و برای بررسی موضوع مطرح شده در 
این ویدئو، مواردی ازجمله داشتن برچسب اصالت 
مطابق ضوابــط مربوطه، نمونه فــرآورده، اعام 
داروخانه ای که از آنجا خریداری شــده و شماره 
ســری ســاخت و تاریخ تولید، الزامی است.« اما 
حاال نه این محصول، بلکه 11مکمل از 19مکمل 
جمع آوری شده از سوی سازمان غذا و دارو به دلیل 
غیرقابل قبول بــودن نتایج آزمایــش، متعلق به 
همین شرکت اســت. از امگا3، ویتامینD، آهن 
و زینک  تــا ویتامینC که پس از شــیوع پاندمی 
کرونا اصلی ترین بخش  سبد دارویی خانواده های 
ایرانی شــده در این گروه قرار می گیرند. شنیده 
می شــود درز اطاعات از تخلفات این شرکت ها 
از خود مجموعه آنها به سازمان غذا و دارو صورت 
گرفته است. یک منبع آگاه در این باره به همشهری 
می گوید: »به نظر نمی رســد این اتفاق مربوط به 
محصوالت اخیر این شرکت ها باشد. برخی از این 
مکمل ها پرفروش بوده اند و ریسک این وجود دارد 
که از ابتدا فرایند تولید این دارو نادرســت بوده و 
مکمل هایشان را با همین مواداولیه منقضی شده 
تولید کرده باشــند.«  او همچنین از تخلفی دیگر 
هم خبر می دهد: »طبق قانون مسئول فنی یک 
شرکت تولیدی و وارداتی دارو نباید هیچ ارتباطی 
با اعضای آن شرکت داشته باشد، اما گفته می شود 
که در این باره هم تخلفاتی وجود داشــته است.« 
به گفته او، برخی از این مکمل ها تحت لیســانس 
یکی از برندهای انگلیسی به بازار عرضه می شوند 
و در گذشــته هم آنها وارده کننــده محصوالت 
خارجی همین شرکت انگلیسی بوده اند: »تا پیش 
از ممنوعیت واردات مکمل ها، بازاریابی عرصه این 
برند به خوبی انجام می شد و به یکی از مکمل های 
پرفروش در کشور تبدیل شدند. اما زمانی که وزارت 

بهداشــت محدودیت واردات را ایجاد کرد، همان 
واردکننده، کارخانه تولید مشابه و تحت لیسانس 
را احداث کرد که اکنون بخشی از محصوالتش از 
سوی سازمان غذا و دارو ریکال شده است.«  اینکه 
چرا برخی تولیدکنندگان مکمل ها می توانند بدون 
نگرانی از عواقب کار خود ده ها تن ماده اولیه  تاریخ 
مصرف گذشته را در تولید محصوالت شان به کار 
ببرند، نکته ای است که حســن شکوهی، رئیس 
اتحادیه  واردکننــدگان دارو دربــاره آن توضیح 
داده است. او قبا به سالم خبر گفته بود: »افشای 
تخلف تولید مکمل های تقلبی نشان می دهد که 
ساختار سازمان غذا و داروی در کشور ما به گونه ای 
است که شرکت های تولیدکننده باید هفت خوان 
رســتم را برای دریافت مجوزهای فعالیت پشت 
ســر بگذارند، اما پس از آن، نگرانی چندانی بابت 
کیفیت محصوالتی که به بــازار عرضه می کنند، 
ندارند.« او معتقد است این مشکل به دلیل مشکل 
سیســتم های اداری و نظارتی ناکارآمد در کشور 
به وجــود آمده که بــا وجود هشــدارها و نظرات 
کارشناســی قادر به اصاح خود نیســتند: »این 
شرایط ناســالم موجب رشــد افراد یا گروه هایی 
می شود که به واسطه  وابستگی های خود، در کنار 
انحصارهایی که برای خود ایجاد می کنند، خود را 
نیز مصون از نظارت کافی می دانند و در این میان 
نه تنها جامعه، بلکه حتی صنایع مرتبط با خود را 

نیز بدنام می کنند.« 

ممنوعیت واردات مکمل بد اجرا شد
»در تولید ماده اولیه دارو و مکمل خودکفا نیستیم 
و عمده آنها وارداتی اســت. در نبود نظارت جدی 
برخی شــرکت ها می تواننــد مواداولیــه مجدد 
بسته بندی شده یا بدون تاریخ مصرف را وارد کشور 
و پس از تولید در قالب محصول استاندارد به بازار 
عرضه کنند.« این نکته ای است که مجتبی بوربور، 
نایب رئیس اتحادیه واردکننــده دارو درباره تولید 
برخی مکمل های تقلبی در کشــور به همشهری 
می گوید. البته به گفته بوربور یکی از سیاست های 
فعلی سازمان غذا و دارو مبارزه با کسانی است که 
با ارز 4200تومانی چنین تخلفاتی را انجام داده اند. 
او در پاســخ به این ســؤال که چرا با وجود چنین 
مشــکاتی، ممنوعیت واردات مکمل ها همچنان 

ادامه دارد و مردم را از دسترسی به محصول مطمئن 
محروم کرده، می گوید:  »ممنوعیت واردات مکمل، 
طرح خوبی بود، اما وزارت بهداشت در اجرای آن، 
بد عمل کرد. این طرح اگر به درستی اجرا می شد، 
صرفه جویی ارزی خوبی داشــت. وزارت بهداشت 
تصمیم گرفت شرکت ها ماده اولیه را وارد کنند و 
محصول در خود کشور یا تحت لیسانس تولید شود 
که سود آن به جیب صنعتگران حوزه دارو برود، اما 
پس از اجرایی شــدن آن، به دلیل نبود نظارت در 
حوزه عملیاتی شاهد چنین تخلفاتی هستیم.« این 
کارشناس حوزه دارو، به تفاوت های صدور مجوز 
برای تولید مکمل در ایران و ســایر کشورها اشاره 
می کند و می  گوید: »به عنوان مثال در کشــوری 
مثل آلمان، هیچ مانعی برای کسب مجوزهای اولیه 
وجود ندارد. درخواســت ها به صورت آناین صادر 
می شود و هیچ چالشی درباره اعضای هیأت  مدیره، 
قیمت، برند، بسته بندی و سایر شرایط جانبی وجود 
ندارد. نکته مهــم در انتهای ایــن فرایند و گزینه 
قبول مســئولیت های تولید استاندارد و باکیفیت 
از سوی تولیدکننده اســت که به محض تولید و 
 ورود محصول به بازار، نظارت از سوی رگوالتوری

 )Post marketing surveillance( فعــال 
می شود. حتی یک خطا از ســوی تولیدکننده با 
برخورد ســخت و قانونی همراه می شــود که این 
مســئله احتمال بــروز خطا را به شــدت کاهش 
می دهد.« اما به اعتقاد بوربــور، در ایران وضعیت 
کاما متفاوت اســت: »مراحــل دریافت مجوز، 
پیچیده و طاقت فرساست، اما پس از ورود به بازار، 
نظارت پــس از بازاریابی یــا PMS وجود ندارد و 
این مسئله می تواند منجر به بروز چنین تخلفاتی 
از ســوی برخی تولیدکنندگان شــود.« او ادامه 
می دهد: »مکمل ها ادعای درمانی ندارند؛ به همین 
دلیل کارآزمایی بالینی برای آنها انجام نمی شود.  
به دلیل اینکه نمونه بــرداری و نظارتی در تطابق 
کیفیت محصول با آنچه از وزارت بهداشت مجوز 
گرفته شده، وجود ندارد، این شرکت ها می توانند 

تخلفاتشان را ادامه دهند.« 

آسیب  مکمل های بی کیفیت
»بررسی و آزمایش محصوالت سامت محور هیچ 
هزینه ای برای ســازمان غذا و دارو ندارد و مانند 
داروها، هزینه های آن باید از سوی شرکت ها تامین 
شود.« نایب رئیس اتحادیه واردکننده دارو با بیان 
این مطلب، اجرای قانون PMS را ضروری می داند 
و ادامه می دهد: »تولیدکننده نسبت به محصولی 
که ارائه می کند، مســئولیت قانونــی و اجتماعی 
دارد و باید متعهد باشد. البته هزینه آزمایش ها هم 
گران نیست. ساالنه باید یک تا 2بار آزمایش انجام 
شود و در نهایت 200میلیون تا 300میلیون تومان 
هزینه دارد که این عدد در برابر خطری که جان و 
روان مصرف کنندگان را تهدید کند، کاما بی ارزش 
است.« بوربور به انجام یک آزمایش درباره یکی از 
مکمل های موجود در بازار برای بهبود زخم، کبودی 
و ضدالتهاب اشاره می کند و می گوید: »براساس یک 
آزمایش انجام شده در بخش خصوصی، ماده مؤثره 

این مکمل زیر 20درصد است، اما وزارت بهداشت 
یک بار هم نسبت به آزمایش چنین محصولی اقدام 
نکرده که اگر این کار را انجام می دادند، شــرکت 
تولیدکننده موظف به استفاده از ماده مؤثره دیگری 
می شد که 3برابر گران تر از ماده اولیه مورد استفاده 
فعلی است، اما اثربخشی موردنیاز مصرف کننده را 
دارد.« به گفته این کارشناس حوزه دارو، استفاده 
از مکمل هــای تاریخ مصرف گذشــته یــا دارای 
ماده مؤثره بی کیفیت، از چند بعد آسیب زاســت: 
»اولیــن و مهم ترین نکته، آســیب های روحی و 
روانی برای مصرف کننده اســت که اعتمادش را 
نسبت به محصول ایرانی و نهاد بهداشتی و درمانی 
که مجوز چنین محصوالتــی را تأیید می کند، از 
دست می دهد. از نظر جسمی هم عوارضی وجود 
دارد و شــایع ترین آنها مشکات گوارشی و حالت 
تهوع است. درباره ویتامین A که جزو مکمل های 
خوب و مورد نیاز اســت، اگر در زنان باردار بیش 
از حد نیاز مصرف شــود، قطعا مشکل ژنتیک در 
فرزندشــان رخ می دهد یا مصرف بیــش از اندازه 
آهن، برای افراد آسیب زاست؛ به طوری که اگر یک 
کودک 10قرص فروسولفات آهن را مصرف کند، 
به احتمال 80درصد دچار مسمومیت آهن و مرگ 

خواهد شد.« 

مکمل ها ادعای درمانی ندارند 
بوربــور معتقد اســت کــه رویکــرد اداره کل 
مکمل های ســازمان  غــذا و دارو درباره نظارت 
و قانونگذاری محصوالت ســامت محور نیاز به 
اصاح دارد:  »مصرف مکمل ها چندســالی است 
که افزایش پیدا کرده اســت. تا پیــش از اینکه 
 PMS مکمل های خارجی وارد  شود به دلیل قانون
در کشــور تاحدودی اعتماد نســبت به محصول 
وجود داشت، اما این قانون برای محصوالت داخلی 
وجود ندارد. سازمان  غذا و دارو باید در سیاست های 
خود، چه از نظر قانونگــذاری و چه بعد نظارتی یا 
تفویض اختیار تجدیدنظر کند. حمایت از تولید 
داخل نباید باعث شــود که هــر محصولی با هر 
کیفیتی به بازار عرضه شود.« این کارشناس دارو 
در پاسخ به این ســؤال که آیا مردم باید نسبت به 
تمام مکمل های موجود در کشــور بدبین باشند، 
توضیح می دهد: »نباید بی اعتماد شد و وضعیت 
اینقدر سیاه نیســت. اگر مواردی از تقلب درباره 
مکمل ها گزارش می شــود نباید آن را به مجموع 
تولیدات تعمیم داد، اما به هــر صورت نظارتی بر 
ایمن بودن مکمل ها وجود ندارد. برخی مکمل ها 
مثل آهن یک آزمایش قبل و بعد از مصرف می تواند 
اثربخشی آن را مشخص کند، اما در برخی دیگر 
چنین شرایطی نیست. مردم باید از نهاد نظارتی 
مطالبه جدی برای نظارت بر محصول عرضه شده 
داشته باشند. هم اکنون هیچ بخشی مرتبط با این 
حوزه در سازمان غذا و دارو وجود ندارد و باید تغییر 
رویکرد صورت بگیرد.« به گفته بوربور، مکمل ها 

ادعــای درمانی ندارنــد و تنها 
مطالبه مردم می تواند باکیفیت 
و بی ضــرر بــودن آنها باشــد.

متخلفانداروییبهدادگاهنظامپزشکیارجاعمیشوند
»طبق قوانین وزارت بهداشت درباره تمامی داروها ازجمله مکمل ها  باید کنترل های الزم 
وجود داشته باشد و اگر چنین چیزی نیســت، نقص عملکرد اداره کل غذا و داروست.« 
همایون سامه یح، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با بیان این 
موضوع، به همشهری می گوید: »البته سازمان غذا و دارو نسبت به چنین تخلفاتی قوانین 
ســختگیرانه ای دارد و بالفاصله در این باره پرونده قضایی تشکیل می شود. متخلفان 
دارویی هم به دادگاه نظام پزشکی و دادسرای پزشکی ارجاع می شوند و پیگیری های الزم 
در این باره انجام خواهد شد، اما اگر فقدان نظارت پس از بازاریابی )PMS( برای مکمل ها 
وجود داشته باشد، قطعا این مسئله در دســتور کار و پیگیری مجلس قرار می گیرد.« او 
ادامه می دهد: »محصوالت سالمت محور، به صورت مستقیم در زندگی مردم نقش دارند و 
اگر اعتماد مردم به دلیل چنین تخلفاتی سلب شود، جبران آن کار سختی است.« سامه یح 
درباره اقدام مجلس برای پیگیری مطالبه مردمی در تولید مکمل های باکیفیت هم می گوید: 
»این مسئله به هیچ عنوان کم اهمیت و کوچک نیست و درباره دارو و مکمل های تقلبی، 
عبور از تخلفات و نگاه سهوی وجود نخواهد داشت. این مسئله منجر به کاهش انگیزه در 

بازار رقابت برای تولید محصول باکیفیت هم می شود.« 
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آنچه به کنشگری انقابی اعتبار می دهد حفظ 
عقانیت در راستای دستاوردهای انقاب است

پرویز کرمی، رئیس مرکز توسعه فناوری های نرم 
و صنایع خاق در گفت وگو با همشهری 

نگاه به برخی از  اقداماتی که در بهشت زهرا)س( 
سبب رضایتمندی مردم شده  است
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از ویژگی کلی انقالب ها در جهان می  توان به دگرگونی 
ساختاری و نیز تغییر سبک رفتاری انقالبیون همگام 
با خط مشــی انقالب نام برد. در میــان انقالب های 
ارزش مدار نیــز این نحوه دگرگونی همــراه با تعالی 
ساختاری و حفظ آرمان ها و ارزش  های اصلی انقالب 
در رفتار و کردار انقالبیون مورد تأکید است. در واقع 
انقالب از لحظه ای که حادث می شود تا مرحله ای که 
به شکل گیری نظام سیاسی و ســاختارهای جدید 
می رسد و حتی زمان های آتی دیگر، حفظ ارزش ها 
و آرمان هــا باید مدنظر باشــد. حاال اگر نســبت به 
ارزش های انقالب و الگوی راســتین آن کم توجهی 
شــود، روند تحرک و توســعه نیز با چالش روبه  رو 
خواهد شــد. در واقع موتور محرکه تعالی و توسعه 
در هر انقالبی حفظ دســتاوردها و غایت اندیشــی 
به ارزش ها و آرمان ها ســت. در واقــع انقالبیون باید 
انقالبی بمانند و نسل  های آتی را انقالبی بخواهند و 
تربیت کنند تا هر آنچه به عنوان دستاوردها، آرمان ها 
و نتایج حصول شــده اســت، پابرجا بماند. بنابراین 
می توان گفت حدوث انقالب گاه آسان تر از توالی آن 

است؛ به ویژه در انقالب هایی که بستر آن ارزش های 
متعالی است. نکات گفته شده بهانه ای بود برای اشاره 
به بیانات اخیر رهبر معظم انقــالب درباره موضوع 
انقالبی بــودن و انقالبی ماندن؛ ایشــان فرموده اند: 
»بعضی افراد در سال های اول انقالب بسیار پر شور و 
حرارت و به تعبیری سوپرانقالبی بودند اما استقامت 
و طاقت ماندن در این راه را نداشــتند و نتوانســتند 
در مســیر بمانند؛ بنابراین مشکل تر از انقالبی بودن، 
انقالبی ماندن است.« سخنان رهبر حکیم انقالب شاید 
این سؤال را در ذهن ایجاد کند که چرا انقالبی ماندن 
مشکل تر اســت و چرا ممکن اســت عده ای انقالبی 
نمانند یا اســتقامت نداشته باشــند؟ برای پاسخ به 
آنچه مطرح شــد باید ابتدا بدانیم که شاخصه های 
انقالبی ماندن چیست و چه کسانی می توانند انقالبی 
بمانند؟ به عبارتی انقالبی گری چطــور می تواند در 
سیرت و صورت تداوم داشته باشد؟ قبل از هر چیز باید 
دانست که انقالب کردن و انقالبی گری در ابتدا با شور 
و هیجان همراه است اما اگر تداوم روند انقالبی گری و 
در ادامه انقالبی ماندن باید با نوعی از عقالنیت همراه 
باشد در راســتای حفظ منافع ملی تعریف می شود. 
در واقع انقالبی ماندن می تواند در الگویی از مســیر 
راســتین شــامل ایثارگری، از خود گذشتگی، اقدام 

بموقع، جلوگیری از نفوذ دشمن، تالش برای حفظ 
اصول بازدارندگــی و مردمی مانــدن و مردم گرایی 
باشد. رهبر معظم انقالب بر چند اصل ساده زیستی 
و اسیر تجمالت و اعیان نشینی نشدن نیز در بیانات 
خود تأکید داشــتند. بنابراین می  توان اینگونه گفت 
که آنچه می توانــد انقالبی مانــدن را تضمین کند، 
عمل به آرمان های واقعی انقالب اســت. ضمن آنکه 
باید الگوهای انقالبی گری در مســیر تداوم، تولید و 
بازتولید شود. در واقع ما نیازمند الگوسازی اجتماعی 
در مسیر انقالبی گری هستیم. علی خضریان، نماینده 
مجلس معتقد اســت که رهنمودهای رهبر معظم 
انقالب چشم اندازی به سوی آینده را پیش روی همه 
نیروهای انقالب می گشاید که تنها محدود به زمان 
اکنون نمی شود و امکان خوانش مجدد در سال های 

آینده را دارد.
الزم به یادآوری اســت که رهبر معظــم انقالب در 
سال 1395 نیز، 5شاخصه انقالبی گری، انقالبی بودن 
و انقالبی ماندن را در پایبنــدی به مبانی و ارزش های 
اساسی اسالم و انقالب، هدف گیری آرمان های انقالب 
و همت بلند برای رسیدن به آنها، پایبندی به استقالل 
کشور، حساسیت در برابر دشــمن و نقشه دشمن و 
عدم تبعیت از آن و تقوای سیاسی و دینی بیان کردند.

عقالنیت ؛ بستر کنشگری انقالبی
آنچه به کنشگری انقالبی اعتبار می دهد حفظ عقالنیت در راستای دستاوردهای انقالب است

همگرایی انقالبی
دوام و پایداری تمامی نظام های سیاســی با عنصر کارآمدی 
همراه اســت. در واقع در حالی اکنون بحران تمامی دولت ها، 
مســئله مطلوبیت حکمرانی و کارآمدی اســت که اگر این 
عنصر در هر کشوری رو به زوال برود نظام سیاسی آن، دچار 
بحران خواهد شد و تمامی بخش های اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی نیز دچار تزلزل می شود. این دیدگاه وجود دارد که 
آنچه می تواند کارآمدی یک نظام سیاســی را تضمین کند 
اصل همسویی نهادها و سازمان هاســت. به ویژه که این اصل 
می تواند در چارچوب رویکردهای انقالبی و انقالبی گری نیز 
قابل توصیف باشد. مهدی خورسند، تحلیل گر مسائل سیاسی 
در این زمینه به همشهری می گوید: »رهبر معظم انقالب بر 
اصولی همچون ساده زیســتی، مردمی بودن، عدم تبعیض و 
فســاد به عنوان رجحان هایی بر انقالبی بودن تأکید کرده اند. 
ضمن اینکه در کالم رهبر معظم انقالب همواره اصل همگامی 
قوا با همدیگر نیز مورد تأکید اســت. در واقع آنچه می تواند 
تعالی واقعی را نهادینه سازد نوعی هماهنگی و عقالنیت بین 
دستگاه ها و قوا در مسیر حل چالش ها و مشکالت مردم است 
و بدیهی اســت که این رویکرد می تواند شــاکله یک انقالبی 
واقعی را به نمایش گذارد. از این رو می توان یکی از مولفه های 
انقالبی گری و انقالبی بودن را در مسئوالن، عمل به فرمایشات 
رهبر معظم انقالب و همچنین همسویی با همدیگر دانست. 
در این راستا باید مسئوالن تالش کنند که تبعیض و فساد را 
از بین ببرند و با ویژه خواری مبارزه کنند. به نظر می رســد که 
امروز آنچه مردم از یک مسئول انقالبی می خواهند مبارزه با 
گرانی ها و سیاســتگذاری صحیح برای مقابله با فسادهاست. 
در واقع مردم مسئولی را انقالبی می دانند که مشکالت را در 

جامعه حل کند.«
براساس گفته های خورســند می توان این گونه نتیجه گیری 
کرد انقالبی گری صفت مقدســی اســت که به تناسب زمان 
همگام با ارزش های اسالم و انقالب باید بروزرسانی شود. در 
واقع انقالبی گری همواره نیازمند الگوســازی عملی است. به 
باور دیگر، مفهوم اصلی از انقالبی گری وجود دارد و رهبر معظم 
انقالب همواره بر آن تأکید کرده اند، اما در عمل و به تناســب 
رویدادها و روندها باید تجلی مفهومــی آن نیز صورت گیرد. 
از این رو در حوزه حکمرانی مطلوب باید مســئوالن بتوانند با 
همدیگر همسویی داشته باشند. این همسویی قطعا در راستای 
اجرای عدالت، مردم گرایی، مردم محوری و عمل به ارزش ها و 
آرمان های انقالب است، اما باید به تناسب زمان در عملکردها 
معنا یابد. از آنجایی که یکی از چالش های بروکراتیک، مسئله 
توازن و هماهنگی است هر آنچه در مشی انقالبی گری می توان 
نام برد قطعا در مســیر همین همگامی نیز متجلی می شود. 
از این رو مســئوالن انقالبی را می توان مسئوالنی دید که در 
مسیر حل مشکالت مردم قدم برمی دارند و با حامی پروری، 

ویژه خواری و ویژه پروری مبارزه می کنند.

ایجاد ۴پنجره سیاستی 
برای تدوین برنامه هفتم

تسنیم: بابک نگاهــداری، رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی گفت: ظرفیت های کشور در 
حوزه تولید، برق، انرژی، نفت، بندرگاهی، حمل ونقل 
و... دچار نقصان ســخت افزاری است و برنامه نویسان 
بســیاری از اوقات بــدون توجه به زیرســاخت ها و 
ظرفیت ها در این حوزه ها هدفگذاری هایی می کنند 
که از همان ابتدا محکوم به شکســت اســت.بر این 
اســاس مرکز پژوهش های مجلس 4پنجره سیاستی 
را با توجه به توانمندی نهــاد دولت، ظرفیت جامعه، 
زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و تحوالت 
ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی منطقه تدوین کرده است و 
در کنار آن نیز دفاتر بخشی مرکز پژوهش ها هر کدام 
برنامه پیشنهادی خود را درخصوص برنامه هفتم آماده 
کرده اند. یکی از اقدامات کارشناسان مرکز پژوهش های 
مجلس نیز آسیب شناسی قانون برنامه ششم توسعه بود 
که در قالب گزارشی در اختیار سازمان ها، وزارتخانه ها و 

نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

نقل قول خبر

 خبر

دیدگاه آنهایی که انقالبی نمی مانند
باید توجه داشــت که آنهایی که انقالبی نمی مانند، 
معموال صبر و تحمل ندارند یا در گام های خود راستین 
نیســتند. نمونه های آنهایی که پشت به انقالبی گری 
کردند و نه تنها انقالبی نماندند که همصدا با دشمن 
شدند، کم نیســت؛ همان هایی که همین االن نیز از 
تریبون دشمن علیه انقالب اسالمی عمل می کنند و 
با دست به دامان شدن به غرب، ضعف و داللت خود 
را نشان دادند. نمونه روشن آن را در ماجرای فتنه 88 
شاهد بودیم که چگونه عده ای با دروغ می خواستند 
ارزش های انقالب را از بین ببرند یــا در زمان دولت 
اصالحات که چگونه عده ای پشت به ارزش ها و تفکر 
امام خمینی )ره( کردند و گفتمان اصالح طلبی خود را 
جایگزین ارزش های واقعی انقالب و رهبر کبیر انقالب 
می دانستند؛ در واقع آنها نه تنها نمی توانستند انقالبی 
بمانند که شایســتگی انقالبی گری را نیز نداشتند. 
به عبارتی، انقالبی ماندن نوعی شایستگی می خواهد 
که باید در خور گفتمان اصیل انقالب باشد. در کنار این 
شایستگی باید نوعی عقالنیت و رویکرد آینده اندیشانه 

نیز وجود داشته باشد.

عقالنیت، محور انقالبی ماندن
در نگاه رهبر معظم انقالب همواره بر تعابیری مانند 
انقالبی گری واقعی، انقالبیــون مثبت، انقالبی بودن، 
انقالبی ماندن و ضرورت مدیریت و عمل انقالبی تأکید 
شده اســت. رهبر معظم انقالب فرموده اند: »انقالب 
اسالمی عظیم ما ناشــی از یک عقالنیت بود. اینطور 
نبود که مردم بدون حساب و کتاب به خیابان بیایند 
و بتوانند یک رژیم آنچنانی را ساقط کنند...« با توجه 
به بیانات ایشــان مضامینی همچــون  دین محوری، 
باهم بودگــی، عدالتخواهــی، استکبارســتیزی و 
مردم ســاالری دینی را می توان در کالم ایشــان در 
ارتباط با عقالنیت انقالبی مشاهده کرد، به این معنی 
که ایشان دین محوری و اسالمیت را یکی از اجزای پایه 
عقالنیت می دانند. به عبارتی، ایشان بر عقالنیت دینی 
تأکید دارند، همچنین ضــرورت توجه به عقالنیت، 
معنویت و عدالت در کالم ایشــان قابل تامل است. به 
اعتقاد رهبر معظم انقالب، عدالت با عقالنیت و معنویت 
در پیوند اســت. در این راســتا عقالنیتی که عصاره 
انقالبی ماندن است، در تناسب با الگوی عدالت محوری 
و معنویت گرایی همراه است. به راستی اگر معنویت، 
عدالت محوری و مردمی بودن را از یک انقالبی بگیرند، 
چه تضمینی برای انقالبی ماندن آن در آینده است؟ 
در مقابل اگر معنویت، عدالت محوری و مردم گرایی 
از کردارها گرفته شود آنچه جای آن را می گیرد، ریا، 
خودخواهی، تجمل گرایی و با مردم نبودن اســت که 
در نقطه مقابل انقالبی ماندن است. بنابراین آنچه به 
کنشگری انقالبی اعتبار می دهد حفظ این عقالنیت 

در راستای آرمان ها و ارزش های انقالب است.

صفیه رضاییگزارش
روزنامه نگار

حجت االسالم موسی غضنفرآبادی
رئیس کمیسیون قضایی و 

حقوقی مجلس 
تصویب قانون اقدام راهبــردی برای لغو 
تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران، 
یکــی از قوانیــن مهــم و مترقــی مجلــس 
یازدهم است که دست تیم مذاکره کننده 
کشــورمان را در برابــر غربی هــا پــر کرد تا 
آنان بهتر بتوانند حقوق ملت ایران را در 

عرصه بین المللی بگیرند.

روح هللا نجابت
نماینده مجلس

وظیفــه مجلس اســت کــه بــه موضوع 
ریزگردهــا ورود کــرده و از آنجــا کــه روی 
سالمت مردم نیز تأثیر منفی می گذارد، 
با جدیت راهکارهای مقابله با این پدیده 
را دنبال کند. چرا که این موضوع هم از 
بعد امنیتی و هم از بعد ســالمت مردم 

حائز اهمیت است.
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 روز گذشته در ادامه مسیر گســترش صنایع نرم 
و خالق تفاهمنامه همکاری میان مرکز و ســتاد 
توســعه فناوری های نرم و صنایع خالق و کانون 
پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان امضا شــد. 
ایــن تفاهمنامه را می توان گامــی دیگر در جهت 
توسعه شرکت های خالق و دانش بنیان تلقی کرد؛ 
شرکت هایی که در عین اشــتغال زایی و ارزآوری، 
محلی برای تبدیل ایده های نو به محصوالت خالقانه 
و نوآورانه هستند. این تفاهمنامه هم با هدف توسعه 
همین شــرکت ها در حوزه کودکان و نوجوانان بر 
بستر »خانه خالق و نوآوری کانون« به امضا رسید. 
به این ترتیب شــرکت های خــالق و دانش بنیان 
اکنون می توانند برای گرفتن ســهم خود از بازار 
بزرگ حوزه کودکان و نوجوانان برنامه ریزی کنند. 
تجاری سازی  محصوالت و خدمات حوزه کودک و 
نوجوان هدفی است که این شــرکت ها می توانند 
برای دستیابی به آن تالش کنند. بازی های فکری 
و رایانه ای، کمیک اســتریپ، بازی، اسباب بازی و 
سرگرمی و خدمات گوناگون، بخشی از محصوالت 
متنوع قابل ارائه در این بازار است. همچنین از آنجا 
که مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
در سراسر کشور پراکنده هستند، شرکت های خالق 
و دانش بنیان محلی می توانند در این مراکز مستقر 
شوند. این ظرفیت باعث می شود که نیروی انسانی 
خالق و نوآور نیازی به مهاجرت به شهرهای بزرگ 

احساس نکند.

بازار 2700میلیارد دالری صنایع خالق
پرویــز کرمی، رئیس مرکز و دبیر ســتاد توســعه 
فناوری های نــرم و صنایع خــالق در گفت وگو با 

همشــهری به گردش مالی 2700میلیارد دالری 
صنایع خالق در دنیــا و همچنین اشــتغال زایی 
مســتقیم 50میلیون نفری آن اشــاره می کند و 
می گویــد: »کشــور مــا یک درصد خــاک دنیا و 
یک درصد جمعیــت دنیا را داراســت، اما 2درصد 
تولید علم دنیا در اختیار ماست؛ بنابراین اگر تولید 
علم ما منجر به پتنت، محصول و خدمات شــود، از 
این 2700میلیارد دالر طبیعتا یک درصد آن باید 

از آن ما باشد.«
کرمی همچنین گردش مالی حوزه اســباب بازی و 
سرگرمی را حدود 100میلیارد دالر عنوان می کند 

که 350میلیون دالر آن مربوط به ایران است.
اما او عمده این بــازار را وارداتی و به صورت قاچاق 
می داند و می گوید: »از این 350میلیون دالر حدود 
20میلیون دالر ایران ســاخت اســت و به وسیله 
شــرکت های خالق و دانش بنیان تولید می شود؛ 
بنابراین ما به راحتــی می توانیم ایــن فاصله بین 
20میلیــون دالر و 350میلیــون دالر را حذف و 
محصــوالت را در چارچوب مرزهــای خود تولید 

کنیم.«

اسباب بازی، صنعت »های تک«
دبیر ستاد توســعه فناوری های نرم و صنایع خالق 
با تأکید بر اینکه ما ضروریات این تولید را که دانش 
فنی، مواداولیه و مواد پتروشــیمی است به وفور در 
کشــور داریم،  از اینکه به موضوع اســباب بازی و 
سرگرمی در قالب یک صنعت خالق و یک صنعت 

»های تک« توجه نشده، اظهار تأسف می کند.
به گفته او »در ماده 9تبصره اول قانون جهش تولید 
که اخیرا از ســوی رئیس جمهور ابالغ شــد، توجه 
ویژه ای به شــرکت های خــالق و خانه های خالق 
نوآوری شده اســت. به این ترتیب، این شرکت ها 
باید این بــازار و این زنجیره را از ایــده تا محصول 

پیگیری کنند.«

توانمندی شرکت های خالق
رئیس مرکز توسعه فناوری های نرم و صنایع خالق 
از گردش مالی 270میلیارد دالری حوزه انیمیشن 
در جهان خبر می دهد؛ این در حالی اســت که ما 
از این گــردش مالی تنها 100میلیــون دالر را در 
اختیار داشته و در عین حال، بهترین انیماتورها و 

انیمیشن سازها را در کشور داریم.
کرمی همچنین گــردش مالی حــوزه بازی های 
رایانه ای را 150میلیارد دالر عنوان می کند که سهم 
ما از این بازار حدود 600میلیون دالر است. عالوه 
بر این، گردش مالی نوشت افزار در دنیا 200میلیارد 
دالر است که 10هزار میلیارد تومان آن در اختیار 

ماست که تولید شرکت های ایرانی است.
او با بیان این موضوع و اشــاره به اینکه این اتفاق را 
در حوزه های دیگر مانند پوشاک، فیلم، گردشگری، 
آموزش و یادگیری هم شاهد هستیم از گروهی از 
خانه های خالق و نوآوری نام می برد که به طور ویژه 
در حوزه آموزش و یادگیری شکل گرفته اند و اکنون 

در حال فعالیت هستند.
به گفته کرمی »به همین خاطر ما در این خصوص 
با کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان وارد 
گفت وگو شــدیم و در حال ایجاد نخســتین خانه 
خالق و نوآوری در این حوزه با هماهنگی و کمک 
کانون پرورش فکری و به وسیله شرکت های بخش 
خصوصی، شــرکت های دانش بنیان و شرکت های 

خالق هستیم.«

حوزه های فناوری های نرم و صنایع خالق
دبیر ستاد توســعه فناوری های نرم و صنایع خالق 
با اشاره به اینکه این شــرکت ها می توانند وارد این 
بازار شوند و محصوالت و خدمات خود را ارائه دهند، 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کانون 
پرورش فکری را هم به عنوان تســهیلگر، پایشگر، 
رگوالتور و ناظر نهاد نظام و حاکمیت عنوان می کند.

کرمی همچنین حوزه های فعالیت این شرکت ها را 
شامل تولید محتوای صوتی و تصویری، انیمیشن، 
فیلم، پی نمایی )کمیک اســتریپ(، بازی، اسباب 
بازی و ســرگرمی، یادگیری و آمــوزش، تبلیغات 
و بازاریابــی، طراحــی و معمــاری، نوآوری های 
اجتماعی، کتاب، چاپ و نشــر، هنرهای تجسمی، 
کســب وکارهای دیجیتال، مد و لبــاس، واقعیت 
افزوده، واقعیت مجازی، واقعیت ترکیبی، واقعیت 
تعمیم یافته توانبخشــی، تندرستی و ورزش اعالم 

می کند.

بازار هدف
رئیس مرکز و دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و 
صنایع خالق در پاسخ به این پرسش که بازار هدف 
این شرکت ها چه گروه هایی هستند، می گوید: »بازار 
هدف  این شرکت ها به طور کلی همه گروه ها و اقشار 
جامعه هستند، اما بازار هدف خانه خالق و نوآوری 
که با همکاری کانون قرار است ایجاد شود، کودکان 

و نوجوانان است.«
کرمی این بازار را بسیار بزرگ و گسترده می داند و 
می گوید: »تولیدات حوزه کودک و نوجوان در دنیا در 
اختیار کشورهایی چون آمریکا، ژاپن، کره، استرالیا، 
فرانسه، آلمان و برخی کشورهای دیگر است. با این 
حال، ما هم می توانیم متناسب با داشته های فناورانه 
و نوآورانه خود به این بازار وارد شویم و محصوالت 

استاندارد تولید کنیم.«
او همچنین در مورد بازار محصوالت و خدمات این 
حوزه توضیح می دهد: »این شرکت ها محصوالت و 
خدمات خود را در وهله اول، می توانند برای کودکان 
و نوجوانان کشــور خودمان تولید کنند و ســپس 
بازارهای بین المللی، مانند کشــورهای همسایه و 
حاشیه خلیج فارس در بدو کار و بعد سایر کشورها 
مثل آمریکای التین، آفریقا و جنوب شــرق آسیا را 

هدف قرار دهند.«

تمرکز شرکت های خالق بر حوزه کودک و نوجوان
پرویز کرمی، رئیس مرکز توسعه فناوری های نرم و صنایع خالق در گفت وگو با همشهری از گسترش تالش ها برای سود بردن 

ایران از بازار 2700میلیارد دالری صنایع خالق خبر می دهد

2 واکسن قدیمی آبله می تواند برای کنترل شیوع آبله میمونی مؤثر باشد، اما مقام های سازمان بهداشت جهانی هشدار داده اند اقدام ها باید بموقع انجام شود
هشدار جهانی برای کنترل آبله میمونی

نخســتین  در  هرچنــد 
روزهای شیوع آبله میمونی 
متخصصــان می گفتنــد 
نگرانی از تبدیل این بیماری 
ویروسی به یک پاندمی دیگر وجود ندارد، اما شیوع غیرقابل کنترل 
آن در برخی مناطق اروپایی و آمریکایی و البتــه خاورمیانه باعث 
هشدار جدیدی از سوی سازمان بهداشــت جهانی شده است. یک 
مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت روز گذشته اعالم کرد کشورها 
باید گام های سریعی برای مهار شیوع آبله میمونی بردارند و اطالعات 

مربوط به ذخایر واکسن خود را به اشتراک بگذارند.
سیلوی برایاند، مدیر سازمان جهانی بهداشت برای آمادگی در برابر 
خطرات عفونی جهانی، در مجمع ساالنه آژانس سازمان ملل گفت: 
ما فکر می  کنیم اگر اقدامات درست را در لحظه انجام دهیم، احتماال 

می توانیم به راحتی شیوع این بیماری را تحت کنترل در آوریم.
عفونت اغلب خفیــف آبله میمونی به طور عمــده از طریق تماس 
نزدیک گسترش می یابد و تا زمان شــیوع اخیر، به ندرت در سایر 
نقاط جهان مشاهده می شد؛ به همین دلیل اســت که بروز اخیر 
موارد ابتال در اروپا، ایاالت متحده و سایر مناطق زنگ خطر را به صدا 
درآورده است. برایاند در یک جلسه توجیهی فنی برای کشورهای 
عضو سازمان بهداشت جهانی گفت: ما فکر می کنیم اولویت اصلی 
هم اکنون تالش برای مهار انتقال این ویروس در کشورهای غیربومی 
اســت. اقدامات مورد نیاز برای کنترل شــیوع، شــامل تشخیص 
زودهنگام، قرنطینه مبتالیان و ردیابی تماس است. برایاند گفت که 
کشورهای عضو باید اطالعات مربوط به ذخایر نسل اول واکسن های 
آبله را که می تواند علیه آبله میمونی نیز مؤثر باشــد، به اشــتراک 
بگذارند. او گفت: ما دقیقا تعداد دوزهای موجود از واکسن های آبله 
در جهان را نمی دانیم و به همین دلیل کشورها را تشویق می کنیم 
تا به سازمان بهداشــت جهانی بیایند و به ما بگویند که ذخایر آنها 
چقدر است. گزارش او نشان می دهد که منابع جهانی این واکسن ها 

بسیار محدود است. هم اکنون، مقامات ســازمان بهداشت جهانی 
توصیه می کنند که از واکسیناسیون انبوه خودداری کنید، در عوض 
واکسیناسیون هدفمند را درصورت امکان برای تماس نزدیک افراد 
آلوده پیشنهاد می کنند. روزاموند لوئیس، رئیس دبیرخانه آبله که 
بخشی از برنامه اضطراری سازمان بهداشــت جهانی است، گفت: 
بررسی پرونده پزشکی، ردیابی تماس و قرنطینه مبتالیان در خانه 
بهترین گزینه برای کنترل شیوع است.  مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری ها، روز گذشته توصیه هایی را توسط گروه متخصصان مستقل 
خود درباره واکسن آبله منتشــر کرد. در این دستورالعمل جدید، 
استفاده از این واکسن فقط به افرادی محدود شده است که از نزدیک 

با ویروس هایی مانند آبله میمونی در تماس هستند.
به گزارش کی اس ال، واکسن Jynneos، ساخته شده توسط باوارین 
نوردیک، برای برخی از پرسنل درمانی و آزمایشگاهی در زمانی که 
عفونت آبله میمونی در اروپا، آمریکا و فراتر از آن گســترش یافته 
است، در دسترس خواهد بود. این واکسن در سال 2019 در آمریکا 
برای جلوگیری از آبله و آبله میمونی در بزرگساالن در معرض خطر 

باالی 18سال تأیید شد.

کارایی واکسن های ضدآبله موجود 
مقامات مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها از اوایل هفته گذشته 
در حال انتشار دوزهایی از واکسن Jynneos برای افرادی هستند 
که با بیماران تأیید شده آبله میمونی در تماس هستند. این مقامات 
البته به این نکته اشــاره کردند که بیش از 100میلیون دوز از یک 
واکسن قدیمی آبله به نام ACAM2000 ساخته شده توسط شرکت 
Emergent BioSolutions در دسترس دارند که عوارض جانبی 

قابل توجهی دارد.
آبله میمونی یک عفونت ویروسی خفیف است که در مناطق خاصی از 
آفریقا بومی است، اما شیوع اخیر آن در کشورهایی که ویروس معموال 
در آنها شیوع پیدا نمی کند، نگرانی هایی را ایجاد کرده است. تاکنون، 
حدود 300مورد تأیید شده یا مشکوک در حدود 20کشوری که قبال 

ویروس در آنها منتشر نشده بود، ثبت شده است.
سازمان بهداشت جهانی نیز خواستار اقدام سریع کشورها برای مهار 
شیوع این بیماری ویروسی شده است. مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری ها، اعالم کرده است که توصیه های کارشناسان این آژانس، 
مخصوص پرسنل آزمایشگاه بالینی است که آزمایش های تشخیصی 
بــرای ویروس های ارتوپاکس ماننــد آبله و آبله میمونــی را انجام 
می دهند، افراد آزمایشگاهی که روی ویروس ها تحقیق می کنند و 
کارکنان مراقبت های بهداشتی که واکسن ACAM2000 را تزریق 

می کنند یا از بیماران مبتال به ارتوپاکس ویروس مراقبت می کنند.
انتشار گزارش کمیته مشورتی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
در مورد شیوه های ایمن سازی  که نوامبر ســال گذشته انجام شد، 
توصیه ها درباره واکسیناسیون را رسمی می کند. این مرکز روز جمعه 
گفت که هر دو واکسن ضد آبله ACAM2000 و Jynneos برای 
پیشگیری از عفونت های ارتوپاکس ویروس در میان افراد در معرض 

خطر در دسترس هستند.

عمادالدین قاسمی پناهدانش بنیان
روزنامه نگار

زهرا خلجیدانش
روزنامه نگار

رونمایی از نسخه آزمایشی مافوق 
صوت فضایی تالون

در سال2020 نخستین بار در مورد هواپیمای مافوق صوت 
Talon-A )تالون-A( شنیدیم که از بزرگ ترین هواپیمای 
جهان در ارتفاع 10هزار متری رها می شود. نسخه آزمایشی 
Talon-A با نام TA-0 این هفته رونمایی شــد. به گزارش 
وب سایت نیواطلس، هر دو هواپیمای تالون-A و حمل کننده 
 آن توســط شــرکت هوافضــای کالیفرنیا اســتراتوالنچ 
)Stratolaunch( طراحی و ساخته شده است. Roc، این 
هواپیمای غول پیکر با 2 بدنه کنار هم، 6 موتور بوئینگ 747 
و 28چرخ دارد و فاصله دو ســر بال های آن 117متر است. 
Roc هم اکنون بزرگ ترین هواپیمــای جهان از نظر طول 
بال است و بله، در واقع پرواز کرده است. در ابتدای برنامه ها 
از Roc خواستند تا وسایل پرتاب را به استراتوسفر )دومین 
الیه بزرگ اتمسفر( حمل کند و سپس آنها را رها کند. سپس 
آن وسایل نقلیه موتورهای موشکی خود را شلیک می کنند 

و محموله فضاپیمای خود را به مدار پایین زمین می برند.
ایده این بود که پرتاب فضاپیما به این روش بســیار ساده تر 
و البته با مصرف ســوخت بســیار کمتر از این اســت که 
پرتاب کننده مستقیما از زمین بلند شود و تا آخر با گرانش 
زمین مبارزه کند. پس از تغییر در مالکیت شرکت، تصمیم 
گرفته شــد که Roc به جای آن برای رهاسازی هواپیمای 
بدون خدمه تالون-A  استفاده شود که با سرعت بیش از 5ماخ 

پرواز کرده و سپس روی باند فرود می آید.

 آنها عمدتا برای انجام تحقیقات در مورد جنبه های مختلف 
پرواز مافوق صوت مورد استفاده قرار می گیرند. TA-0 نسخه 
تمام شده موشــکی تالون-A نیســت، بلکه یک خودروی 
آزمایشی است که برای ارزیابی و اعتبارسنجی سیستمی که 
آن را از قسمت زیرین بال مرکزی Roc رها می کند، استفاده 
می شود. آنها امید دارند که نخستین پرواز کامل TA-0 توسط 

Roc در اواخر امسال انجام شود.

ایرباس های آینده کربن تولید 
نمی کنند

ایربــاس از برنامه های خود بــرای ســاخت هواپیماهای 
عاری از کربن خبر داد. به گزارش سی ان بی ســی، شرکت 
هواپیماسازی ایرباس یک مرکز تاسیسات مخصوص تحقیق 
و توسعه تکنولوژی های هیدروژنی برای طراحی هواپیماهای 

نسل بعد خود راه اندازی می کند.

در بیانیه منتشر شده از سوی این شرکت اعالم شده که مرکز 
توسعه کربن صفر مستقر در فیلتون، شهر بریستول، از همین 
حاال کار را برای توسعه تکنولوژی های هیدروژنی آغاز کرده 
است. یکی از اهداف این مرکز تحقیقاتی کار حول مفهوم جدید 
ایرباس موسوم به »سیستم ســوخت فوق سرد )کرایوژنیک ( 
مقرون به صرفه« است. در اصل هواپیماهای عاری از کربن به 
چنین سیستم  جایگزینی برای سوخت رسانی، شتاب گیری 
و حرکت نیاز دارند. پیــش از این اطالعاتــی درخصوص 3 
هواپیمای عاری از کربن مفهومی، موســوم بــه »هیبرید-

هیدروژن« در سپتامبر2020 منتشر شده بود. ایرباس گفته 
اســت، حاال می خواهد تا ســال2035 »هواپیمای عاری از 
کربن تجاری« را به سرانجام برساند. هیدروژن توسط آژانس 
بین المللی انرژی به عنوان یــک »حامل انرژی تطبیق پذیر« 
توصیف می شــود و می تواند طیف وســیعی از صنایع به کار 
گرفته شــود. مزیت دیگر هیدروژن به عنوان سوخت، امکان 
تولید آن به روش های مختلف است. به عنوان نمونه می توان 
با استفاده از الکترولیز، هیدروژن را از آب تولید کرد. جریان 
الکتریکی آب را به اکســیژن و هیدروژن تجزیه می کند. اگر 
برق مورد استفاده در این فرایند از یک منبع تجدیدپذیر مثل 
انرژی بادی یا خورشیدی باشد، در آن حالت هیدروژن سبز 
یا تجدیدپذیر خواهیم داشــت. اگرچه  امروزه بیشتر تولید 
هیدروژن با استفاده از سوخت های فســیلی انجام می شود. 
ایرباس در مسیر جایگزینی هیدروژن با سوخت های فسیلی در 
هوانوردی تنها نیست. در ماه اکتبر )شهریور-مهر ماه( گذشته، 
برنامه هایی برای انجام پروازهای تجاری هیدروژن-الکتریک 
بین لندن و روتردام اعالم شــده بود و برنامه ریزان این پروژه  
امید دارند  پرواز هیدروژن-الکتریکی تجاری را در سال2024 
به ثمر برسانند. در همان زمان شــرکت هوانوردی زیرو-اویا 
)ZeroAvia( گفت که در حال توسعه یک هواپیمای 19نفره 
با سوخت کامال هیدروژنی است. همینطور در سپتامبر2020، 
یک هواپیمای پیل ســوختی هیدروژنی شــش نفره از این 
شرکت نخستین پرواز خود را با موفقیت پشت سر گذاشت. 
اثرات زیست محیطی عرصه هوانوردی با توجه به مصرف باالی 
سوخت های فسیلی که کربن زیاد تولید می کنند، قابل توجه 
است. صندوق جهانی طبیعت، هوانوردی را به عنوان یکی از 
بیشترین و سریع ترین منابع انتشــار گازهای گلخانه ای که 
منجر به تغییرات آب و هوایی جهانی می شود، توصیف می کند. 
این صندوق همچنین متذکر می شود که  اکنون سفر هوایی  

فعالیتی به حساب می آید که بیشترین تولید کربن را   دارد.

رکوردشکنی نبوغ در مریخ 
 بالگرد نبوغ)Ingenuity( ناســا با دوربین سیاه و سفیدش 
ویدئویی از رکوردشکنی خود در بیست وپنجمین پروازش 
ضبط کــرده اســت. در این ویدئو، بالگرد ناســا مســافت 
740متری را با ســرعت 5.5متر در ســاعت طــی کرد که 
طوالنی ترین و سریع ترین پرواز آن در سیاره سرخ محسوب 

می شود.
در این ویدئو، بالگرد نبوغ پس از رسیدن به ارتفاع 10متری، 
به سمت جنوب غربی حرکت می کند و در کمتر از 3ثانیه به 
حداکثر سرعت خود می رسد. در طول مسیر این بالگرد، ابتدا 
الیه های شنی مشاهده می شود و از اواسط آن، چند سنگ 
بزرگ هم به چشــم می خورد. در انتهای ویدئو هم نبوغ به 
مکان صاف و مســطحی می رســد که نقطه مناسبی برای 

فرودش به حساب می آید.

 )Ingenuity(به گزارش اســپیس، بالگــرد مریخی نبــوغ
یک سال پیش، نخستین پرواز خود را روی مریخ انجام داد و 
داستان خود را از آن زمان، به داستان یک بالگرد کوچک در 
دنیای واقعی تبدیل کرد که توانایی های ویژه ای دارد. بالگرد 
نبوغ نخستین ساخته بشر است که توانسته در جو مریخ به 
پرواز دربیاید و به دانشمندان برای بررسی این سیاره مرموز 

و اتمسفر آن کمک کند.

1.8کیلومتــر کــه  ســیارکی بــا قطــر 
بزرگ ترین ســیارک ســال۲۰۲۲ نامیده 
شده اســت، در فاصله ای ایمن و بدون 
خطر از کنار زمین عبور کرد. این سیارک 
که با نام »JA 1۹8۹( ۷۳۳۵(« شناخته 
می شــود، تقریبــا 4برابــر ســاختمان 
بزرگ تریــن  و  اســت  امپایراســتیت 
سیاره ای است که تاکنون در سال۲۰۲۲ 

از کنار سیاره ما عبور کرده است.

 1/8
کیلومتر 

به احتمــال زیــاد ســونی از ســال۲۰۲۵ 
بــرای  جدیــد  بازی هــای  عرضــه 
پلی استیشــن4 را متوقــف خواهــد 
کــرد. طبــق اطالعــات منتشــر شــده 
تــا ســال دیگــر ۵۰درصــد بازی هــا 
بــه پلی استیشــن۵ اختصــاص پیــدا 
می کننــد و نیمــی از آنهــا بــرای PC و 
موبایــل منتشــر می شــوند. بنابرایــن 
گیمرها باید در یکی دو ســال آینده به 
فکر جایگزینی PS4 با PS5 باشــند، 
 البتــه احتمــاال ســال آینــده میــالدی

 PS5 Pro از راه می رسد.

2025

به دنبــال انتشــار گزارش مالــی جدید 
انویدیا ارزش ســهام این شرکت افت 
1۰درصدی را تجربه کرد. این شــرکت 
در فصل اخیر 1.8میلیارد دالر درآمد 
کســب کــرده اســت. تحلیلگــران این 
افت شدید را به گزارش عملکرد مالی 
فصــل اول ۲۰۲۲ این شــرکت نســبت 
می دهنــد. درآمــد انویدیــا در فصــل 
اول ۲۰۲۲، 4درصد کمتر از آن  بود که 

تحلیلگران پیش بینی کرده بودند.

 10
درصد 

باتری خودرو با عمر ۱00سال 
باتری خودروهای الکتریکی همیشــه مهم ترین 
چالش تولید آنها بوده اســت. محققان شــرکت 
تسال اکنون می گویند موفق به تولید باتری هایی 
شده اند که می توانند یک قرن عمر داشته باشند. 
هم اکنون به صــورت معمــول در بازه های 5 تا 
10ساله باتری خودروهای الکتریکی باید تعویض 

شوند.
به گزارش الکتروتک، در مقاله ای که با همکاری 
دانشگاه دالهاوزی کانادا منتشر شده، صحبت از 
باتری هایی مبتنی بر نیکل اســت که در ترکیب 
با لیتیوم، منگنز و کبالت می توانند تا 100سال 

دوام بیاورند.
دانشمندان می گویند این باتری ها با تراکم انرژی 
باالتر می توانند دامنه مســافتی بیشــتری را در 
اختیار خودروهای برقی قرار دهند. نکته جالبی 
که محققان در این مطالعه به آن دست یافته اند 
این اســت که اگر از باتری ها در ولتاژ پایین تری 
استفاده شود، نسبت به باتری های مشابه و حتی 
باتری های لیتیوم آهن فســفات عمر بیشــتری 

خواهند داشت.
محققان به طور خاص می گویند اگر باتری لیتیوم 
نیکل منگنز کبالت را به جای استاندارد 4.2ولت با 
3.8ولت مورد استفاده قرار دهند )و دمای محیط 
25درجه سلسیوس باشد(، پیش بینی می شود که 

عمر باتری به 100سال برسد.

فضا

عدد خبر

حمل و نقل

فناوری
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 اواخر ســال گذشته بود که ســعید غضنفری مدیریت 
سازمان بهشت زهرا)س( را به عهده گرفت و در نشست 
خبری گفت که فارغ از خدمات عادی و معمول که انجام 
می شود، خدمت بی منت را ســرلوحه امور قرار داده ایم 
و درنظر داریــم تک تک فرآیندهای خدمت رســانی را 
اصالح کنیم. او ســازمان بهشــت زهرا)س( را سازمان 
خدماتی دانست و تأکید کرد: »دنبال این هستیم که آالم 
خانواده های متوفی را در حوزه های مختلف خدماتی کم 
کنیم.« حاال تحوالتی که در عرصه آرامستان 750هکتاری 
پایتخت انجام شــده حاکی از بهبــود در فضای پارک 
خودروها،  گسترش فضای ســبز و افزایش نظارت های 
شبانه روزی و اقداماتی از این دست است که نشان می دهد 
مدیریت شهری در این عرصه هم سعی دارد به وعده های 
خود جامه عمل بپوشاند وزمینه رضایتمندی شهروندان 
را فراهم کند. به گزارش همشهری، پرکردن مزارهای حفر 

شده در قطعات عمومی )303 و 328( جدیدترین تحول 
رخ داده در آرامســتان پایتخت است چرا که شهروندان 
همواره از بابت ســقوط در این مزارها نگرانی داشتند و 
خاک آلود شدن لباس هایشــان هم برایشان خوشایند 
نبود. عالوه برآن به لحاظ زیبایــی بصری هم این مزارها 
مشکالتی ایجاد کرده بودند که به گفته مدیرعامل سازمان 
بهشت زهرا)س( طرح پوشــاندن آنها در دستور کار قرار 
گرفت و اجرایی شد. آنطور که ســعید غضنفری گفته 
امروز دیگر در قطعات عمومی هیچ نگرانی بابت خاک آلود 
شدن لباس ها و سقوط در مزارهای خالی وجود ندارد و 
شهروندان با اطمینان خاطر می توانند مانند سایر قطعات 

در قطعات عمومی هم تردد کنند.

نظارت شبانه روزی  
سرقت ســنگ و برخی از لوازم در قطعات گلزار شهدا 
نگرانی هایی برای مردم ایجاد کرده که به گفته مدیرعامل 
ســازمان بهشــت زهرا)س( با افزایــش دوربین های 
مداربســته و اجرای طرح شهردار شــب تا حدودی 
این جرائــم کاهش یافته اســت. غضنفری همچنین 

به انتظامات ســنگ هم اشــاره و عنوان کرد که برای 
جلوگیری از سرقت ســنگ مزارها 2اکیپ ۴نفره این 
موضوع را رصد می کنند. همچنیــن نیروهای دژبان 
و انضباط شهری سازمان بهشــت زهرا)س( هم برای 
جلوگیری از سرقت ها به صورت 2۴ساعته فعال هستند.

افزایش فضای پارک خودروها
آخر هفته )پنجشــنبه و جمعه( تعــداد مراجعان به 

بهشت زهرا)س( افزایش می یابد و ازاین رو تأمین فضای 
پارک خودرو ضروری اســت. به گفته معــاون فنی و 
عمران سازمان بهشــت زهرا)س( در راستای همین 
مطالبه شــهروندان، با اجرای طرح خط کشی مورب 
پارک حاشیه ای اطراف قطعات ساماندهی شده است. 
علی توکلی نــژاد گفت: »با اجرای این طــرح از پارک 
دوبل و ســوبل خودروها و ایجــاد ترافیک جلوگیری 
می شود. همچنین پارکینگ 5هزار مترمربعي بالاستفاده 
اتوبوس ها در میدان شهدای گمنام به پارکینگ عمومی 
با ظرفیت 360خودرو تبدیل و پارکینگ جدیدی هم با 
ظرفیت 700خودرو در مجاورت قطعه50 ایجاد شده 
است.« به گفته او پارکینگ ورودی ساختمان عروجیان 
با ظرفیت 1500خودرو رایگان است و پارکینگ های 
جدیدی هم در قطعات 52، 5۴ و 2۴ پیش بینی شده که 

به زودی بهره برداری می شوند.

 برپایی روزبازار جنب متروي حرم امام )ره(
مدیریت سازمان بهشت زهرا)س( در راستای مسئولیت 
اجتماعی با همکاری شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل 
شهر تهران داخل پارکینگ جنب ایستگاه متروي حرم 
امام خمینی)ره( روزبازار دایر کرده است. به گفته معاون 
خدمات شهری سازمان، این روزبازار پنجشنبه و جمعه 
دایر می شود و 100غرفه در آن پیش بینی شده است. امیر 
رشیدی گفت: »تالش می کنیم با استفاده از ظرفیت های 
این آرامستان گامی برای ساماندهی دستفروشان حاشیه 
بزرگراه های اطراف بهشت زهرا)س(، محوطه باز گلزار 

شهدا و محله های باقرشهر و کهریزک برداریم.«

احیاي سالن های سوگواری
در ناحیه یک این آرامستان )قطعات یک تا 112( حدود 
5سالن سوگواری وجود دارد که در گذر زمان به دلیل 
مستهلک شدن بنا، این سالن ها بالاستفاده رها شدند 
اما به گفته معاون عروجیان بهشــت زهرا)س(، احیاي 
این سالن های در دستور کار قرار گرفته است. آنطور که 
روح اهلل محسنی عنوان کرده: »با احیا و بهره برداری از 
این سالن ها تا حدود زیادی تجمع سوگواران در قطعات 
کاهش یافته و مراسم هاي سوگواری مطلوب تر انجام 

می شود.«

تحول در آرامستان پایتخت
نگاه به برخی از  اقداماتی که در بهشت زهرا)س( سبب رضایتمندی مردم شده  است

زینب زینال زاده گزارش
روزنامه نگار

میزبانی از سوگواران سی و سومین سالگرد رحلت امام)ره(
علی توکلی نژاد، دبیر ستاد ارتحال سازمان بهشت حضرت زهرا)س( 

محل استقرار مناطق مختلف شهرداری تهران، پلیس راهور، آتش نشانی، اورژانس و سازمان های 
خدمات رسان و... پهنه بندی و مشخص شده اند. هماهنگی برای جابه جایی زائران از طریق ناوگان 
اتوبوسرانی، تاکسی ون و مترو صورت گرفته است. مسیرهاي بازگشایی در  جنوب حرم مطهر 
ویژه خروج زائران آماده سازی شده اند. آماده سازی 2000چشمه سرویس بهداشتی، آماده سازی 
محوطه حرم مطهر، تهیه و نصب بنرهای ویژه ایام ارتحال و پرچم های مشکی، افزایش مخازن 
و کیسه های زباله در محدوده مراسم، تهیه و توزیع بسته های فرهنگی، برپایی نمایشگاه های 
بصری، به کارگیری 40دستگاه ماشین برقی، اختصاص 15دستگاه ویلچر به همراه راهبر، استقرار 
سیستم کنترل بهداشت و ایمنی محیطی، پیش بینی و استقرار خودروهای خدمات رسانی سنگین 

و... از دیگر اقداماتی هستند  که با همکاری سازمان بهشت زهرا )س(در دستور کار قرار دارند.

مکث

احداث جذاب ترین خط مترو
پروژه احداث خط11 مترو با عبور از 6منطقه و تبادل 

مسافر با 7خط دیگر در دستور کار قرار دارد

خط11 مترو با گذر از 6منطقه پایتخت، عمال بخش قابل توجهی 
از نیاز های حمل ونقلی مناطق جنــوب، جنوب غرب و غرب تهران 
را پوشش داده و پای شبکه حمل ونقل ریلی را به شکلی پررنگ به 
این محدوده ها باز خواهد کرد. به گزارش همشهری، یکی از خطوط 
جدیدی که اجرای آن در طرح جامع حمل ونقل و ترافیک پایتخت 
تکلیف شده خط11 است. خطی به طول 32کیلومتر با 21ایستگاه 
که از سه راه ورامین آغاز مي شود و تا محدوده کوهک ادامه خواهد 
یافت. خط11 به دلیل برخورداری از 7ایستگاه تبادلی با سایر خطوط 
مترو، به یکی از مهم ترین و پرمسافرترین خط های این شبکه تبدیل 
خواهد شد. مدیر مطالعات خطوط جدید در شرکت متروي تهران، 
با تأیید مطالب عنوان شده، گفت: »خط11 مترو غیر از تأثیرگذاری 
قابل توجه بر معادالت حمل ونقلی پهنه جنوب غرب پایتخت، به لحاظ 
جاذبه های سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز یکی از جذاب ترین 
خطوط به شمار می آید، چراکه امکان احداث 30مجتمع ایستگاهی 
به منظور کمک به هزینه های اجرای طرح در طول خط شناسایی 
شده است.«  به  گفته آرش خدابخش این خط در مناطق 16، 17، 
18، 19، 20 و 21 ایستگاه داشته و از ایستگاه تبادلی با اکثر قریب به 
اتفاق سایر خطوط ساخته شده و در دست احداث خواهد بود. او افزود: 
»بهره برداری از این خط، به کاهش ترافیک خط5 و مسافرانی که از 
استان البرز به سمت تهران و بالعکس تردد دارند، کمک می کند.« 
خدابخش در قسمت دیگری از صحبت های خود به عبور خط11 
از زیر محورهای شریانی مهم تهران اشاره کرده و می گوید: »قاعدتا 
استفاده شهروندان از ایســتگاه های مترو در این خط و جایگزینی 
این وســیله حمل ونقلی پاک، ایمن و ارزان به جای وســایل نقلیه 
شخصی، می تواند بار ترافیک در بزرگراه های شهیدرجایی، آزادگان، 
 شهیدکاظمی، آیت اهلل سعیدی، شهیدلشکری، شهیدفهمیده، جاده
 تهران-ورامین، فتح و شهیدچراغی را کاهش دهد.« براساس این 
گزارش، اولویت نخست شــروع عملیات اجرایی خط11 به بخش 
ایستگاه چیتگر تا ایســتگاه عبدل آباد مربوط می شــود که اخیرا 
تفاهمنامه ای هم بــا بخش خصوصی در مورد احــداث آن منعقد 

شده است. 

عباس شعبانی
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

درصورت جذب سرمایه گذار برای احداث 
بزرگراه شهید شوشتری در شرق تهران، 
پــروژه را به طــور کامل تــا پایان ایــن دوره 
مدیریــت شــهری یعنــی در ســال۱۴۰۴ 
تحویــل خواهیــم داد. ایــن کنارگــذر، 
۱۶ و نیــم کیلومتــر طــول دارد. الزامــات 
محیط زیســتی این پروژه رعایت خواهد 
شد. در این منطقه پروژه به شکل تونل 
زیر زمین اجرا می شود و هیچ آسیبی به 

جنگل و درختان وارد نخواهد شد.

مسعود رنجبریان
شهردار منطقه ۶تهران

در مجــاورت بیمارســتان های امــام 
خمینی )ره(، قلب و شریعتی همراه سرای 
امیرلویی و در حوالی بیمارستان فیروزگر 
همراه سرای خردمند در حال آماده سازی  
است. همراه سرای امیرلویی با ظرفیت 
۱۱۰ تــا ۱۷۰نفــر و همراه ســرای خردمنــد 
با گنجایــش ۱۳۰نفر با تمرکــز بر تجهیز 
امکانات بیشتر در ماه های آینده افتتاح 

می شود.

حمل و نقلنقل قول خبر

عدد خبر

چهارمین جشــنواره توت کن روز دوشنبه ۹ 
خردادماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در کن، خیابان 
شهید احمد کاشانی، محله میانده، انتهای 
کوچــه شــهید ســیدجمال، انتهــای کوچــه 
عسگری برگزار می شود. در محله کن  حدود 
۱۴هــزار اصله درخــت توت باالی ۷۰ســال و 
۱۰۰۰اصلــه درخــت بــاالی ۱۵۰ســال در این 
توتســتان ها وجود دارند که عمــر بعضی از 

این درختان به ۳۰۰سال هم می رسد.

14هزار
درخت توت

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار 
و پایانه های مســافری شــهر تهران از اجرای 
8پــروژه تحولــی بــزرگ در حــوزه حمل ونقل 
بــار و مســافر در پایتخــت خبــر داد. مهــدی 
وحدت کار گفت: »افتتاح و راه اندازی پایانه 
جدید شرق، راه اندازی بندر خشک،  توسعه 
و ســاماندهی پارک ســوارها و پیاده ســازی 
مدل هوشــمند مدیریت پایانه هــا در حوزه 
بار و مسافر از جمله این برنامه های تحولی 

است. «
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بهترین گزینه برای رفع عطش در تابستان
من هم مثل خیلی از بچه های دیگر، تمام تابستان را مشغول 
رفتن بــه کالس  هایی بودم که شــاید هیچ کــدام از آنها هم 
انتخاب خودم نبود. پدر و مــادرم مثل خیلی از والدین دیگر، 
دوست داشتند که تابستان ها کالس فوق برنامه بروم تا ببینم 
که عالقه و استعدادم کجاست. تنها کالسی که در آن دوران 
نرفتم و اتفاقا استعدادم هم همان جا بود، کالس آشپزی بود! 
بگذریم؛ باالخره بچه بودم و شک نداشتم که پدر و مادر، صالح 
من را می خواهند و تقریبا بدون غرغر، هر کالسی که ثبت نام 
می کردند، می رفتم. بدترین خاطره ها برای کالس نقاشی بود 
که کوچک ترین استعدادی در آن نداشتم و حس می کردم در 
این رشته، یک آبروریزی تمام عیار برای خانواده ام هستم! اما 
در عوض، عاشق کالس پینگ پنگ بودم. تاق-توق؛ تاق-توق! 
چقدر این آهنگ را دوست داشــتم و چقدر از جان برای این 
ورزش مایه می گذاشتم. وقتی به خانه برمی گشتم، دیگر رمق 
نداشتم و تنها چیزی که من را سر ذوق می آورد، عطر شربت 
خیار و سکنجبین مامان بود. ترشی لیمو و عطر نعناع، شیرینی 
سکنجبین و خنکی خیار، همه و همه کافی بود تا گرما و عطش 
و خستگی را یکباره از جســم و جانت خارج کند؛ شربتی که 
قدمتی چند ده ساله در ایران دارد و درست کردنش هم خیلی 

راحت است؛ بیایید یک بار دستور آن را با هم مرور کنیم.
برای درست کردنش چه الزم داریم؟ 

برای هر یک نفر:
  خیار قلمی تازه: یک عدد متوسط   لیموترش کوچک: یک 
عدد   شربت سکنجبین: 2قاشق غذاخوری   آب خنک: یک 
لیوان   عرق نعناع: یک قاشق چای خوری   برگ نعناع تازه برای 

تزئین   یخ خردشده: مقداری
یک نکته:

میزان شیرینی این شــربت به ذائقه شما بستگی دارد. بنابراین 
می توانید مقدار شربت سکنجبین موجود در دستور را براساس 

میل و ذائقه خود، کم و زیاد کنید.
چطور  درستش کنیم؟

1. ابتدا خیار را پوست بگیرید و با رنده درشت، رنده کنید. بهتر 
است از خیارهای ســفت، قلمی و بدون هسته برای تهیه این 

نوشیدنی تابستانی کمک بگیرید.
2. شربت سکنجبین و عرق نعناع را داخل لیوان بزرگی بریزید.
3. لیموی کوچک را آب بگیریــد و آب آن را هم داخل لیوان 
بریزید. شما می توانید چند حلقه لیموترش تازه هم به لیوان 

شربت تان اضافه کنید.
4. خیار رنده شده را هم داخل لیوان بریزید و در نهایت، آب را 

به لیوان اضافه کنید.
5. شربت را هم نزنید تا سکنجبین در ته شربت و خیار روی 

شربت بماند و ظاهر شربت شما را برای مهمان، زیباتر کند.
6. بعد از افزودن تمام مــواد می توانید برگ های نعناع تازه را 

برای تزئین، روی شربت قرار دهید.
7. این شربت را درست قبل از نوشــیدن هم بزنید تا خیار و 

سکنجبین به خوبی با یکدیگر ترکیب شوند.

روشناتنور گرم

مردها نمی توانند 
شما هر کاری را درنظر بگیرید که خیلی دشوار باشد، در مقابل 
بچه داری در واقع آسان است. بچه داری هنر خیلی بزرگی است. 
مردها یک روز هم نمی توانند این کار را انجام دهند، زن ها با دقت، 
با حوصله و باظرافت این کار بزرگ را انجام می دهند. خدای متعال 
در غریزه آنها این توان را قرار داده است. این آقایان که می بینید 
ماشااهلل یال و کوپالی دارند؛ اینها همه اش ظاهر است،  جسم قوی 
اســت اما از لحاظ پیچیدگی ذهنی و در زمینه های احساسی و 
عاطفی،  زن قوی تر از مرد است.قدرت تحملش زیاد است،  راه ها 
را بلد اســت...غرض اینکه خانم ها بهتر می توانند در این مصاف 
دوستانه بر عوامل سردی فایق بیایند... اگر دیدید همسرتان یک 
عیبی دارد،  بدانید که هیچ انسانی بی عیب نیست، او هم همزمان 
دارد یک عیبی از شما را تحمل می کند.  آدم عیب خودش را که 
نمی فهمد، عیب دیگری را می فهمد پس بنا را بگذارید به تحمل. 
اگر دیدید قابل اصالح اســت،  اصالحش کنید.اگر دیدید کاری 
نمی شود کرد، با او بسازید و زندگی کنید. خداوند ان شااهلل زندگی 
را شــیرین خواهد کرد و به آن برکت خواهــد داد و بدانید مرد 

ایده آل بی عیب و زن ایده آل بی عیب در این دنیا پیدا نمی شود.
 گزیده ای از سخنان مقام معظم رهبری 
خطاب به زوج های جوان در کتاب »مطلع عشق«

منیکمادرم؛شادوپرمشغلهندا احمدلو
مادران پرمشغله با برنامه ریزی درست و پایبندی به آن، هم می توانند عالیق شان را دنبال کنند و هم مادری شاداب و پرانرژی باشند 

رسوب زدایی از کتری
کتری و قهوه جوش از وسایل پر استفاده در هر خانه ای 
هستند که به مرور زمان و استفاده مکرر رسوب می گیرند 
و دیواره ای آهکی روی آنها پدیدار می شود. رسوب عالوه 
بر اینکه ظاهر کتری و قهوه جوش را بد می کند به مرور 
باعث می شود رنگ و طعم آب هم بی کیفیت شود.  برای 

این شیوه رسوب زدایی فقط به آب و سرکه نیاز دارید:
1- با توجه به میزان اســتفاده از قهوه جوش ، هر ســه تا 
شش ماه یک بار باید آنها را رسوب زدایی کنید. برای انجام 
این کار، به مقدار مساوی ســرکه و آب را داخل دستگاه 
بریزید و داخل قهوه جوش بچرخانید و بگذارید دو ســه 
ساعتی بماند. پس از گذشت چند ساعت، آب معمولی در 

قهوه جوش بریزید و خوب آن را بشویید.
2-  بهتر است رسوب زدایی کتری را ماهانه انجام دهید. از 
بین بردن رسوب کتری هم کاری بسیار ساده است، فقط 
کافی است کتری را پر از آب و ســرکه کنید و بگذارید به 
جوش  آید، ســپس آن را از روی حرارت بردارید تا کامال 
خنک شود. بعد از خنک شــدن کتری آن را خوب با آب 

معمولی بشویید.

ترفند

مــادری، پایــان آرزوها 
نیست. مادری خداحافظی 
با رشــد و کمــال فردی 
نیست. می توانی مادر باشی و همچنان کتاب بخوانی، مادر باشی و 
تفریح کنی،  فیلم ببینی،  هنرمند باشی و یا مثل خیلی دیگر از مادران 
به کار بیرون از خانه ات هم ادامه دهی. قرار نیست فرزند یا فرزندان 
جدید جای کتاب و وقت مطالعه و فعالیت های فرهنگی و... را بگیرند. 
 باید میان همه مشغله های مادرانه،  جایی برای عالقه هایت هم باز کنی. 
پر مشغله ها اهل برنامه ریزی اند، از کوتاه ترین و کمترین وقت شان به 
راحتی نمی گذرند،  کارهایشان را با سرعت بیشتری انجام می دهند؛ 
مادران پرمشــغله هم از این دســته اند. مادرانی که در کنار تمام 
فعالیت های روزانه مادری و خانه داری به تحصیل و تفریح و مطالعه و 
عالیقشان هم می پردازند بدون برنامه ریزی روزشان شب نمی شود. 
آنها معتقدند که برنامه ریزی،  فرصت پرداختن به عالیق و مهارت 
و کسب دانش را برایشان مهیا می کند و نتیجه اش می شود مادری 
سرزنده و شاداب و پرانرژی برای فرزندانش؛  مادری که حال همه اهل 

خانه را بهتر می کند و از مادرانگی اش خوشحال است.

مادر شاداب و پرمشغله سه قلوها
سمیه علی اکبری، مادر حسین 16ساله و ســارا و حورا و یحیی 7ساله 
اســت؛ ســه قلوهایی که کالس اولشــان را تازه تمام کرده اند. روزها و 
ماه های اول به دنیا آمدن ســه قلوها با داشتن پســرک 8ساله،  روزهای 
راحتی نبوده اســت. با کمــک مادربزرگ های خانــواده کم کم بچه ها 

از آب و گل درآمدنــد،  در ایــن میــان توجــه و محبت به 
حســین فرزند اول خانواده هم بایــد همچنان کیفیت 
خودش را مانند گذشته حفظ می کرد، تفریحات دو نفره 
با هر یک از والدین یا  مسافرت ســه نفره بدون حضور 
ســه قلوها و... ازجمله این برنامه ها بوده اســت. به این 
وقت گذاشتن ها،  زحمت و بی خوابی و مشغله مادری 

که فرزندانش از روزهــای نوزادی فاصله 
گرفته اند را هم اضافه کنید؛ زحمتی 
سه برابر برای مادری که پیش از این 
و بعد از پایان تحصیالت در مقطع 
کارشناســی فیزیک، عالقه مند 
به ترجمه بــوده و در این زمینه 
فعالیــت می کــرده و یکباره 
دنیایــش با تغییــری جدی 
مواجه شده اســت؛ » با آمدن 
ســه قلوها کار ترجمه را کنار 

گذاشتم،  دیگر مانند قبل برای 
ترجمه تمرکز نداشتم اما برخالف 
تصور،  بسیار فعال تر شدم. زمانی که 

یک فرزند داشتم، شاغل بودم اما با آمدن سه قلوها و فاصله گرفتن از کار،  به 
عالقه مندی های هنری می پردازم. برای بچه هایم لباس می دوزم، نقاشی 
می کشم،  کتاب می خوانم،  فیلم های روز دنیا را می بینم، صوت های تفسیر 
قرآن را می شنوم و گاهی برای صفحه مجازی ای که همسرم برای عالقه اش 
راه اندازی کرده، با کمک یکدیگر زیور آالت با سنگ های تزئینی درست 
می کنیم. حاال اگر وقت خالی میان روز پیدا کنم،  باید حتما آن را پر کنم 
تا حس مفیدبودن داشته باشم.« علی اکبری معتقد است که وقت و زمانی 
که در میان رســیدگی به 4فرزند، برای پرداختن به عالقه مندی هایش 
می گذارد او را به مادری شاداب و به روز برای فرزندانش تبدیل کرده است. 
او به همشهری می گوید: » این حس که فراتر از یک مادر خانه دار هستم 
برایم ارزشمند اســت. ذهنم فقط درگیر کار خانه و بچه ها نیست،  آن را 
پرورش می دهم. اگر فقط بخواهم به کارهای خانه و بچه ها بپردازم،  ذهن 
منفعلی خواهم داشت. همیشه فعال بوده ام و حاال با تغییر شرایط نیز به 

نوعی دیگر،  فعال بودن را دنبال می کنم.« 

برنامه ریزی و پایبندی به آن
مدیریت خانه ای با حضور 4فرزند در دو رده سنی مختلف، راحت نیست، 
 به خصوص اینکه بخواهی وقتی را برای خودت هــم بگذاری. علی اکبری 
برنامه ریزی درست و پایبندی به آن را از دالیل موفقیت در انجام به موقع امور 
خانه و بچه ها و پرداختن به عالقه مندی هایش می داند و قدردان همراهی های 
همسرش است. او و همسرش از چند سال قبل که بچه ها کوچک تر بودند، 
 ساعت خواب آنها را تنظیم کردند؛ کاری که ابتدا با سه قلوها سخت بود اما 
حاال نتیجه مثبتی دارد؛ »طبق برنامه ای که چند سال است در خانه اجرا 
می شود شام را بین ساعت 8تا 8:30شب می خوریم، بچه ها ساعت 10خواب 
هستند و اجازه خواب بعد از ظهر را ندارند. در روزهای مدرسه،  تکالیف بچه ها 

از ساعت 4عصر آغاز می شد و تا قبل از 6عصر باید 
پایان می یافت.« بخشی از عالقه مندی هایی 
که علی اکبری به آنها می پردازد،  بعد از ساعت 
خواب بچه هاست. در سکوت خانه به نقاشی 

و مطالعه و فیلم دیدن می پردازد و زمان شستن ظرف های شام و مرتب کردن 
آشپزخانه،  صوت های تفسیر قرآن را می شنود؛ »یکی از کارهایی که همیشه 
انجام می دهم،  مرتب کردن ریخت و پاش های کوچک در خانه است،  این 
راهکارهاست که اجازه نمی دهد خانه به هم ریخته شود و در پایان هفته نیز 
نظافت کلی انجام می دهم.  خانم های شاغل با این ترفندها می توانند همیشه 
خانه شان را مرتب نگه دارند. همچنین شب ها همیشه آشپزخانه را تمیز و 
مرتب می کنم تا صبح برای آماده کردن صبحانه، با آشپزخانه ای آرام و تمیز 
مواجه شوم و کارم سرعت داشته باشد. مقدمات ناهار فردا را همیشه شب قبل 
آماده می کنم که این هم در سرعت بخشیدن به کارهایم کمک بزرگی است.« 

شرایط تغییر را بپذیرید
علی اکبری با فعالیت ها و دلمشغولی هایش خداحافظی 
نکرده و فقط با تغییر شرایط زندگی اش، در آنها تغییر 
ایجاد کرده؛  تغییری آگاهانــه و همراه با پذیرش که با 
نتیجه ای لذتبخش همراه است. او می گوید: »مادران 
باید بپذیرند که با آمدن فرزند یا فرزندان جدید دیگر 
نمی توانند مانند گذشته به امور شخصی و تفریحاتشان 
بپردازند. این پذیرش بســیار مهم است، اگر بعضی 
تفریحات و فعالیت های شخصی را ندارند اما در عوض 
شیرینی و لذت حضور بچه ها را در زندگی شان دارند؛ اگر 
این را بپذیرند بعدها مدام غر نمی زنند و نمی گویند که 
بچه ها نمی گذارند من زندگی کنم،  نمی گذارند من مانند 
گذشته به عالیقم بپردازم،  نمی توانم خوشبخت باشم 
و...، این تفکر و جمالت هم برای خودشان اذیت کننده 
اســت و هم برای بچه ها.« یکی از سختی هایی که او 
در یکی دو سال گذشــته مانند دیگر مادران و البته 
بیشــتر از آنها تجربه کرده،  تحصیل در دوران کرونا 
است. حسین پسر بزرگ که دیگر نیازی به مراقبت و 
رسیدگی به دروس نداشته و خودش هم 
کمک حال مادر بوده و هست،  حواسش 
همیشه به سه قلوهاســت و آنها هم 
رابطه خوب و همراه با احترامی نسبت 
به او دارند اما سه قلوهای کالس اولی در 
دوران کرونا و کالس های مجازی، 
 تجربه سختی بوده اند؛ » باید 
همزمان مراقب سه کالس 
می بودم، به تکالیف شان 
می  کردم،  رســیدگی 
 دغدغه آموزش کالس 
اول مجازی را داشــتم، 
سختی اش ســه برابر بود 
اما حــاال خدا را شــکر 
شیرینی اش هم سه برابر 
است، یکباره سه تا بچه 
کوچک با هم باســواد 
شــده اند و این جذاب 

است«. 

مکث

گزارش
الهام مصدقی راد
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ســفارت ویتنام در تهران درهای 
خــود را بــه روی مدیــران دفاتر 
خدمــات مســافرت هوایــی و 
جهانگردی در ایران گشــود و از فعــاالن صنعت 
گردشــگری ایران خواست امکان ســفر به ویتنام 
را برای گردشــگران ایرانی که تمایــل به بازدید از 
جاذبه های میراث جهانی و طبیعت گردی در آسیای 

جنوب شرقی دارند، فراهم کنند.
لوئونگ کونوک هویی، سفیر جدید ویتنام در تهران 
که حدود 4ماه پیش بــه تهران آمــده و با تقدیم 
استوارنامه خود به وزیر خارجه کشورمان نمایندگی 
دیپلماتیک ویتنام در ایران را برعهده گرفته است، 
همزمان با آغاز روز جهانــی موزه ها و هفته میراث 
فرهنگی در ایران با برگزاری یک نمایشگاه عکس 
از تصاویر میراث جهانی ملمــوس و ناملموس آن 
کشور در فهرســت میراث جهانی یونسکو و دعوت 
از مدیران دفاتر گردشــگری ایران ورود ویتنام به 
بازار گردشــگری ایران را اعالم و از دفاتر خدمات 
مسافرتی کشور خواسته اســت که زمینه برقراری 

مسیر گردشگری 2کشور را فراهم کنند.
لوئونگ کونوک هویــی در گفت وگوی اختصاصی 

خود با روزنامه همشهری از آمادگی کشورش برای 
میزبانی ارزان از گردشگران ایرانی و همچنین تالش 
برای راه اندازی پرواز مستقیم بین ایران و ویتنام در 
گفت وگو با شــرکت های هواپیمایی داخل ایران و 

بخش خصوصی گردشگری ویتنام خبر داد.
ســفیر ویتنام در تهران به همشهری گفت: هزینه 
سفر به ویتنام و استفاده از اماکن گردشگری و اقامت 
در هتل های آن کشــور برای ایرانی ها بسیار ارزان 
است و نرخ هتل های آن کشــور از 30 تا 100دالر 
اســت، اما هزینه تهیه بلیت پرواز به ویتنام اندکی 
گران تمام می شــود و پیشــنهاد ما به گردشگران 
ایرانی آن است که پکیج های ترکیبی سفر به ویتنام 

را  برای سفر ارزان به چند کشور تهیه کنند.
به گفته او، پکیج های ترکیبی ســفر به ویتنام تنها 
مختص بازدید از جاذبه های گردشگری آن کشور 
نیست و ایرانی ها می توانند با خرید سفرهای ترکیبی 
عالوه بر ویتنام به کشورهای تایلند، مالزی و کامبوج 

با هزینه های بسیار ارزان تر سفر کنند.
به گفته لوئونگ کونوک هویی، ایران و ویتنام 2کشور 
با تاریخ کهن و فرهنگ غنی هستند که باید زمینه 

آشنایی بیشتر 2ملت با یکدیگر فراهم شود.

سفیر ویتنام در تهران با اعالم بسته بودن مرزهای 
ویتنام به روی گردشگران در 2سال گذشته به دلیل 
پاندمی کرونا گفت: اکنون مرزهای این کشور برای 
سفر گردشگران باز شده و ایرانی ها می توانند بدون 

مشکل به این کشور سفر کنند.
او با اعــالم اینکه 19اثر شــامل آثــار ملموس و 
ناملمــوس و محوطه های باســتانی و طبیعی این 
کشــور به همراه فرهنگ مردم ویتنام در فهرست 
میراث جهانی یونسکو ثبت شده است از جذابیت 
آیین ها و جشن های باســتانی ویتنام برای بازدید 

گردشــگران خارجــی ازجملــه 
گردشگران ایرانی خبر داد و گفت: 
ایران و ویتنام شباهت های جالبی 
به یکدیگر داشــته و هر دو کشور 

عالقه به صلح و آرامش دارند.
ســفیر ویتنــام در تهــران 

می گوید: ویتنام قصد دارد 
با تقویت تعامالت 
با  گردشــگری 
ایران شــرایطی 
را فراهم کند که 

گردشــگران ایرانی با هزینه کمتر عالوه بر ویتنام 
بتوانند از جاذبه های گردشگری کشورهای همسایه 
آن کشور ازجمله تایلند، مالزی و کامبوج در مدت 

زمان کمتر از 2هفته بازدید کنند.
به گفته او، عالوه بر ارزان بودن خدمات گردشگری 
در ویتنام برای گردشــگران، گردشــگران ایرانی 
عازم ویتنام می توانند با پروازهــای ارزان قیمت و 
طی مسافت های بسیار کمتر به کشورهای جنوب 
شرق آسیا ســفر کنند و عالوه بر سفر به شهرهای 
مختلف ویتنام کشورهای آسیای جنوب شرقی در 
همسایگی ویتنام را نیز با هزینه بسیار کمتر بازدید 

کنند و به خانه بازگردند.
لوئونگ کونوک هویی به همشــهری 
گفته است که درهای ویتنام 
به روی گردشگران ایرانی 
گشوده شــده و ایرانی ها 
می توانند بدون مشــکل 
در قالب تور یا ســفرهای 
انفــرادی ویــزای ورود به 
ویتنام دریافت و به آن کشور 

سفر کنند.

دروازه گردشگری ویتنام  به روی ایرانیان گشوده شد
   سفیر ویتنام در تهران: ایرانی ها بدون مشکل به ویتنام سفر کنند

    لوئونگ کونوک هویی: ویتنام مرکز سفر ارزان و سریع ایرانی ها به تایلند، مالزی و کامبوج است 

گردشگری

 ساماندهی پسماندهای شمال 
کشور با کمک بخش خصوصی

در پی تأکیدات معاون رئیس جمهور درباره اولویت ســاماندهی 
پسماند استان های شــمالی کشور، اســتفاده از ظرفیت بخش 

خصوصی در دستیابی به این  هدف بررسی می شود.
به گزارش همشهری، هفته گذشته علی سالجقه، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست اعالم کرد که در استان های شمالی، زباله ها 
جایی برای دفن ندارند. این موضوع اســتان های شمالی کشور را 
با بحران جدی روبه رو کرده و ســاماندهی این مشکل در اولویت 
برنامه های دولت قرار دارد. سهیل اوالدزاد، کارشناس محیط زیست 
در این باره زمینه های ورود بخش خصوصی را بررسی کرد. به گفته 
وی، باید طبق قانون مدیریت پسماند با خریدوفروش غیرقانونی 
پسماندهای شهری برخورد شــود. این کارشناس اولویت دوم را 
لغو مجوز تمامی مراکز جمع آوری ضایعات طبق قانون مدیریت 
پسماند ذکر کرده و جلوگیری از تفکیک زباله به صورت دستی در 
مراکز دپوی زباله و اخراج تمامی پیمانکاران تفکیک زباله در مقصد 

را راهکار سوم مدیریت پسماند استان های شمال کشور می داند.
ایجاد فضاهایی مشابه شهرک های صنعتی با عنوان شهرک های 
بازیافت که تمامی فعل و انفعاالت مدیریت پسماند در آنها صورت 
بگیرد، می تواند راه حلی برای ســاماندهی این بحران باشد. البته 
نباید فراموش کرد که فرایند مدیریت پسماند چند وجهی است. به 
این معنا که نمی توان با یک راه حل به مسئله خاتمه داد. به عنوان 
نمونه مدیریت پسماندهای الکترونیکی، از پسماندهای آلی یا ویژه 
کامال جدا هستند و نمی توان تنها با یک خط معیار از سالم سازی 
صحبت کرد. همچنین ایجاد و فعال  کردن اپلیکیشن های مدیریت 
پسماند از بهترین شیوه های جلوگیری از سرقت زباله و تشکیل 
باندهای مافیایی در این حوزه اســت. این اپلیکیشن ها شکستن 
انحصار را هدف می گیرنــد، به گونه ای که افــراد مختلف امکان 
طراحی اپلیکیشن و ارائه آن به سازمان های متولی مانند شهرداری 
و محیط زیست را داشــته باشند. حضور شــرکت های مختلف، 
سطح کیفیت فعالیت ها و خدمات را باال می برد و از فساد بیشتر 
جلوگیری می کند. اوالدزاد درباره بحران محیط زیستی در شمال 
کشور اشاره کرد و گفت: ما طرح های پســماند را در استان های 
شــمالی تدوین کرده ایم. به عنوان مثال، در بخش سروان استان 
گیالن، 5 سال قبل طرح جامع پســماند توسط دانشگاه نوشته 
و از طرف مسئوالن دانشــگاه ها راهکارهای جدیدی ارائه شد اما 
اجرایی نشد. صداوسیما و شهرداری منطقه وظیفه انجام اقدامات 
فرهنگی درباره این موضوع را داشــتند ولی عمال اقدامی در این 
زمینه انجام ندادند. در سال های اخیر زباله های ارزشمند توسط 
افرادی که بعضاً مغازه های خریدوفروش ضایعات دارند، با مجوز 
صنفی سازمان صنعت و معدن به سرقت می رود، درصورتی که این 
کار ضد قانون مدیریت پسماند مصوب سال13۸3 کشور و در قانون 
هرگونه حمل، نگهداری، خرید وفروش پسماند بدون اخذ مجوز از 
نهاد هایی مانند وزارت کشور ممنوع اعالم شده است. بنابراین باید 

همه نهادها برای رفع این معضل همکاری کنند.

علی سالجقه
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
بــرای ایفــای اثرگــذار مشــارکت مــردم 
در حفاظــت از طبیعــت و صیانــت از 
محیط زیســت، تدویــن دســتورالعمل 
آموزشــی بــرای ورود طبیعت گردهــا 
بــه عرصه هــای طبیعــی و پارک هــای 
ملی ضروری اســت. می تــوان با اجرای 
دستورالعمل ها از مردم برای حفاظت 

بیشتر از محیط زیست کمک گرفت.

مصطفی فاطمی
دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات 

سفر
ستاد ویژه کاروان های زیارتی به مقصد 
مرقــد امام خمینــی)ره( در تعطیــالت 
خرداد مــاه تشــکیل شــد و بــا توجه به 
کاروان هــای زیارتــی بــه مقصــد حــرم 
مطهــر امام خمینــی )ره( پیــک بــاالی 
ســفر در تعطیالت پیــش رو پیش بینی 
می شــود. اصفهــان و قــم هــم درگیــر 

سفرهای کاروانی خواهند بود.

نقل قول خبر

درصــد تاالب هــای کشــور در معــرض 
تبدیل شدن به منشأ گردوغبار هستند 
و برای حفظ آنها از خطر، فعالیت هایی 
انجــام می شــود. بــه گــزارش ایســنا، 
صدیقــه مــدرس طباطبایــی، رئیــس 
گــروه منابــع آب ســازمان حفاظــت 
محیط زیست گفت: اگر شرایط تاالب 
مطلــوب نباشــد و نیــاز آبــی آن تأمین 
نشود، این وســعت تاالب ها می تواند 

به کانون گردوغبار تبدیل شود.

۴۳

هکتــار وســعت اراضی تولیــد بذرهای 
گیاهــان مرتعــی کشــور اســت. بــه 
گــزارش همشــهری، ترحــم بهــزاد 
مدیــرکل دفتــر امــور مراتــع ســازمان 
منابع طبیعــی گفــت: هم اکنــون این 
سطح در ۲۲ایستگاه و ۱۸استان کشور 
فعالیــت دارنــد. بزرگ تریــن ایســتگاه 
تولیــد بــذر گیاهــان مرتعی کشــور در 
شهرســتان قــروه اســتان کردســتان 

قرار دارد.

7056

عدد خبر

خبر روز
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سال گذشته بنا بر اعالم سازمان پزشکی قانونی ۱۶هزار 
و۷۷۸نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دســت 
داده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال99، 9درصد 
افزایش یافته است. از کل تلفات تصادفات 4۱4۷نفر در 
محور های درون شهری، ۱۱هزارو۶۰۵نفر در مسیر های 
برون شهری، 94۱نفر در مسیر های روستایی و ۸۵نفر 
در سایر مســیر ها جان باخته اند. آمارها نشان می دهد 
بیشترین سهم تلفات مربوط به جاده های برون شهری 
اســت؛ جاده هایی که به گفته معاون سازمان راهداری 
ایران به ویژه در سال های اخیر در معرض خطر سرقت 
تابلو و عالئم قرار گرفته اند. سرقت های جاده ای ساالنه 
حداقل 2۰میلیارد تومان به این سازمان خسارت می زند 
و این رقم به جز خسارتی است که سرقت کابل های برق 

و روشنایی به  بار می آورد.
همه اســتان ها هــر از گاهی آمــار و ارقامــی از این 
ســرقت های جاده ای مطرح می کنند، امــا به تازگی 
مسئوالن آذربایجان غربی از خسارت ۸میلیارد تومانی 
ســرقت تابلو و عالئم جاده ای خبر داده اند؛ عددی که 
این استان را در مقایسه با میانگین اعالم شده از سوی 
راهداری کشور در رده  اســتان های با سرقت باال قرار 
می دهد. خوزستان، کرمانشــاه و گلستان هم هر یک 
اعالم کرده اند ســاالنه به طور میانگین از این سرقت ها 
به عالوه ســرقت تجهیزات روشــنایی خسارت قابل 

توجهی می بینند.

سرقت 7هزار تابلو در آذربایجان غربی
سال گذشته بین ۶۵۰۰ تا ۷هزار تابلو و عالئم ایمنی از 
محور های مواصالتی آذربایجان غربی به سرقت رفته که 
بیشترین میزان تابلو های سرقتی به ترتیب در بزرگراه ها، 
محور های اصلی، کریدور های اصلی و محور های فرعی 
بوده اســت.   مدیرکل راهداری و حمل  و نقل جاده ای 
آذربایجان غربی ارزش ریالی تابلوهای سرقتی در سال 
گذشــته را ۸میلیارد تومان اعالم می کند و می گوید: 
امسال 2۰پرونده سرقت تابلو و عالئم جاده ای تشکیل 

شده  است.
ارسالن شکری تأکید می کند ســرقت تابلوها و عالئم 
هشــداردهنده موجب کاهش دید و هوشیاری راننده 
و اطمینان خاطر او هنگام رانندگی شــبانه می شود و 
قطعا یکی از عوامل مؤثر در افزایش تصادفات و تلفات 

جاده ای است.

سرقت تابلو، عامل 30درصد تصادف ها
طبق آمارهای اعالم شده سال گذشته 2۸۶۷تصادف 
جاده ای در آذربایجان غربی به وقوع پیوست که منجر 

به مجروح شدن 3۵۶۰ و فوت 2۵۵نفر شد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
آذربایجان غربی 2۵ تا 3۰درصد تصادفات رخ داده در 
سال گذشته را در نتیجه نبود و ســرقت تابلو و عالئم 
می داند و به همشــهری می گوید: در اکثر محورهای 
اصلی و فرعی اداره کل و اداره های شهرستان به صورت 
مســتمر به نصب، تعمیر و تعویض تابلوهای مورد نیاز 
اقدام می کنند، اما با توجه به گســترش ساالنه شبکه 
راه های آسفالتی اصلی، فرعی و روستایی و همچنین 
سرقت های صورت گرفته در مجموع نیاز به نصب و تهیه 

تابلو و عالئم بسیار باالست.
منصور نصرتی اعتبار ساالنه استان در تهیه و نصب تابلو 
و عالئم از محل های ملی و استانی را درمجموع 2میلیارد 
و۵۰۰میلیون تومان می دانــد و تأکید می کند که این 

اعتبار بسیار محدود و اندک است.
او تصریح می کند: با توجه به تامین نشدن بموقع اعتبار 
و تخصیص نقــدی، اداره کل راهــداری و پیمانکاران 
این حوزه با مشکالت زیادی مواجه می شوند. با توجه 
به   اینکه جنس مصالح فوالدی و ســرقت آنها بســیار 

باالســت، پیمانکاران مجبور به نصب چندباره عالئم و 
تابلوها می شوند.

نصرتــی راهکار ایــن مشــکل را اســتفاده از مصالح 
کامپوزیتی و غیرفوالدی می داند که هیچ ارزشی برای 

سارقان ندارد.

جان  مسافران در خطر است
گرچه بررســی  آمار اعالم شــده از ســوی استان ها 
آذربایجان غربی، خوزســتان، کرمانشــاه، گلستان، 
سیستان  و بلوچستان و تهران را بیش از همه در معرض 
سرقت تجهیزات جاده ای نشان می دهد، اما مدیرکل 
دفتر نگهداری عالئــم، تجهیزات و ابنیــه فنی راه ها 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تأکید می کند 
نمی توان مقایســه دقیقی از این نظر میان اســتان ها 

انجام داد.
مجید صباغ زاده با اشــاره به بیش از 22هزار کیلومتر 
طول راه های کشور به همشهری می گوید: آمار اعالم 
شده از ســوی خوزســتان و آذربایجان غربی یا دیگر 
استان ها مربوط به مواردی اســت که همکاران ما در 
اداره های راهداری به کمک نیروهای انتظامی توانستند 
سرقت را کشف و میزان خســارت را ارزیابی کنند، اما 
برخی از اســتان ها چنین امکانی را ندارند و به همین 

دلیل نمی توان گفــت در کدام منطقه بیشــتر اتفاق 
می افتد. او با بیان اینکه سرقت عالئم جاده ای به دلیل 
طول راه های کشــور به صورت صددرصدی قابل رصد 
و ردیابی نیســت، می افزاید: عدد خسارت سرقت تابلو 
قابل توجه است که عالوه بر هدررفت بیت المال موجب 

صدمه های شدید در تصادف های رانندگی می شود.
صباغ زاده ســرقت عالئم جاده ای را مربــوط به همه 
اســتان ها می داند و تأکید می کند: در جاده هایی که 
سیستم روشــنایی دارند بیشترین ســرقت در زمینه 

تجهیزات روشنایی و در بقیه تابلو و عالئم است.
او تابلوها و عالئم را تجهیزات معرفی راه توصیف می کند 
که می توانند جان افــراد را نجات دهند و نبودشــان 
خطرآفرین اســت. با همین تعریف صباغ زاده معتقد 
است با فرهنگسازی باید جلوی افراد اندکی را که دست 

به این سرقت های خطرآفرین می زنند، گرفت.

   
برنامه ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اصالح 
برخی مســیرها برای بی نیاز شــدن به عالئم و تابلو و 
استفاده از تابلوهای با همان کارایی اما با جنس بدون 
ارزش اقتصادی است تا ضرر و زیان سرقت ها و آمار آن 

کاهش یابد.

راهکار،  استفاده از تابلوهایی با همان کارایی اما با جنس بدون ارزش است

سیده زهرا عباسیگزارش
خبرنگار

عدد خبرسرقت»عالئمحیاتی«درجادهها آب و هوا

خبر کوتاه 

معــاون اداره  کل راهــداری و حمل ونقــل 
جاده ای خراسان رضوی از سهم ۱۳درصدی 
استان در جابه جایی کل مسافران در کشور 
خبر داد. بــه گزارش ایســنا، رضا صحراگرد 
گفت: بیش از ۱۴میلیون و۵۰۰هزار وسیله 
نقلیــه در ســال۱۴۰۰ بــه خراســان رضوی 
وارد شــد  کــه ۱۹درصــد آنهــا وســایل نقلیه 
از  بیــش  وی،  به گفتــه  بــود.  ســنگین 
۱۳میلیون و۱۲۰هــزار مســافر در محورهــای 

استان جابه جا شدند .

13
درصد 

سانرضوی
خرا

عمـــــــومی  کتابـــخانه هـــــــای  مدیـــــــرکل 
۳۲روســتای  گفــت:  خراسان شــمالی 
پرجمعیــت این اســتان از کتابخانــه عمومی 
برخوردار شــده اند اما همچنان ۳۵روســتای 
پرجمعیــت از ایــن امــکان فرهنگــی محروم 
هستند. به گزارش ایرنا، مهدی آریان افزود: 
این روستاهای بزرگ هر یک بیش از ۱۵۰۰نفر 
جمعیت دارنــد کــه ایجــاد کتابخانــه در آنها 
ضروری اســت. به گفتــه وی، از ۷۷کتابخانه 
عمومی خراسان شمالی ۴۴مورد در مناطق 
شــهری، ۳۲مــورد در نواحی روســتایی و یک 

کتابخانه سیار روستایی است.

35
روستا 

سانشمالی
خرا

رشد اقتصادی 4درصدی در کرمان
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان درباره رشد 
اقتصادی استان گفت: درصد رشد اقتصادی استان ۷.۷درنظر 
گرفته شده و هم اکنون به رشد مثبت 4درصد رسیده است. 
به گزارش ایســنا، جعفر رودری افزود: آخرین مهلت جذب 
منابع سال قبل پایان تیر و اعتبار کرمان در حوزه اسناد خزانه 
۱۰۵4میلیارد تومان اســت. تاکنون 42۱میلیارد )حدود 
4۰درصد( آن جذب شده و متأسفانه هنوز ۶۰درصد اسناد 

خزانه سال گذشته جذب نشده است.
وی تصریح کرد: 22دستگاه اجرایی استان توانستند اعتبار 
حوزه اسناد خزانه را کامل جذب و حدود ۷دستگاه اجرایی 
بیش از ۶۰و ۱۱دســتگاه اجرایی زیر ۵۰درصد و 3دستگاه 
اجرایی کمتر از 2۵درصد و 9دســتگاه اجرایی تقریبا هیچ 

جذب اعتباری از محل اسناد خزانه نداشته اند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان با اشاره به اینکه 
حدود ۸۰درصد از اعتبار اسناد خزانه جذب نشده متعلق به 
3دستگاه اجرایی است، افزود: اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای شــمال استان، ســازمان آب و فاضالب و اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب حدود ۵۱۷میلیارد از 

اعتبار اسناد خزانه را به خود اختصاص داده اند. 

کرمان

 گرد و خاک در نیمه شرقی
جنوبی ها در امان نیستند

هنوز مدت زیادی از هشدار نارنجی صادر شــده برای گرد و خاک 
جنوب نگذشته و تهرانی ها نفســی از ریزگرد تازه نکرده اند که خبر 
رسید توفان گرد و خاک در نیمه شرقی کشور در این هفته پدیده 
غالب آب  و هوایی خواهد بود که به جنوب و جنوب غربی کشور هم 
کشیده خواهد شد. به گزارش همشهری، فریبا گودرزی، کارشناس 
سازمان هواشناسی با بیان اینکه تا سه شنبه در شرق و شمال شرق 
و امروز )یکشنبه( در مناطق جنوبی و مرکز کشور، وزش باد شدید 
و خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود، می گوید: روز دوشنبه در 
مناطق جنوب غربی همچنان وزش باد شدید را خواهیم داشت که در 
مناطق مستعد احتمال خیزش گرد و خاک هم وجود دارد. کرمان، 
هرمزگان و بوشهر از اســتان هایی هستند که این هفته را با کاهش 

کیفیت هوا شروع خواهند کرد.  

باد شدید در شمال سیستان و بلوچستان
معاون هواشناسی سیستان و بلوچســتان با اشاره به صدور هشدار 
زرد هواشناســی در این استان می گوید: از دوشــنبه تا پنجشنبه 
وزش بادهای شدید ۱2۰روزه هفته جاری تشدید می شود. محمود 
دیانتی با بیان اینکه تا روز سه شــنبه  احتمال رگبار پراکنده باران، 
رعد و برق و تندبادهای لحظه ای در سراوان، نیکشهر و سرباز وجود 
دارد، می افزاید: احتمال جاری شدن رواناب و سیالبی شدن موقت 
مسیل ها در این مناطق دور از انتظار نیست. به گفته وی، وزش این باد 
موجب خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و دید افقی و همچنین 

افزایش غبار در نوار شرقی این استان خواهد شد.

آسمان غبارآلود خراسان جنوبی
رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای اداره 
کل هواشناسی خراســان جنوبی هم می گوید: براساس نقشه های 
هواشناسی تا اواسط هفته جاری، ادامه وزش باد شدید و خیزش گرد 
و خاک در اغلب نقاط استان پیش بینی می شود. به گفته جواد نخعی، 
این وضع در مرز شرقی استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود. 
در این مدت آسمان غبارآلود و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

مراجعه 12هزار خوزستانی به بیمارستان
خوزستان هم در شرایطی که روزهای گذشته را با آلودگی گذرانده 
و این روزها درگیر حادثه تلخ ریزش ســاختمان متروپل اســت، 
در روزهای پیــش رو احتماال با این پدیده مواجه می شــود. این در 
حالی است که این استان از ابتدای ســال فقط 3۰روز هوای پاک 
را تجربه کرده و ۱۰روز هوای خطرناک داشته است. به گفته معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شــاپور اهواز، از ابتدای سال 
۱2هزارو۱9۶بیمار با عالئم تنفسی و قلبی در پی گردوغبار به مراکز 
درمانی مراجعه کرده انــد. حبیب حی بر می افزایــد: از این تعداد، 
۱۱هزارو4۵9 بیمار به صورت سرپایی درمان و ۷3۷نفر در بخش های 

عادی و ویژه بیمارستان های خوزستان بستری شده اند.
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شاخص کل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 

بورس
با 11هزار واحد کاهش مواجــه و بیش از28هزار 
میلیارد تومان از ارزش سهام شرکت ها کاسته شد. 
به نظر می رسد بعد از 2 ماه صعود مداوم، شاخص کل بازار سهام وارد 
فاز استراحت شده است، آنطور که کارشناسان می گویند: این یک 

دوره موقت در بازار سهام است.
به گزارش همشهری، شاخص کل بورس تهران که از ابتدای امسال 
تا پایان اردیبهشت به طور مداوم رشد کرده بود، از ابتدای خردادماه 
وارد یک دوره اصالحی شده و از ابتدای خرداد ماه تاکنون 3.3درصد 
نزول کرده اســت.این روند در مبادالت دیروز نیــز ادامه یافت و 
شاخص کل بورس با 11هزار واحد کاهش، به محدوده یک میلیون 
553هزار واحد رسید. تحت تأثیر این نزول بیش از 28هزار میلیارد 
تومان از ارزش ســهام شــرکت های حاضر در بازار سرمایه کاسته 
شــد و ســهامداران حقیقی بیش از 452میلیارد تومان نقدینگی 
از بازار ســهام خارج کردند. دیروز همچنین ارزش معامالت خرد 

212میلیارد تومان افت کرد.

دالیل نزول
بررسی ها نشــان می دهد که با رسیدن شــاخص به محدوده یک 
میلیون و600هزار واحــد که نوعی مقاومت تکنیکی برای رشــد 
شاخص تلقی می شــود، نوعی دوگانه ادامه رشد یا اصالح در بین 
فعاالن بازار سرمایه شکل گرفته اســت و همین موضوع، منجر به 
کاهش حجم سرمایه گذاری در بورس شــده است. از نظر بنیادی 
این ابهام در مورد تداوم رشــد، به متغیر هایی ازجمله توقف روند 
رو به رشــد قیمت جهانی کاالهای پایه، نرخ بهره و حتی مذاکرات 
هســته ای بازمی گردد. با این حال به نظر می رسد بخش مهمی از 
دالیل نزول به تغییر در سیاســت های پولی و مالی بازمی گردد که 
بانک مرکزی را بر آن داشته است تا برای کنترل تورم، نرخ بهره را 

افزایش دهد. از نظر بنیادی بین رشد نرخ بهره و نوسان های شاخص 
بورس، ارتباط مستقیمی وجود دارد. افزایش نرخ بهره می تواند مانع 
از رشد شاخص ها شود. آمار ها نشان می دهد که از ابتدای سال جاری 
تاکنون نرخ بهره بین بانکی به درستی و برای مقابله با تورم از سوی 
بانک مرکزی افزایش یافته است. این سیاستی است که کارشناسان 
اقتصادی هم آن را تأیید می کنند اما فرایندی اســت که می تواند 
شاخص های بورس را تحت تأثیر خود قرار دهد. موضوع دیگری که 
به نظر می رسد بر بازار سرمایه تأثیر گذاشته، ابهاماتی است که در 
مورد اثر حذف ارز ترجیحی وجود دارد. با وجود آنکه شرکت های 
بورس گزارش هایی در این زمینه منتشر کرده اند اما هنوز آثار این 
سیاست به طور دقیق بر فعالیت شرکت های بورس مشخص نیست. 
با این همه به زعم کارشناســان، حذف ارز ترجیحی می تواند آثار 
مطلوبی بر عملکرد شرکت های بورس داشته باشد و منجر به بهبود 

فعالیت اقتصادی بسیاری از صنایع و رشد تولید شود.

پیش بینی آینده
آنطورکه کارشناسان می گویند: برایند شاخص های بورس در سال  
جاری مثبت اســت و اغلب تحلیلگران انتظار دارند تا شاخص کل 
بورس تهران در ســال جاری به روند رو به رشد خود ادامه دهد. به 
گفته کارشناســان، نزول های فعلی بورس مقطعی است و بورس 
عمال بعد از 2ماه رشد مداوم وارد فاز استراحت یا اصالح شده و علت 
اصالح موقت شاخص افزایش نسبت قیمت به درآمد بازار سرمایه 

به سطح 9مرتبه است.
این نسبت که یکی از مهم ترین فاکتور های سرمایه گذاری در بورس 
است نشان می دهد که قیمت ســهام شرکت های بورس تا چه حد 
رشد کرده است. از نظر تاریخی نسبت قیمت به درآمد بازار سرمایه 
در محدوده 5تا 8مرتبه در مقاطع تاریخی مختلف در نوسان است 
و در دوره هایی که این نســبت افزایش می یابد، شــاخص بورس 

وارد یک دوره اصالح می شود. در چنین شــرایطی افزایش درآمد 
شرکت های بورس در ماه های آینده می تواند منجر به کاهش نسبت 
قیمت به درآمد بازار سهام و باعث رشد دوباره شاخص بورس شود. 
این موضوعی است که کارشناســان درباره آن اتفاق نظر دارند و بر 
این باورند که در ماه های آینده و با انتشار گزارش های مالی جدید 
شرکت های بورس، سطح درآمد این شرکت ها افزایش خواهد یافت 

و زمینه برای رشد دوباره شاخص بورس فراهم می شود.
احسان عسگری، یک کارشناس بازار ســرمایه در این باره گفت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون، بازار سهام، روند رو به رشدی را سپری 
کرده است اما در روز های اخیر شاخص های بورس با نوسان مواجه 
شده اند اما انتظار می رود سودآوری شرکت های بورس در ماه های 

آینده افزایش یابد.
او چشم انداز بازار ســهام را در روز های آینده مثبت ارزیابی کرد و 
گفت: به نظر می رسد امسال، شرکت های فعال در بازارهای جهانی  
سودآوری خوبی را تجربه کرده و ارزش فروش آنها در صورت ثابت 
بودن حاشیه سود، رشد کند. یک کارشناس دیگر بازارسرمایه نیز با 
بیان اینکه جای نگرانی در بازار سهام نیست، تأکیدکرد: افت اخیر 
بازار ســرمایه مربوط به ابهامات اقتصادی اســت و به نظر می رسد 
فضای موجود یعنی افت بازار به زودی برطرف شــده و شاهد رشد 
طبیعی بورس باشیم. محمدعلی احمدزاد اصل با بیان اینکه تمام 
متغیرها نشان می دهد که بازار سرمایه پتاسیل رشد بسیاری دارد، 
تأکید کرد: با توجه به تورم موجود، به نظر می رسد وضعیت درآمدی 
شرکت ها براساس تورم حاکم در اقتصاد، به زودی بهبود یافته و باز 

هم شاهد رشد متعارف بورس باشیم.
نرگس توانایی، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه درباره شرایط فعلی 
بازار سهام گفت: این روز ها احتیاط سهامداران با توجه به برخی از 
ابهام ها افزایش یافته است و سهامداران عمدتا در سهام شرکت های 

کوچک سرمایه گذاری می کنند.

بورس در فاز استراحت
شاخص کل بورس تهران دیروز با 11هزار واحد کاهش، وارد دوره اصالح شد

کاهش تقاضای خرید از سوی مرغداران، تولیدکنندگان جوجه  یک روزه را با زیان هنگفتی مواجه کرده اما دولت می گوید از تولیدکنندگان حمایت می کند

در روزهای اخیــر کلیپ هایی از 

گزارش
معدوم سازی تعداد زیادی جوجه 
یک روزه در فضای مجازی منتشر 
شد که دست کم یکی از این کلیپ ها با ذکر تاریخ 
مربوط بــه 2روز پیش یعنی جمعــه 6خردادماه 
امسال بود. در این کلیپ امحای 80هزار جوجه به 
تصویر کشیده شــده بود که به شیوه ای دلخراش 
معدوم می شــدند. این اتفاق برای نخســتین بار 
نیســت که رخ می دهد، 2ســال پیش نیز درپی 
کاهش تقاضــای مرغ در آغــاز کرونا جوجه های 
تولیدی روی دســت تولیدکنندگان ماند و برای 
کاهش هزینه تولید بخش زیادی از این جوجه ها 
امحا شــدند. گذشــته از اینکه چه بخشــی از 
کلیپ های جوجه کشــی، جدید و چه بخشــی 
قدیمی و مربوط به اتفاقی مشــابه باشــد که در 
فروردین 2سال پیش رخ داد، این تصاویر از 2منظر 
قابل توجه و بررسی است؛ یکی از دید امنیت غذایی 
و دیگری که از آن نیز مهم تر اســت توجه به این 
رویداد دلخــراش از منظــر اخالقی اســت. در 
هفته های گذشته روند هدفمند ســازی یارانه و 
پرداخت مستقیم آن به مردم و اصالح نظام تامین 
ارز واردات، منجر به افزایــش قیمت چند قلم از 
کاالهای اساســی ازجمله مرغ و تخم مرغ شده و 
گرچه این اصالح اقتصادی به باور کارشناســان 
اقدامــی اجتناب ناپذیــر بود امــا در کوتاه مدت 
دشــواری های تامین ارزاق را برای قشر ضعیف 
جامعــه افزایش داده اســت. اما فراتــر از تامین 
کاالهای اساســی و دغدغه های اقتصادی، آنچه 
انتشــار چنین تصاویری در فضای مجازی در پی 
دارد آزردن و جریحه دار کردن احساسات و عواطف 
مردم و عبور از اصول اخالقی و عواطف انســانی 
اســت. اینکه آیا برای جلوگیری از ضــرر و زیان 
مرغداران و تولیدکنندگان جوجه یک روزه راه حلی 

دیگر جز توسل به کشــتار گستره این موجودات 
زنده وجــود دارد یا خیر؟ پرسشــی اســت که 
کارشناســان این حوزه باید به آن پاسخ دهند اما 
پاسخ هرچه باشد از خشونت آشکار این تصاویر و 
عادی سازی و گسترش حس بی رحمی و سنگدلی 

در جامعه کم نخواهد کرد.

عکس و فیلم منتشر نشود
در پــی واکنش هایــی کــه انتشــار فیلم های 
معدوم سازی جوجه های یک روزه در پی داشت، 
انجمن صنفی تولیدکننــدگان جوجه یکروزه در 
نامه ای به تاریخ 4خردادماه از اعضای خود خواست 
برای جلوگیری از سوءاستفاده عوامل فرصت طلب 
عملیات معدوم سازی بدون انتشــار فیلم انجام 
شود. کاهش شدید تقاضای خرید جوجه یک روزه 
از ســوی مرغداران، زیان تولیدکنندگان جوجه 
یک روزه را افزایش داده و در این حقیقت شــکی 
نیست که زیان این بخش از نظام تولید کشور باید 
به هر طریق کاهش یابد یا جبران شود. اصالح نرخ 
ارز واردات نهاده ها در یک ماه اخیر هزینه  تامین 
این اقالم را برای فعاالن حــوزه تولید دام و طیور 

به شدت افزایش داده است. بهار سال99 نیز درپی 
کاهش شدید تقاضای مصرف مرغ، زیان فراوانی به 
تولیدکنندگانی وارد شد که جوجه ریزی اسفندماه 
را با توجه به افزایش تقاضا در شب عید، از میزان 
عادی باالتر نیز برده بودند. در آن زمان نیز انتشار 
تصاویر امحای جوجه های یک روزه واکنش های 
منفی بسیاری به دنبال داشــت. اما این بار به نظر 
می رسد دولت کاهش زیان تولیدکنندگان را در 
دستور کار قرار داده و برای این کار تدابیری درنظر 

گرفته است.

راهکارهای حمایتی دولت
خرید تضمینی و تولید قراردادی، 2راهکار دولت 
برای تامین کاالهای اساسی مردم بدون تحمیل 
زیان به تولیدکننده و هزینه  باال به مصرف کنندگان 
اســت. پس از تأکید مکرر وزیر جهادکشاورزی 
بر کاهش ریســک تولید جوجه ریزی واحدهای 
تولیدی، معاون امور دام وزارت جهادکشــاورزی 
روز گذشته در گفت وگو با یکی از بخش های خبری 
تلویزیون شیوه های حمایتی دولت از مرغداران را 
تشریح کرد. حســین دماوندی نژاد با بیان اینکه 

جوجه یکروزه تولیدی کشور باید در فضای پرورش 
قرار بگیرد، گفت: بر این اساس شرکت پشتیبانی 
امور دام کشــور تولید قراردادی را با مرغداران در 
دستور کار قرار داده به این شکل که مرغداران به 
تعداد جوجه تولید شده نهاده  به صورت مدت دار از 
شرکت پشتیبانی امور دام دریافت و اقدام به تولید 
می کند. در این روش تولیدکنندگان مختارند که 
مرغ تولیدی خود را به بــازار عرضه کنند یا با نرخ 

مصوب تحویل شرکت پشتیبانی امور دام دهند.

تسهیل روند صادرات
به گفته معاون وزیر جهادکشــاورزی، با پیگیری 
بحث صادرات به طور جدی و حذف تعرفه صادرات 
مرغ و تخم مرغ، پس از تامین کافی ذخایر مورد 
نیاز کشور از حیث این محصوالت، مازاد تولید مرغ 
و تخم مرغ کشور به سمت بازار های منطقه هدایت 
خواهد شد تا مازاد تولید زیانی برای تولیدکنندگان 
به همراه نداشته باشــد. دماوندی نژاد افزود: در 
سیاست های حمایتی دولت، برای تامین خوراک 
گله های مادر جوجه یک روزه تخمگذار و گوشتی 
نیز برنامــه کاملی تدارک دیده و از روز گذشــته 
ابالغ شــده که براســاس آن پرورش دهندگان 
می توانند بــا دریافت دان مــدت دار و اعتباری از 
شرکت پشــتیبانی امور دام از تسهیالت الزم در 
جهت ادامه تولید برخوردار شوند. به گفته معاون 
امور دام وزارت جهادکشاورزی در بخش تخم مرغ 
نیز دولت حمایت از تولیدکنندگان را در دستور 
کار دارد به این شــیوه که کمیته تخصصی و فنی 
مرکــب از اتحادیه مرکــزی تولیدکنندگان مرغ 
تخمگذار میهن و تعدادی از معاونت های وزارت 
جهاد به مدیریت معاون امور دام شکل گرفته که 
تعیین قیمت هفتگی تخم مرغ را با هدف خرید و 

ذخیره سازی مازاد تولید انجام می دهد.

قیمت گوشت منجمد در میادین
در ماه های اخیر افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار کشور 
باعث شــده روند واردات گوشت منجمد از کشورهای دیگر 
ادامه یابد امــا در کنار آن مازاد تولید دامــداران داخلی نیز 
به صورت منجمد ذخیره ســازی و به بازار عرضه شده است. 
در میادین میوه وتره بار عالوه بر گوشــت گرم، گوشت قرمز 
منجمد داخلی و وارداتی نیز با قیمتی پایین تر از گوشت گرم 

به فروش می رسد.

سردست 
گوسفندی

133.000148.000

160.000

141.000

115.000115.000

کیلوگرم/ تومان

158.000

158.000

 حلواشکری؛  
کمیاب شدن معروف ها

قیمت هر کیلوگرم حلوا شکری به 125هزار تومان 
رسیده است. به گزارش همشهری، روند کمیاب شدن 
محصوالت مصرفی، با نگاهی به احتمال افزایش قیمت 
در همه محصوالت مصرفی، فراگیر شده و در هفته 
اخیر برخی از برندهای حلوا شــکری در فروشگاه ها 
به ویژه مجازی ها، کمیاب شــده اند. برندهای کمتر 

معروف فعال بازار آنالین را در اختیار دارند.

میادین

خبر

چهره ها

سوپرمارکت

تاالر شیشه ای

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 9هــزار و 351میلیــارد تومــان اوراق 
بهادار در بازار سرمایه دادوستد شد. از این میزان 5هزار 
و 426میلیارد تومــان به معامالت خرد ســهام و بقیه به 
اوراق بدهــی و معامــالت عمــده اختصاص یافــت. این 
ارقــام نشــان می دهــد کــه ارزش کل معامالت خــرد در 
دادوســتد های روز گذشــته 212میلیــارد تومــان معادل 

3.8درصد نزول کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

37

1.570

1.567

1.565

1.562

1.560

1.557

1.555

1.552

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 11هزار و 
85واحد، معادل 0.71درصد نزول کرد و به یک میلیون 
و 553هزار و 401واحد رسید. شاخص کل هم وزن هم با 

4هزار و 252واحد نزول به 432هزار و 452واحد رسید.

فروش حقوقی

فروش حقیقی

703

1154 خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبــادالت روز گذشــته ســهامداران حقیقــی 4هــزار و 
272میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش 
سهامداران حقیقی به 4هزار و 724میلیارد تومان رسید. این 
به معنای آن است که سهامداران حقیقی دیروز 451میلیارد 

تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
167شرکت رشد و 414شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام 13شرکت هم تغییری نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

صعود
نزول

بدون تغییر

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
در مبــادالت دیــروز 28هــزار میلیــارد تومان نــزول کــرد و به 
7370هــزار میلیــارد تومان رســید. ایــن به معنای آن اســت 
که ارزش دالری کل بازار ســهام ایران با توجــه به قیمت روز 
گذشته هر دالر آمریکا در بازار تهران که در محدوده 30هزار 
و 670تومان دادوستد شد، هم اکنون معادل 240میلیارد و 

300میلیون دالر است.

7500
7480
7460
7440
7420
7400

7380
7360
7340
7320
7300
7280

1 خرداد 2 خرداد 3 خرداد 4خرداد 7 خرداد

ارقام به هزارمیلیاردتومان

16
713

41
4

ران 
گوسفندی

ران 
گوساله

کف دست 
گوسفندی

ران گوساله 
وارداتی

راسته 
گوساله

سردست 
گوساله وارداتی

سردست 
گوساله

 اصالح فرایند رسیدگی
به اعتراضات یارانه

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی درباره گالیــه برخی از 
بازنشستگان که فرزند آنها دارای درآمد   و یارانه معیشتی آنها 
حذف شده است، گفت:  بخش زیادی از این اعتراضات درست 
است، یا مثاًل کسانی که خودرو داشتند و به صورت قولنامه ای 
فروخته اند و یا براساس اطالعات پلیس راهور هنوز ماشین به 
نام فرد قبلی است، ما اصل اعتراض را بر صحت می گذاریم و به 
آنها فرصت می دهیم ســند به نام خریدار خودرو صادر کنند یا 
اینکه فرزند خانوار که بزرگ شده و خانواده مستقل تشکیل داده 
است، اما پرونده یارانه اش را جدا نکرده، خانوار جدید یارانه ای 
تشکیل دهد و مستقل شود تا بتوانیم به سرپرست خانوار یارانه 

معیشتی بدهیم.
عبدالملکی اضافه کرد: کسانی که فرزند بزرگ دارند و می خواهند 
پرونده یارانه ای خانوار آنها جدا شــود و یا کسانی که با حساب 
شخصی خود کار اقتصادی انجام می دهند، باید حساب فردی از 
حساب تجاری آنها جدا شود، به عنوان مثال کسانی هستند که 
حساب کارپردازی اداره با شماره حساب فردی آنها انجام می شود. 
به آنها هم فرصت می دهیم شماره حســاب شخصی خود را از 

حساب تجاری و اداری جدا کنند. 
او گفت: تعدادی از طالب هستند که وجوه شرعی به حسابشان 
واریز می شود که آنها باید به دفتر مراجع تقلید ارجاع دهند، آنها 
هم باید حساب فردی خود را از حساب وجوه شرعی جدا کنند. 
اگر این اتفاقات بیفتد، اکثر این متقاضیان جزو 90درصد مردم 
قرار می گیرند و یارانه شامل حالشان می شود. عبدالملکی تأکید 
کرد: دولت نمی خواهد حتی یک نفر از 9دهک کم درآمد جامعه 
حقش ضایع شود و یارانه به حســاب آنها واریز می شود؛ البته 
یارانه ای که فعاًل واریز علی الحســاب است و اگر جزو 90درصد 

باشند بعداً قابل برداشت می شود.

قیمت مشخصاتبرند

49.000ساده-400گرمیعقاب

58.000پسته ای- 400گرمیعقاب

90.000 ساده 700گرمیتکسان

11.000ساده 90گرمیآسمان

33.000پسته ای 250گرمیباز

42.000ساده 350گرمیمزرعه

46.000کنجدی 400گرمیباز

50.000دارچینی 400گرمیآسمان

سید جواد ساداتی نژاد
 وزیر جهادکشاورزی

سیاست یارانه ارز 4200تومانی موجب تورم 
در حوزه کشــاورزی شــده بود؛ این سیاســت 
همچنین منجر شد ســرمایه گذاران از بخش 
کشــاورزی فرار کنند. همچنین ســبب شد تا 
بودجه خودکفایــی از این بخش حذف شــده 
و بــه جــای اینکــه زیرســاخت های کشــاورزی 
تقویت شود، زیرساخت های تجارت تقویت و 
باعث افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
شد. مزیت های طرح جدید به شکلی است 
کــه باعــث می شــود تــا هــم رقابــت در حــوزه 
کشــاورزی افزایــش یابد و هــم مصرف کننده 

ترغیب به خرید از تولیدکننده داخلی شود.

مهدی دادفر 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 

واردات خودرو در برهه کنونی، یک اقدام ملی 
و بــه نفع اقتصــاد کالن، تنظیــم بــازار و آحاد 
مردم اســت، اما عده ای در تالشند با گفتار و 
کردارشان اصل موضوع را با مغشوش کردن 
بــازار و ســیاه نمایی بــه هــم بزننــد. فراموش 
نکرده ایــم، پیــش از ممنوعیــت واردات 
می توانستیم خودرویی نظیر پراید را با قیمت 
کمتر از 30میلیون تومان و بدون قرعه کشی 
خریــداری کنیــم، امــا نتیجــه ممنوع شــدن 
واردات، حرکت کردن به ســمت قرعه کشــی 
و خرید محصوالت خودروســازان با استفاده 
از چاشــنی شــانس و بــا قیمت هــای بســیار 

باالتر است.

4724

4272

63 37
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داستان صعود
بازگشت ملوان به لیگ برتر فوتبال را باید بهترین 
خبر ورزشی این هفته دانست. قوی سپید خزر با 
توجه به قدمت و اصالتش همواره نقش زیادی در 
جذاب تر شــدن لیگ ایران داشت و با سقوط این 
تیم لیگ برتر چند سالی از این جذابیت مضاعف 
بی بهره مانده بود. انزلی چی ها سال95 و در پایان 
لیگ پانزدهم طی یک بازی دراماتیک از لیگ برتر 
سقوط کردند و جمعه گذشته بعد از گذشت 6سال 
دوباره به لیگ برتر بازگشــتند. این غیبت 6ساله 
در حالی رخ داد که تا پیــش از آن طی 31دوره 
برگزاری لیگ، ملوان فقط در 4دوره غیبت داشت 
اما در 6سال اخیر تعداد این غیبت ها دورقمی شد.

ملوان به عنوان قدیمی ترین قدرت شهرســتانی 
فوتبــال ایــران و رکــورددار حضــور در فینال 
جام حذفی بین تیم های غیرتهرانی، در رقابت های 
لیگ هم همیشــه حضوری پررنگ داشته است. 
پیش از انقالب اسالمی در سطح اول فوتبال ایران 
6دوره جام تخت جمشید برگزار شد که ملوان در 
هر 6دوره حاضر بود و البته دوره ششم نیمه کاره 
باقی ماند. بعد از انقالب و تا قبل از راه اندازی لیگ 
حرفه ای ایران نیز 11دوره لیگ با نام های قدس 
و آزادگان برگزار شــد که ملوان فقط 3دوره در 
سطح اول حضور نداشــت. بهترین مقام این تیم 
هم ســال1369در لیگ قدس به دست آمد که 
شــاگردان بهمن صالح نیا در لیگ دوگروهی تا 
مرحله نیمه نهایی صعود کردند و در جمع 4تیم 
برتر مغلوب قهرمان آن دوره یعنی استقالل شدند. 
ملوان در لیگ1370 نیز بعد از 3تیم نامدار تهرانی 
)پاس، استقالل و پرسپولیس( به مقام چهارم رسید 
و به عنوان بهترین تیم شهرستانی برگزیده شد که 
در آن سال ها عنوان مهمی بود. با این پیشینه ملوان 
از سال1380 و نخستین دوره لیگ حرفه ای در این 
لیگ حاضر بود و طی 15دوره فقط یک بار سقوط 
کرد که سال بعد بالفاصله به لیگ برتر بازگشت. اما 
سقوط بعدی که در پایان لیگ پانزدهم رقم خورد، 
به سقوطی بزرگ تر برای سفیدها بدل شد و این 

تیم را 6سال از سطح اول دور نگه داشت.
روز جمعه، 24اردیبهشت ماه95 روز تلخ سقوط 
ملوانی ها به دســته پایین تر بود. رقیب ملوان در 
جنگ بقا، ســیاه جامگان مشــهد بود که از قضا 
همین 2 تیم در روز پایانی باید در ورزشگاه ثامن 
مشــهد به مصاف یکدیگر می رفتند. قوی سپید 
حتی با یک باخت خفیف هم در لیگ برتر ماندگار 
می شد اما سیاه جامگان به پیروزی با اختالف 2گل 
نیاز داشت؛ نتیجه ای که در دقیقه90 رقم خورد 
و گل دوم سیاه جامگان در آخرین دقیقه، سقوط 
تلخ قوهای ســفید را رقم زد. در آن بازی تراژیک 
چهره هایی نظیر محمدحســین کنعانی زادگان، 
عزت پورقاز، حســین ماهینی، محمد آبشــک و 
جالل رافخایی در ترکیب ملوان حضور داشــتند 
اما مهم ترین چهره سفیدپوشــان مازیار زارع بود 
که حاال بعد از 6سال سرمربی ملوان و الهام بخش 
این تیم در صعود دوباره به لیگ برتر است. جالب 
اینکه دیگر تیم صعودکننده یعنی مس کرمان هم 
با هدایت کاپیتان سال های نه چندان دورش یعنی 
فرزاد حســین خانی به لیگ برتر رسیده است. اما 
خارج از شهرهای کرمان و انزلی، بازگشت ملوان 
طبعا شور و شادی بیشــتری را نصیب هواداران 
فوتبال کرده اســت تا صعود مس کرمان؛ چراکه 
عالقه مندان پیگیر فوتبال ایران چند سالی هست از 
حضور تیم های کرمانی در لیگ برتر کامال سیراب 
هستند ولی بازگشت بندرنشینان انزلی رنگ و بوی 
دیگری به لیگ برتر می بخشد. چند سالی هست که 
نیمی از تیم های لیگ برتر از حوالی کویر می آیند اما 
ساحل دریا از جغرافیای این لیگ حذف شده است. 
حاال ملوان برگشته تا دریا را به لیگ برتر بازگرداند؛ 
دریایی که صدای امواج خروشــانش، روز جمعه 
با فریاد شادی ساکنان ســکوهای سن سیروس 

درآمیخته شد. و چه اتفاقی از این بهتر.

 3بازی 
و هزار عالمت سؤال

لیگ برتر فوتبال ایران امشب پیگیری می شود 
و 3بازی عقب افتــاده از هفته بیســت ونهم در 
شهرهای اهواز و تهران انجام خواهد شد. امشب 
تیم هوادار میزبان گل گهر خواهد بود اما بازی های 
مهم تر را پرســپولیس و سپاهان مقابل حریفان 
برگزار می کنند تا تکلیف نایب قهرمانی این فصل 
کمی روشن تر شود. پرســپولیس از ساعت20 
امشب میزبان شهرخودرو مشهد است و سپاهان 
هم از همین ساعت در زمین فوالد بازی سختی را 
آغاز خواهد کرد. سازمان لیگ آخرین بازی های 
این دو تیم را برای روز 12خــرداد برنامه ریزی 
کرده و از آنها خواسته تا بدون بازیکنان ملی پوش 
خود در آخرین بازی به میدان بروند؛ درخواستی 
که البته با مخالفت شدید پرسپولیسی ها مواجه 
شده و آنها هم مثل استقالل تأکید کرده اند بدون 
حضور ملی پوشان خود به زمین نخواهند رفت. 
باید دید سازمان لیگ چه ترفندی برای حل این 
مشکل خواهد داشت. این سازمان، آخرین بازی 
استقالل را برای فردا )9خرداد( برنامه  ریزی کرده 
تا الاقل برای این تیم مشکل حضور ملی پوشان را 
حل کرده باشد. اما اگر امشب شهرخودرو موفق 
به شکست پرسپولیس شود، برنامه بازی استقالل 
هم باید تغییر کند چون حریف استقاللی ها رقیب 
شهرخودرو در راه سقوط خواهد بود و باید بازی ها 

به شکل همزمان برنامه ریزی شود.

سوژه روز
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اسطوره ستاره شناس
بعد از طارمی، نوراللهی، انصاری فرد و ... در 

کارنامه امیرحسین حسین زاده هم  حضور 
زیرنظر علی دایی به چشم می خورد

19

بیرانوند، پورعلی گنجی و خیلی از 
ستارگان دیگر در تیم های بی هوادار 

تهرانی اوج گرفتند

نُقلِ انتقاالتجایت سبز، نفت تهران!
با پایان یافتن فصل فوتبال باشگاهی در 
اروپا تنها جذابیت فوتبال شایعه های 

نقل وانتقاالتی آن است

18

میالد عبادی پور، کاپیتان تیم ملی والیبال 
معتقد است که جوان شدن امتیاز بزرگ 
تیم در لیگ ملت هاست و تا زمانی که به 
جوان ها میدان داده نشود، هیچ اتفاقی 

در والیبال نمی افتد

 جوانی
امتیاز تیم ماست

تیتر یک

 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

پخش زنده روز

لیگ برتر ایران - هفته 29

پرسپولیس

شهرخودرو 
20:00

هوادار

گل گهر
20:00

فوالد

سپاهان
20:00

 با صعود ملوان، يکی از نمادهای ليگ ايران به سطح اول بازگشت
دوری 6ساله قوهای سفيد، دريا را از جغرافيای ليگ برتر حذف کرده بود

18

سالم سن سیروس

دوشنبه 9 خرداد 1401

سه شنبه 10 خرداد 1401

پنج شنبه 12 خرداد 1401

لیگ برتر ایران - هفته 30

پیکان

استقالل

مس

نفت . م.س

فجر سپاسی

پرسپولیس

صنعت نفت

هوادار

گل گهر

ذوب آهن

سپاهان

آلومینیوم

19:00

نساجی

تراکتور
18:30

19:00

20:00

20:00

20:00

20:00

شهرخودرو

فوالد
20:00
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حداقل به خاطر کنعانی!

خوب شد قلعه نویی نیست

رامین رضاییان رفتنی است؟

تیم ملــی فوتبــال ایــران یکی از 
عجیب تریــن دوران تاریخش را 
پشت سر می گذارد و در شرایطی 
کــه نیاز ضــروری بــه برگزاری 
مسابقات دوستانه داریم، هنوز انجام 
هیچ دیداری قطعی نشده است. 2بازی 
فیکس شده با اکوادور و کانادا هم به دالیل مختلف هوا شد تا 
دست اسکوچیچ در پوست گردو بماند. طبیعتا همه نگران تیم 
ملی هستیم و شرایط واقعا ترسناک است. حاال اگر کسی در 
فدراسیون دغدغه تیم ملی را ندارد، الاقل برای سپری شدن 
محرومیت محمدحســین کنعانی زادگان هم که شده دست 
بجنبانید و 2 تا بازی دوستانه ردیف کنید! این بنده خدا بعد از آن 
ماجراهای اتوبوس و اینها، اول 2 بازی محروم شد و بعد که دیدند 
برای مسابقه با کره جنوبی الزمش داریم، گفتند حق حضور در 2 
بازی دوستانه را ندارد، اما االن بازی دوستانه هم پیدا نمی شود!

یکی از شانس های بزرگی که جامعه 
فوتبال آورده، این اســت که در 
برهه کنونی هدایت تیم ملی 
برعهده امیر قلعه نویی نیست. 
امیرخان یک دوره ســرمربی 
تیم ملی بوده و 200هزار بار در 
مورد دشواری های کارش مصاحبه کرده؛ اینکه فدراسیون 
در آن زمان تعلیق بود یا اینکه با کره جنوبی مساوی کرد 
و بدون باخت از سمتش برکنار شد. امیرخان آنقدر این 

حرف ها را زده که همه از حفظ شده اند. حاال فکر کنید او 
جای اسکوچیچ بود؛ مگر ول می کرد؟ در آن صورت باید تا 

سال ها جمالتی مثل این را می شنیدیم: ویلموتس تیم را نابود 
کرده بود، ما آمدیم سریع ترین صعود تاریخ را رقم زدیم. همه 
علیه ما بودند. فدراسیون رئیس نداشت. بازی با اکوادور لغو 

شد، بازی با کانادا رفت روی هوا و... خالصه شانس آوردیم!

با فرا رســیدن روزهای پایانی فصل، 
شایعات نقل وانتقاالتی حسابی باال 
گرفته است. این وسط پرسپولیس 
هم که همیشه سوژه جذابی بوده، 
این بار کارش را خیلی طوفانی شروع 
کرده و به ســرعت چند بازیکن گرفته 
است. قرمزها توافقاتی هم با سایر نفرات داشته اند که گفته می شود 
یکی از آنها دانیال اسماعیلی فر است. این مدافع راست که سال ها 
در بازار شایعات به پرسپولیس و استقالل می پیوست، حاال بازیکن 
آزاد شده و گفته می شود احتماال پیراهن سرخ را به تن خواهد کرد. 
در این صورت ممکن است شاهد خداحافظی رامین رضاییان با 
پرسپولیس باشیم؛ ستاره ای که بین 2 نیم فصل با سر و صدای زیاد 
به این تیم بازگشت، اما شاید قراردادش تمدید نشود. رضاییان البته 
عملکرد بدی در پرسپولیس نداشت، اما طلسم جام نگرفتنش کار 

دست تیم داد و نوار قهرمانی های پرسپولیس پاره شد.

شکســت مقابل ســپاهان، آمــار خوب 
پرسپولیس در بازی های خانگی را خراب 
کرد و این تیم را حتــی در این بخش هم 
زیر دست اســتقالل قرار داد. استقالل در 
بازی های خارج از خانه برتری مطلقی بر ســایر رقبا دارد اما در جدول 
بازی های خانگی تا قبل از این هفته های آخر زیر دست پرسپولیس قرار 
داشت. اما شکست پرسپولیس مقابل سپاهان اگرچه در زمین بی طرف 
سیرجان اتفاق افتاد اما یک باخت خانگی برای سرخپوشان محسوب 
شــد و این تیم را با یک باخت و 33امتیاز به رتبه دوم جدول فرستاد. 
استقالل بدون باخت خانگی و با 34امتیاز صدرنشین جدول بازی های 

خانگی است. پرسپولیس حتی اگر یک مساوی هم از سپاهان می گرفت 
با تفاضل گل بهتر نسبت به آبی ها همچنان صدرنشین این جدول بود.

اما در جــدول بازی های خــارج از خانه، 
صدرنشینی اســتقالل خیلی قاطعانه تر 
از ســایر جدول ها است. اســتقالل طی 
15میهمانی اش به 9برد و 6تساوی رسیده 
و صاحب 33امتیاز از بازی های خارج از خانه است. تیم دوم این جدول 
سپاهان است که 6امتیاز کمتر از استقالل دارد و البته هنوز یک بازی خارج 
از خانه برایش باقی مانده است. سپاهان طی 14میهمانی به 8برد، 3مساوی 
و 3باخت رسیده است. 3باخت این تیم در مصاف با ذوب آهن، استقالل و 
مس رفسنجان رخ داد. نکته جالب بازی های خارج از خانه، حضور پیکان 
در رتبه سوم است که با 24امتیاز باالتر از فوالد و گل گهر و پرسپولیس و 
بقیه قرار دارد. پیکان که بازی های خارج از خانه اش به پایان رسیده طی 
15مسابقه فقط یک بار شکست خورده است؛ آن هم با نتیجه 2بر صفر و 

مقابل پرسپولیس.

تنها تیم لیگ بیســت ویکم که نتوانست 
خارج از خانه خودش به پیروزی برســد، 
تراکتور بود که تمــام بردهایش در تبریز 
رقم خورد. تبریزی هــا در 14میهمانی به 
7مســاوی و 7باخت رســیدند اما در جدول بازی های خــارج از خانه 
فجرسپاسی با وجود 2پیروزی اش پایین تر از تراکتور قرار گرفت. فجر 
به جز این دو پیروزی فقط در یک بازی دیگــر امتیاز گرفت و 12بازی 
خارج از خانه اش را باخت تا با 7امتیاز از میهمانی هایش و با تفاضل گل 
کمتر نسبت به تراکتور در رتبه آخر قرار بگیرد. البته تراکتور هنوز یک 
بازی خارج از خانه در مقابل نساجی دارد. در جدول بازی های خانگی هم 
فجرسپاسی و پدیده تیم هایی هستند که هیچ بردی در کارنامه ندارند. 
این دو تیم هر 2پیروزی این فصل شان را خارج از خانه به دست آورده اند.

یکی از شایعات پرتکرار این روزها در اطراف باشگاه پرسپولیس، 
به احتمال جدایی مهــدی عبدی از جمع سرخپوشــان مربوط 
می شــود. موقعیت عبدی در ایــن فصل متزلزل شــده و او که 
زمانی در قامت یک اســتعداد تمام عیار جلب توجه می کرد، حاال 
در خیلی از مســابقات روی نیمکت می نشــیند. به همین دلیل 
هم شــایعه جدایی عبدی سر زبان ها افتاده اســت؛ بازیکنی که 
می گویند ممکن است راهی لیگ پرتغال شــود. این جریان در 
حالی ایجاد شده که شــاید مهاجم مازندرانی درصورت هدایت 
بهتر، می توانست )و هنوز هم بتواند( عملکرد بهتری داشته باشد. 
او اما رها شده و صرفا یک برچسب رویش زده اند که تنبل است و به 
اندازه کافی نمی دود. در همین فضا اما شایعاتی هم در مورد عالقه 
سرخپوشان به جذب دوباره شــهاب زاهدی به گوش می رسد؛ 
مهاجمی که در لیگ چهاردهم هرازگاهی برای پرسپولیس بازی 

کرد، اما جدی گرفته نشد و به خارج از کشور 
رفت. شهاب در این ســال ها پیشرفت کرد، 
در لیگ اوکراین خودش را نشان داد و حتی 

به تیم ملی هم 
رسید. بنابراین 

قرمزهــا دوباره به 
جذب او تمایل پیدا 

کردند، اما کار سخت است. کسی چه می داند 
شاید همین مهدی عبدی هم که حاال وضع 
نامشــخصی دارد، بعد از جدایی احتمالی 
بتواند از ظرفیتش اســتفاده کند و دوباره 

باعث حسرت این تیم شــود. پس قدر 
داشته هایتان را بیشتر بدانید.

نكته بازی

متریکاآماربازی

عبدی؛ زاهدی بعدی؟
در مورد شایعه جدایی مهاجم سرخپوشان

حضور همزمان علیرضا بیرانوند و مرتضی پورعلی گنجی در پرسپولیس، 
باعث خوشحالی هواداران این تیم شده است. سرخ ها امسال حسابی 
از دست مشــکالت دفاعی اذیت شــدند و حاال امیدوارند این 
خریدها به بهبود اوضاع کمک کند. نکته جالب در مورد این 
دو بازیکن اما آن است که هر دوی آنها در نفت تهران تبدیل 
به چهره شدند و به سطح اول فوتبال ایران راه یافتند؛ درست 
مثل وحید امیری که او هم در همان تیم خوش فرم به خوبی 
دیده شد و توجهات را به خودش جلب کرد. حاال اما 
نفت تهران از جغرافیای فوتبال ایران محو شــده و 
طبیعتا دیگر قادر نیست هیچ استعداد جدیدی را 

کشف و معرفی کند.
از نظر حرفه ای، شاید حیات باشــگاه های بدون هوادار مثل نفت، 
ســایپا، پیکان، پاس، راه آهن و... در تهران توجیه منطقی نداشته 
باشد. باالخره اصول فوتبال مبتنی بر دخل و خرج است و مهم ترین 
منبع درآمد هر باشــگاه هم هواداران آن هســتند. اگر در ایران 
کپی رایت یا حق پخش تلویزیونی داشــتیم، این مسئله معنای 

دقیق تری پیدا می کرد. از این منظر طبیعتا نمی توان از ادامه حیات 
چنین باشگاه هایی در فوتبال ایران دفاع کرد. با این حال واقعیت آن 
است که فعالیت این تیم ها به خصوص در تهران اصال خالی از فایده 
نبوده است. باالخره پایتخت جمعیت بســیار زیادی دارد و در عین 
حال پل رسیدن به سطح باال در بسیاری از زمینه ها به شمار می آید. 
پرسپولیس و استقالل هم فقط 2 تیم هستند که ظرفیت اندکی دارند 
و نمی توانند پاسخگوی خیلی از استعدادها باشند. در نتیجه تیم های 
کم هوادار با بودجه اندک به جذب و پرورش سایر سرمایه های انسانی 

مشغول می شدند.
غیر از نفت تهران که شرحش رفت، باشــگاهی مثل سایپا هم که این 
روزها در دسته اول دست و پا می زند ســتاره های زیادی را به سطح اول 
فوتبال ایران و حتی تیم ملی معرفی کرد؛ از مهدی ترابی تا علی قلی زاده، 
کریم انصاری فرد، ابراهیم صادقی و خیلی های دیگر. داســتان پاس که 
خودش یک مثنوی 70 من، پر از درد و رنج است. بدون این تیم ها، خیلی 
از استعدادها در پایتخت گم می شوند. مخصوصا که پرسپولیس و استقالل 

هم در کار آکادمیک به اندازه کافی جدیت و اهتمام ندارند.
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جایت سبز، نفت تهران!
بیرانوند، پورعلی گنجی و خیلی از ستارگان دیگر در تیم های بی هوادار تهرانی اوج گرفتند
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حضور زیرنظر علی دایی به چشم می خورد
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منهای فوتبال

لشکر فرنگی و 
تک ستاره های آزاد

تیم ملی کشتی فرنگی برای شرکت در مسابقه 
رنکینگ اتحادیه جهانی جام بوالت تولیخانوف، 
بامداد نهم خرداد راهی قزاقستان خواهد شد. 
محمد بنا بــا 12کشــتی گیر در این رقابت ها 
حضور پیــدا خواهد کرد اما پژمان درســتکار 
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ترجیح داده فقط 
با 4کشــتی گیر در این رقابت ها حاضر شود.

محمد بنا ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی 
در برخــی اوزان ترجیح داده 2کشــتی گیر را 
راهی این رقابت ها کند. او برخی از شاگردانش 
را در وزنــی باالتــر بــه میدان می فرســتد. 
محمدرضا گرایی و محمدرضا مختاری در 72و 
77کیلوگرم به میدان خواهنــد رفت. در بین 
اسامی منتشرشده نام محمدعلی گرایی و میثم 
دلخانی که در جهانی نروژ ملی پوش ایران بودند 
به چشــم نمی خورد. گویا محمدعلی از ناحیه 
زانو دچار کشیدگی رباط شده است و دلخانی 
هم به دلیل حضور در تورنمنت بلغارســتان از 
حضور در قزاقســتان با تشــخیص کادر فنی 
معاف شده است. پویا دادمرز در 55کیلوگرم، 
علیرضا نجاتی و پویا ناصرپور در 60کیلوگرم، 
میثم دلخانــی در 63کیلوگــرم، محمدرضا 
گرایی در 72کیلوگــرم، محمدرضا مختاری 
در 77کیلوگرم، پژمان پشتام در 82کیلوگرم، 
رامین طاهری و علی شریفی در 87کیلوگرم، 
مهدی فالح در 97کیلوگرم و علی اکبر یوسفی 
و امین میرزازاده در 130کیلوگرم کشتی گیرانی 
هستند که قرار است در تورنمنت بین المللی 
قزاقستان کشتی بگیرند. در دسته فوق سنگین 
)130کیلوگرم( میرزازاده برنده طالی امیدهای 
جهان و یوســفی صاحب مدال طالی جهانی 
نروژ به مصاف هم خواهند رفت و به نظر تکلیف 
ملی پوش ایران در جهانی صربستان2023در 
دسته فوق سنگین در همین مسابقات مشخص 
خواهد شــد. تیم فرنگی بامداد نهم خردادماه 
راهی آلماتی خواهد شــد و مسابقات فرنگی 
12و 13خرداد برگزار خواهد شــد. در روز اول 
رقابت ها  مسابقات 7وزن و در روز دوم هم 3وزن 
باقیمانده انجام خواهد شد.شــاگردان پژمان 
درســتکار هم در روزهای 14و 15خرداد ماه 
به روی تشک خواهند رفت. حسن یزدانی در 
86کیلوگرم، کامران قاسم پور در 92کیلوگرم، 
امیرحســین فیروزپــور در 97کیلوگــرم و 
امیرحســین زارع در 125کیلوگــرم نفرات 
اعزامی به قزاقستان را تشــکیل می دهند. در 
بین 4آزادکار معرفی شده حضور امیرحسین 
زارع با ابهام روبه رو است. زارع که چندی پیش 
دچار مصدومیت شــده بود تمرین کشــتی 
نداشته و در این مدت فقط به تمرینات آمادگی 
جسمانی پرداخته است. آزادکاران 11خرداد 
راهی قزاقستان خواهند شد و طی 2 روز 14و 

15خرداد روی تشک خواهند رفت.

لیگ برتر ایران

کوین یامگا )استقالل( 10

گادوین منشا )مس( 14

لوسیانو پریرا )فوالد( 9
شهریارمغانلو )سپاهان( 9

بهروز رسایلی|  این روزها امیرحسین حسین زاده با درخشش در استقالل نگاه ها را به سمت خودش جلب 
کرده است. این بازیکن جوان با اعتماد فرهاد مجیدی به یک مهره تعیین کننده برای آبی ها در لیگ 
بیست ویکم تبدیل شد. با این حال در رزومه او هم رد پای اعتماد علی دایی به چشم می خورد. 
شهریار فوتبال ایران شاید مربی فوق العاده ای نباشد، اما دوست و دشمن اذعان دارند که 
استعدادیاب خیلی خوبی است و این مسئله را بارها در مورد بازیکنانی همچون مهدی 
طارمی، احمد نوراللهی، امید عالیشاه، محمد عباس زاده، علی علیپور، کریم انصاری فرد 
و خیلی های دیگر نشان داده است. حسین زاده هم ازجمله جوانانی بود که در آخرین 
فصل کار علی دایی گل کردند. این بازیکن نیم فصل دوم لیگ هجدهم با اعتماد علی 
دایی فرصت بیشتری برای حضور در میدان پیدا کرد و حتی گل 3امتیازی سایپا را به 
فوالد زد. حاال پرسش اینجاست که بازنده بزرگ جدایی دایی از فوتبال ایران کیست؟ 

  آقای گل ها را بو می کشد
البته که در کارنامه علی دایی کشف بسیار 
مهمی مثل احمد نوراللهی هم به چشــم 
می خورد؛ یک هافبک دفاعی ترکه ای که 
از لیگ دســته اول آمد، با اعتماد شهریار 
به سرعت در پرسپولیس لیگ چهاردهم 
فیکس شد و حاال مهره کلیدی تیم ملی 
به شمار می رود. با وجود این دایی همانطور 
که در دوران بــازی اش یک مهاجم طراز 
اول بود، به نظر می رســد در زمینه کشف 
استعدادها هم بیشــتر عناصر تهاجمی را 
بو می کشــد و پیدا می کند. کارنامــه او پر از 
بازیکنانی اســت که با اعتماد این مربی فرصت 
حضور در میدان را پیدا کردند و حتی کفش طال 
گرفتند. نیازی به توضیح نیست که ارزنده ترین 
ستاره این فهرست مهدی طارمی است؛ موفق ترین 

لژیونر این روزهای فوتبال ایران که هم دوره نوراللهی بود و در 
همان لیگ چهاردهم با جسارت دایی به ترکیب پرسپولیس 
اضافه شد. بین بقیه مهاجمانی که دایی پیدا کرد و بعدها 
توانســتند عنوان آقای گلی لیگ برتر را به دست بیاورند، 
می توان به کریم انصاری فرد اشاره کرد که 2 بار در لیگ های 
یازدهم و سیزدهم با پیراهن سایپا و تراکتور این عنوان را 
به خودش اختصاص داد. همچنین علــی علیپور در لیگ 
هفدهم این جایزه را برد و مهدی طارمی هم که در فصول 
پانزدهم و شانزدهم کفش طال را ربود. امید عالیشاه، محمد 
عباس زاده و خیلی های دیگر هم در فهرســت کشف های 
علی دایی هستند؛ مردی که چشم تیزبین او نقش مهمی در 

افزایش غنای فوتبال ایران داشته است.

  جسارت کم نظیر
بدون تعارف بازی دادن به جوان ها »جرات« می خواهد و 
علی دایی این ویژگی را داشت. شاید او به خاطر اسم پراعتبار 
و رزومه بزرگش به عنوان فوتبالیست، ترسی نداشت از اینکه 
به بازیکنان کم تجربه میدان بدهد و بهای تصمیماتش را 
هم بپردازد. با این حال خیلی از مربیان اینطور نیســتند و 
نگران اند مبادا در اثر چنین تصمیماتی، جایگاه شغلی شان 
را از دست بدهند. خیلی از نفراتی که دایی به فوتبال ایران 
معرفی کرد شاید در دوران خودش ثمر ندادند و دستش را 
نگرفتند، اما فواید میان مدت و بلندمدت آنها برای فوتبال 
ایران باقی ماند. مهم ترین مثالش مهدی طارمی اســت و 
تازه ترین مصداقش همین امیرحسین حسین زاده که شاید 
او هم روزی به جایگاه خیلی باالتری برســد. حیف از همه 
ستاره های جدیدی که می توانستند در این مدت از طرف 
دایی کشف شوند، اما این فرصت طالیی را از دست دادند. 
باور کنید خانه نشینی شهریار بیشتر به ضرر فوتبال ایران 
است، وگرنه او در این مدت حتی محبوب تر هم شده است.
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محمدرضا نصیری | روزنامه نگار

خارجمیزنند
 وضعیت بازیکنان خارجی استقالل در این هفته ها اصال چنگی

 به دل نمی زند

امســال بحث های زیادی در مورد بازیکنان 
خارجی و ناکارآمد پرسپولیس شده که خب با 
توجه به سطح فنی آنها چیز عجیب و غریبی 
هم نبوده است. با این حال آنچه مغفول مانده، 
عملکرد نه چندان خوب خارجی های استقالل 
بوده است. رودی ژستد و کوین یامگا، 2 بازیکن 
فرانســوی که از ابتدای فصل به جمع آبی ها 
پیوســتند، عملکردی دوگانه داشتند؛ یامگا 
کم وبیش گل می زد، اما ژستد در این زمینه 
چندان موفق نبود و این مسئله مورد انتقاد قرار 

می گرفت. فرهاد مجیــدی می گفت از کاری 
که این بازیکن در زمین می کند راضی است 
و الزم نیست او حتما گل بزند. ژستد این رویه 
را تا همین حاال ادامه داده و این اواخر باالخره 
مجیدی قانع شــد کــه او را از ترکیب اصلی 

بیرون بیاورد.
داستان کوین یامگا اما فرق دارد و او که سابقه 
بازی در پست های دفاع و هافبک راست را 
داشته، در استقالل به عنوان مهاجم به میدان 
رفت. او با آن دبل معروف برابر ذوب آهن در 

فوالدشهر حســابی خودی نشان داد و تیتر 
اول مطبوعات شــد. یامگا تا یک جایی هم 
بد پیش نرفت، هرچند که اغلب گل های او 
از روی نقطه پنالتی به ثمر می رسید. با وجود 
این، هم اکنون نزدیک به 800دقیقه است که 
یامگا هیچ گلی برای تیمش به ثمر نرسانده. 
آخرین بار او در بازی با گل گهر سیرجان موفق 
به گشودن دروازه حریف شد. پس از آن یامگا 
در امر گلزنی ناموفق بوده و در این بازه زمانی 
پنالتی هم برای استقالل اعالم نشده که او گل 
بزند. یامگا 5گل از 10گلش را از روی نقطه 
پنالتی به ثمر رسانده و ژستد هم 3گل زده 
که یکی از آنها پنالتی بوده است. این یعنی دو 
مهاجم خارجی استقالل روی هم 7گل در 
جریان بازی به ثمر رسانده اند. به این ترتیب 
ادامه حضور این دو بازیکن در استقالل هم 

در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
همزمان عزیزبیک آمانوف ازبکســتانی هم 

که شــروع خوبی در اســتقالل داشت، 
بعد از خراب کــردن پنالتی تیمش 

برابر نساجی در جام حذفی تبدیل 
به نیمکت نشین شــد و از آن به 
بعد به ندرت به بازی گرفته شد. 
مجیدی در یک مقطع می گفت 
آمانــوف در  ماه رمضــان روزه 
می گیــرد امــا در هفته های 

اخیر هــم وضعیــت این 
بازیکن تغییــری نکرده 

اســت. هرچند وقتی 
شما قهرمان می شوید، 
هیچ کدام از این مسائل 

به چشم نمی آیند.

تابستان امسال می توانستیم در حالت عادی یک جام جهانی ببینیم و حسابی سرگرم شویم اما به خاطر 
اهدای میزبانی به قطر نمی شد در فصل گرما این مسابقات را برگزار کرد. برای همین این لذت تابستانی از 

فوتبال دوستان گرفته شد و برگزاری جام جهانی به نیم فصل افتاد. بعضی باشگاه ها مثل استون ویال، 
بایرن مونیخ، بارسلونا، رئال مادرید و خیلی های دیگر نقل وانتقاالت پیش از موعد خود را آغاز 

کرده اند و برخی در حد شایعه و زمزمه به بازار خرید و فروش بازیکن وارد شده اند. به طور مثال 
رئال مادرید که بر سر انتقال امباپه شکست خورد، توانسته با رودیگر، مدافع فصل گذشته 
چلسی قرارداد ببندد. بارسلونا فرانک کسیه و کریستنسن را جذب کرده و دنبال نهایی 
کردن انتقال بازیکنان دیگری مثل مارکوس آلونسو و آسپلیکوئتا است. البته به نظر می رسد 

آنها هم در پروسه خرید لواندوفسکی شکست خورده اند. بایرن مونیخ با 2 بازیکن آژاکس به 
توافق نهایی دست یافته؛ مزروعی )دفاع راست( و گراونبرخ )هافبک بازی ساز(.

مانه
سادیو مانه وعده داده که امروز تکلیف فصل آینده اش را روشن کند که در لیورپول می ماند یا در فاصله یک سال مانده به پایان قراردادش به تیمی دیگر می رود. 
بایرن مونیخ امیدوار است او را با قراردادی 3 ساله به ارزش 30میلیون یورو بخرد اما وقتی پاری سن ژرمن هم به بازیکني اقبال نشان بدهد، کار سخت می شود. 

رئال مادرید در زمان زیدان خواهان جذب این بازیکن بود اما بعید است فعال باشگاه اسپانیایی دنبال جذب او باشد.

سوارس
سایت Yeni Açık ترکیه ادعا کرد که باشگاه هال سیتی با مدیریت 
آکون ایلیکالی ترک تبار خواهان به خدمت گرفتن لوییس سوارس، 
مهاجم 35 ساله و اروگوئه ای اتلتیکومادرید به عنوان بازیکن آزاد است. 
سوارس پیشنهادهای دیگری هم دارد، ازجمله استون ویال که برخالف 
هال سیتی یک باشگاه لیگ برتری اســت و سرمربیگری آن به عهده 
استیون جرارد است که زمانی با خود سوارس در لیورپول همبازی بوده.

موراتا
آرسنال اگر به لیگ قهرمانان راه  می یافت می توانست گابریل 
ژسوس را از منچسترسیتی بخرد اما هم اکنون این باشگاه با 
30میلیون یورو در آستانه خرید موراتا از اتلتیکومادرید قرار 

دارد. او 2 فصل قرضی در یوونتوس بازی کرده بود.

دیماریا
هافبک آرژانتینی چندان قابل اعتماد نیست. او 
به یوونتوس قول داده اما مدیر برنامه هایش هر 
بار او را به باشــگاهی دیگر پیشنهاد می کند تا 
پورســانت یا قرارداد بهتری نصیب هر دو شود. 
یووه برای جانشــینی دیباال که به زودی به اینتر 
یا رم مــی رود، روی دی ماریا حســاب باز کرده 
اما ممکن اســت این بازیکن از باشگاه دیگری 
سردربیاورد. مدیر برنامه اش او را به باشگاه هایی 

مثل اتلتیکومادرید هم پیشنهاد داده است.

لیائووانکونکو
هر دو بازیکن از سوی میالن و الیپزیش برچسب غیرقابل فروش خورده اند. بند 
آزادسازی لیائو 150میلیون یورو است اما مالدینی اعالم کرده که هرگز این بازیکن 
را نمی فروشد. رئال و چلسی و چند باشگاه دیگر دنبال خرید این ستاره پرتغالی 
و بهترین بازیکن فصل سری آ هســتند. انکونکو هم بعید است در این تابستان 
فروخته شود وگرنه منچستریونایتد و چلسی دست به نقد برای خریدش آماده اند.

میخیتاریان
میخیتاریان به اینتر نزدیک شده است. 
قرارداد پیشنهادی، یک قرارداد 2 ساله 
به ارزش 3.5 میلیون در مجموع اســت 
که شامل پاداش نیز می شود، دستمزد ثابت 

2.8 میلیون یورو تضمین شده توسط نراتزوری، 
با پاداش ها 3.5میلیون یورو است. رم با از دست 

دادن میخیتاریان شدیدا دنبال خرید دیباال با 
دستمزد سالی 7میلیون یورو است.

کوریا
آنخل کوریا تصمیم بــه جدایی از 
اتلتیکومادریــد گرفته اســت. 
نیمکت نشینی مقابل منچسترسیتی 

در بازی های رفت و برگشت باعث شد 
که این تصمیم را بگیرد.

پریشیچ
ایوان پریشیچ در اینترمیالن نمی ماند. او از یوونتوس و چلسی پیشنهاد قراردادی 
با دستمزد سالی 6میلیون یورو داشــت اما گویا تاتنهام را برای ادامه فوتبالش 

انتخاب کرده تا بار دیگر به آنتونیو کونته ملحق شود.

گاوی
روند تمدید قرارداد گاوی با باشگاه بارسلونا طوالنی 
شــده. حاال باشــگاه لیورپول آماده اســت تا بند 
فسخ قرارداد گاوی ســتاره جوان بارسلونا که فعال 
50میلیون یورو است و درصورت تمدید قرارداد به 

یک میلیارد یورو افزایــش می یابد را بپردازد و او 
را از بارسا برباید.

Sadio Mane

Luis Suarez

Ivan Perisic
Di Maria

Alvaro Morata

با پایان یافتن فصل فوتبالی، همه حواس ها به 
اخبار نقل وانتقاالتی است

ِنقل انتقاالت ُ

کانته
هافبک دفاعی فرانسوی باشگاه چلسی ممکن است در 
آستانه یک سال مانده به رایگان شدنش به فروش برسد. 
او پیش تر مشــتریان زیادی ازجمله رئال مادرید داشت اما 

تعداد مشتری ها آب رفته، چون وضعیت بدنی بی ثباتی در فصل 
اخیر داشته و یک ســال  پیش تر هم از ترس کرونا بازی های زیادی را از دست داده بود. 

منچستریونایتد آماده ارائه پیشنهاد به کانته و چلسی و آماده رقابت با یوونتوس است.

دورزدنهمهقانونها
 چرا هیچ دری به روی قطری ها 

بسته نیست؟

برای قطر هیــچ کاری در فوتبال 
نشد ندارد. امیر قطر برای تماشای 
دیدار پایانی لیــگ قهرمانان اروپا 
بین تیمــی که پاری ســن ژرمن را 
حذف کرد، یعنی رئال مادریــد و لیورپول در پاریس حضور 
داشت و همزمان زین الدین زیدان هم برای تماشای فینال 
تنیس روالن گاروس و فینال لیگ قهرمانان به پاریس سفر 
کرده بود. گفته می شــود امیر قطر برای راضی کردن زیدان 
آمادگی هر پیشنهادی را دارد. هفته پیش مصاحبه ای قدیمی 
از زیزو بازپخش شــد که در آن گفته بود به پاری سن  ژرمن 
نمی رود چون در مارسی به دنیا آمده )هوادار مارسی است(. 
درباره شــروط امباپه هنگام تمدید قرارداد هم شایعه شده 
بود که یکی از شــرط های این بازیکن بــرای تمدید، اخراج 
پوچتینو و حضور زیدان روی نیمکت تیم پاریسی بوده است. 
البته پوچ دیروز اعالم کرد می خواهد به یک سال باقی مانده از 
قراردادش احترام بگذارد اما هنوز خیلی از رسانه ها احتمال 
حضور او روی نیمکت پاریس در فصل آینده را صفر می دانند. 
فعال سنبه قطری ها پرزور اســت. پول نفتی و خارج فوتبالی 
آنها همه درها را به سوی این باشگاه با قدمت تنها نیم قرن باز 

می کند. برای نمونه به این چند مورد توجه کنید.
  دوناروما در میالن شماره99 می پوشید. او در پی اس جی 
به دلیل قانون لیگ فرانسه که می گوید بازیکنان هر تیم باید 
از شماره یک تا شــماره30 را انتخاب کنند، نتوانست شماره 
مورد عالقه اش را بردارد اما الخلیفی نیمی از کار او را در فصل 
پیش و نیمی دیگر را در فصل آینده راه انداخته. تبصره قانون 
این بود که دروازه بان شماره4 تیم می تواند پیراهن شماره40 
را بپوشد اما با رایزنی باشــگاه پاریسی فصل قبل این تبصره 
به پیراهن شــماره50 هم رســید و حاال قانون به خاطر گل 
روی قطری ها تغییر کرده و به باشــگاه ها اجازه داده تا برای 
بازیکنان شان از پیراهن شماره یک تا 99 برگزینند و به این 

ترتیب مشکل دوناروما هم حل شود.
  5ســال پیش که امباپه تازه در موناکــو ظهور کرده بود، 
رئال مادرید بــرای خریدش روی مبلــغ 150میلیون یورو 
با این باشــگاه به توافق رســیده بود اما در نهایــت با ورود 
پاری  سن ژرمن، این بازیکن با رقم 180میلیون یورو هایجک 
شد و به پاریس رفت. بندی در قرارداد او وجود داشت که اگر 
با پی اس جی تمدید کرد یا فروخته شــد، مبلغ 30میلیون 
یوروی دیگر به موناکو برسد. الخلیفی در این زمینه زرنگی 
کرد تا این مبلــغ را نپردازد. او از اخبار منتشر شــده زیادی 
که درباره آزاد شــدن امباپه در پایان فصل منتشر شده بود، 
اســتفاده و ادعا کرد که با این ســتاره به عنوان بازیکن آزاد 
قرارداد بسته و درواقع با او تمدید نکرده که مجبور باشد پول 
تبصره را بپردازد. حاال خبرنــگاران نقل وانتقاالت فوتبال در 
اروپا ادعا کرده اند که اتفاق مشابهی در مورد خرید شوامنی در 
حال روی دادن است. رئال مادرید با بازیکن و باشگاه موناکو بر 
سر رقم انتقال 80میلیون یورو به توافق دست یافته اما با ورود 
الخلیفی به این انتقال، موناکو از فروش شوامنی سر باز زده 

و قصد دارد 30میلیون یورو بیشتر از پاری سن ژرمن بگیرد.
  نیمار به درخواست امباپه در لیست فروش گذاشته شده 
اما باشــگاه های محدودی هســتند که می توانند دستمزد 
ساالنه اش را بپردازند. اگر پاریس روی بازیکنی دست بگذارد، 
بعید اســت باشــگاه دیگری قادر به خریدش باشد. عثمان 
دمبله به تحریک پی اس جی قراردادش را با بارسلونا تمدید 
نکرده و آماده پیوستن به باشگاه فرانسوی است. پوگبا که به 
یوونتوس نزدیک بود، حاال به پاریس نزدیک تر است. سادیو 
مانه امروز اعالم می کند که در لیورپول می ماند یا می رود، اما 
با توجه به یک سال باقی مانده از قراردادش و دستمزد پایینی 
که در لیورپول می گیرد، رفتنش محتمل تر است. بایرن مونیخ 
به شدت خواهان جذب اوست اما اگر باشگاه فرانسوی- قطری 
اراده کند، مانه هم به جمع فوق ستارگان این باشگاه اضافه 

می شود.
   الخلیفی در تابســتان گذشــته واینالدوم را که بازیکن 
آزاد بود و با بارسلونا به توافق دست یافته بود، از این باشگاه 
ربود و به پاریس برد که البته این تخلف نیســت و در فوتبال 
این چنین هایجک هایی زیاد پیش آمده و اتفاقا خود بارسلونا 
هم در چند مورد بازیکنان را از باشــگاه های دیگر هایجک 

کرده است.
  حرف الخلیفی و شــرکای قطری اش به قدری در فرانسه 
خریدار دارد که در جریان تمدید امباپه، پای رئیس جمهور 
هم به میان کشیده شد و امانوئل مکرون چه پیش از مبارزات 
انتخاباتی اش در ریاســت جمهوری و چه پس از آن در پس 
پرده یــا در مصاحبه های علنی به امباپه برای ماندن فشــار 
آورده بود. هواداران مکــرون در توجیه می گفتند او به خاطر 
اقتدار لیگ فوتبال فرانسه چنین توصیه هایی کرده اما چند 
سال بعد اگر ویکی لیکس خبر داد هزینه کارزار انتخاباتی او از 

قطر تامین می شده، نباید تعجب کرد.
  رابطه ناصر الخلیفی با فلورنتینو پرس خراب اســت. در 
مقابل چفرین، رئیس یوفا که بر ســر سوپرلیگ پیشنهادی 
فلورنتینو پرس با او، بارســلونا و یوونتوس به مشکل خورده 
بود، انگار در حال بهبود روابطش با رئیس رئال مادرید است. 
او چندبار از کریم بنزما تمجید کرده و این بار در میهمانی شام 
با حضور رئیس رئال مادرید پیش بینی کرده که کریم امسال 
توپ طالی فوتبال اروپا را ببرد. ناصر الخلیفی در ضیافت شام 
یوفا که با حضور پرس و چفرین برگزار شــد، شرکت نکرد، 
هرچند از او دعوت شده بود. شاید این چرخش و همچنین 
شــکایت رئیس اللیگا از باشگاه پاری ســن ژرمن به خاطر 
ولخرجی و پول پاشــی خارج از فوتبال هم که در یک دادگاه 
فرانســوی جریان دارد، باعث دوری مالک قطری باشــگاه 
فرانسوی از رئیس یوفا شــود. چفرین تضمین کننده امنیت 
2 باشگاه پاری سن ژرمن و منچسترسیتی و محروم نشدن شان 
به خاطر رعایت نکــردن فیرپلی مالی بــوده و این چرخش 

می تواند موقعیت پاریسی ها را به خطر بیندازد.

جرارد
جرارد همین حاال دیگو کارلوس، مدافع 29 ساله و برزیلی سه ویا را با قراردادی به ارزش 2۶میلیون 

پوند جذب کرده. کارلوس در 3 فصل اخیر برای ســه ویا 13۶بار به میــدان رفت و ۶گل زد. 
سرمربی اســتون ویال به زودی قرارداد کوتینیو را از قرضی به دائمی تبدیل خواهد کرد، آن 
هم با قیمت نازل 17میلیون پوند. جذب بوباکار کامارا از مارسی در انتقالی آزاد و درحالی که 

باشگاه های بزرگ تری خواهان او بودند، از دیگر هنرهای جرارد در این چند روز بود.
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 جوانی
امتیاز  تیم ماست

  همه از ســختی کار می گویند. اینکه بازیکنان باتجربه 
رفته اند. از آنهایی هم که مانده اند چند نفری مصدوم هستند و بقیه 
هم خیلی تجربه میدان بزرگی در حد لیگ  ملت ها را ندارند. میالد 

به عنوان کاپیتان و عضو باتجربه تیم هم کار را سخت می داند؟
کار خیلی سختی در پیش داریم اما این دلیل نمی شود که مقابل تیم های 
دیگر کم بیاوریم. تیم هایی که به لیگ ملت هــا می آیند همه جنگنده 
هستند و ما هم یکی از این تیم ها هستیم. ما تیم جوان و باانگیزه ای داریم 
و این انگیزه و جوانی 50درصد کار را آســان تر می کند. 50درصد بقیه 
کار هم به تجربه تیم ها بســتگی دارد. درست است تعدادی از بازیکنان 
ما تجربه بازی در تورنمنت هایی در این سطح را ندارند اما تا زمانی که به 
آنها فرصت داده نشود و نتوانند در این میدان ها خودشان را نشان بدهند، 
هیچ اتفاقی نمی افتد. خود ســعید معروف این دوره را طی کرده. اگر به 
سعید بها نمی دادند، سعید، سعید نمی شــد. ما کار سختی داریم ولی 
امید هم داریم. تیم های دیگر هم مثل ما تغییراتی داشــته اند. لهستان 
امسال کوبیاک را ندارد. پاسور اصلی شان نیست، لئون آسیب دیده است 
و شاید به مسابقات جهانی هم نرســد. تیم لهستان هم جوان شده ولی 
باز هم بهترین تیم و مدعی قهرمانی جهان است. ما چرا مدعی نباشیم؟ 
در مقایسه با بقیه، جنگندگی  ما بیشتر اســت و این یک امتیاز است و 

بازی های خیلی خوبی از این تیم خواهیم دید.

  خیلی امیدوارید.
همیشه باید امیدوار باشــیم. ناامیدی کار را سخت تر می کند. انگیزه و 
اعتماد به نفس است که باعث می شــود یک تیم عملکرد بهتری داشته 

باشد. اگر این دو نباشد، برعکسش اتفاق می افتد.

  تیم های ایرانی انگیزه دارند و مشکل اصلی شان اعتماد 
به نفس است. شاید تنها دوره ای که می شد گفت تیم اعتماد به نفس 

باالیی داشت، دوره مربیگری والسکو بود.
صددرصد می توانم بگویــم اعتماد به نفس می توانــد نتیجه بعضی از 

بازی ها را عوض کند. من به این حرفم واقعا اعتقاد دارم. درســت است 
اعتمادبه نفسی که تیم در دوره والسکو داشت، در دوره های بقیه مربیان 

خارجی که به ایران آمدند، کمتر دیدیم.

  کادر فنی فعلی چطور ؟
ما سال پیش با مربی ایرانی قهرمان آسیا شدیم. همان ژاپنی را در فینال 
آسیا بردیم که در المپیک ما را شکست داده بود. درست است آنها نیشیدا 
و پاسورشان را نداشتند اما ما هم معروف، موسوی و غفور را نداشتیم. ما 
یک تیم یکدست بودیم و توانستیم آن بازی را ببریم. لیگ ملت ها در سطح 
مسابقات آسیایی نیست ولی شرایط تیم ما همان است. همدل هستیم و 
می توانیم خوب بازی کنیم. شاید جلوی خیلی از تیم های بزرگ ببازیم و 
این طبیعی است که مای بی تجربه مقابل تیم های باتجربه شکست بخوریم. 
الزم نیست توضیح بدهم که برزیل چه تیمی است. آنها چندین قهرمانی 
جهان دارند و از نظر تاکتیکی چشم بســته هم همدیگر را در زمین پیدا 
می کنند. شرایط ما با آنها متفاوت است، به خصوص االن که تیم جوان شده. 
شاید در دو سه سال اول کارمان سخت باشد اما تیم که راه بیفتد همه  چیز 
بهتر می شود. میانگین سنی تیم ما 25سال است و این یک امتیاز است. از 
االن درست کار کنیم می توانیم خودمان را برای انتخابی المپیک پاریس و 
خود المپیک آماده کنیم. این مسابقات بهترین فرصت برای جوان هاست.

   سختی کار را بیشتر در چه می بینید؟
باال بردن اعتمادبه نفس تیم خودش سخت ترین کار است. از طرف دیگر 
بیشتر بازیکنان تجربه سفرهای سخت و پی درپی را ندارند و شاید شرایط 
سخت سفرها و بازی ها را درک نکرده باشند. چند بازی که بگذرد، کار 
راحت تر می شود. این بچه ها باهوش هستند و به مهم بودن این مسائل 
پی می برند. با کمک کادر فنی هم می شود اعتماد به نفسشان را باال برد.

  لیگ لهستان تازه تمام شده، میالد خسته نیست؟
همه ما خستگی هایی را با خودمان داریم ولی این خستگی ها کوتاه مدت 

است. وقتی وارد فاز مسابقات شوی، دیگر به این چیزها فکر نمی کنی و 
روی خوب بازی کردن تمرکز می کنی.

  پختگی میالد چقدر می تواند به تیم کمک کند؟
ما هر چقدر یاد بگیریم، کم است. داستان قطره در برابر دریاست. سعی 

می کنم کمک کنم و به همان اندازه از بقیه کمک بگیرم.

  در نبود بقیه ستاره ها، بار تیم بیشتر روی دوش شماست 
و انتظارات را از کاپیتان تیم باال می برد.

بچه ها به باالترین درک و شعور رســیده اند و به نحو احسن کارشان را 
انجام می دهند، هر جایی هم که به مشکل بخورند، من و بقیه بازیکنان 

باتجربه حمایتشان می کنیم.

  میالد در باالترین ســطح والیبال جهان بازی می کند، 
5سال لیگ لهستان بوده و قرار است به لیگ ایتالیا برود اما به اندازه 

ستاره هایی که در تیم بودند، دیده نشده است.
از موقعی که وارد تیم ملی شــدم دیده شــدن برایم مهم نبود االن هم 
همین نظر را دارم. اینکه دیده بشوی و در چشم باشی، برای همه آدم ها 
مهم است ولی چیزهای مهم تر از دیده شدن هم هست. من بیشتر سعی 
کرده ام تمرکزم روی ورزش و زندگی ام باشد و به بغل دستی هایم کمک 
کنم. یک درصد هم به این فکر نکرده ام کاری کنم که مردم من را ببینند. 
هر چیز در زمان خودش اتفاق می افتد. اگر قرار باشــد ستاره بشوم، در 

زمان خودش می شوم.

  فصل بعد به لیگ ایتالیا می رویــد، بازی کردن در این 
کشور را چقدر اتفاق مهمی می دانید؟

وقتی سبک زندگی و ورزش ات را تغییر می دهی، اتفاقات بزرگ برایت 
می افتد. من لهستان بازی کردم و این فصل به ایتالیا می روم. این اتفاق 

بزرگی است و سعی می کنم چیزهای جدید یاد بگیرم.
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تیم ملی و باقی قضایا

تیم ملی والیبال برای حضور در لیگ ملت ها به صربستان رفت تا 
بازی های دوستانه انجام دهد. انتظار از این تیم مشخص است. باید 
برای کسب نتیجه تالش کرد اما عوامل شناخته شده رسانه ای که 
به هیچ احد الناسی رحم نمی کنند، به جای نشان دادن راه و داشتن 
رهنمود های فنی، ماله در دست گرفته اند تا نتایج بد احتمالی را 
پیشاپیش ماست مالی کنند. تیم ملی آسیب دیده دارد و مهره های 
کلیدی اش را به همراه ندارد و این مثل روز برای همه روشن است. 
با این حال مثل همیشه انتظار از تیم ملی، گرفتن نتیجه و انجام 
بازی های خوب اســت. اگر نتوانیم بازیگری و بازی خوانی و قوه 
تحلیل داشــته باشــیم، تن دادن به این همه هزینه و زمان چه 
فایده ای دارد؟ باید به داشته هایمان ایمان داشته باشیم. لهستان و 

ایتالیا با جمعیت کمتر توانسته اند، ما چرا نتوانیم؟

یک مربی ایتالیایی دیگر

تیم ملی والیبال زنان ایــران بعد از برگزاری 2 مســابقه در 
صربســتان کم کم باید برای جام ملت های آسیا آماده شود. 
بازیکنان باتجربه تیم ملی می گویند اله، سر مربی ایتالیایی 
نکاتی را به آنها گفته که تا حاال نشنیده بودند. بگذریم؛ زمان 
مربیگری مایدا، مربی اسلونیایی هم به به  و چه چه زیاد بود اما 
امیدواریم با این همه استعداد اگر زور بردن چین و ژاپن و کره 
را نداریم، به جایی برسیم که بتوانیم از پس تایلند بربیاییم. 
درحالی که تا شــروع مسابقات قهرمانی آســیا زمان زیادی 
نمانده، گفته می شود الساندرا، ســرمربی تیم از فدراسیون 
خواسته است تا یک کمک مربی مرد ایتالیایی را به کادر فنی 
اضافه کنــد. خارجی ها برعکس ما ایرانی هــا همواره هوای 
همدیگر را دارند، با این همه اگر بتوانند تیــم ایران را به رده 

چهارم برسانند، جای تحسین و شکر دارد.

شهرام مربی می شود

سرمربی جدید تیم شهداب  یزد، شــهرام محمودی، ستاره 
پیشین تیم ملی والیبال را برای دســتیار اولی خود انتخاب 
کرده است. شهرام که به لحاظ تبدیل  کردن سوپرپاس های 
سعید معروف به امتیاز زبانزد بود، سال های گذشته 2بار در تیم 
منتخب باشگاه های آسیا جای گرفته بود ولی با سکوت از کنار 
والیبال گذشت. حضور او در کنار یک تیم باشگاهی می تواند 
سورپرایز جدیدی برای والیبال باشد. پیش تر علیرضا نادی، 
محمد محمدکاظم و فرهاد نظری افشار از ملی پوشان والیبال 
ایران لباس مربیگری بر تن کرده بودند. باید دید شهرام در این 

کسوت می ماند یا نه.

هیأت والیبال آذربایجان غربی با مشــورت بزرگان والیبال 
این شــهر درنظر دارد یک بازی خداحافظی باشــکوه برای 
ســعید معروف برگزار کند. ارومی ها قصــد دارند مقدمات 
دعوت از فنرباغچه ترکیه، تیم باشــگاهی معروف را انجام 
دهند تا به ایران بیاید و مقابل تیم منتخب ایران بازی کند. 
قرار اســت در تیم ایرانی هم بازیکنان هم دوره سعید مثل 
شهرام محمودی، علیرضا نادی، فرهاد نظری افشار، فرهاد 
ظریف و... حضور داشته باشند. بزرگان والیبال ارومیه نظیر 
کارگرپیشه، پرتوی، محب و... از این طرح حمایت کرده اند. 
پیکانی ها در فینال جام باشگاه های آسیا از او تجلیل کردند 

اما گفته شد این بازی، بازی خداحافظی نبوده است.

خداحافظی کاپیتان در ارومیه

پشت خط زن
جمشید حمیدی | کارشناس والیبال

جدول 8507
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افقی:
 1- مدفــن امــام  حســن 
عسکری)ع(- کودن- از بحور 

شعر فارسی
2- چاه جهنم- نمایش سنتی 

ایتالیا
3- قتلگاه- ظرف سفالی دهان 

گشاد- به شمار آمده
4- اشــاره به دور- اهل قبور- 

خدمتکار پیر
5- از باشــگاه های فوتبــال 
انگلســتان- ثروت و دارایی- 

نفرین
6- فال می گیــرد- بی همتا- 

پیمودن
7- از مصالــح ســاختمانی- 
نخستین خودروي شاسی بلند 

لوکس دنیا- آشیانه پرندگان
8- رهبر حزب- مقر سازمان 
بهداشت جهانی- خداپرست 

پیش از ظهور اسالم
9- زیرک- مســجد منسوب 

به امام زمان)عج( در قم- ظلم
10- خانــدان- کاخ تاریخی 
فرانسه- وسیله کمک حرکتی 

بیماران 
11- همداستان رامین- گروهی 
از ترکیب های آلی اکسیژن دار- 

رمانی از فریبا وفی
12- دل فریــب- کهن ترین 

قسمت اوستا- نت آخر

13- پایتخــت نیجــر- اصال 
خجالتی نیست- شناساننده

14- نمایشــنامه ای نوشــته 
محمود استاد محمد- مدفن 

فردوسی
15- نوعی اسباب بازی- چند 

رئیس- دادوستدکردن
  

عمودی:
1- جزیــره ای در اندونــزی- 

خالق تابلوی لبخند ژوکوند
2- خبرگزاری دانشــجویان- 

شاعر جغتایی- به یک باره
3- ملت ها- کشور آتاتورک- 

ساخته شده از خاک رس
4- بانو- موجود خیالی-  سازی  

عربی
5- صدمــه- هجرت کننده- 
کتابی تألیف شــیخ مرتضی 

انصاری 
6- پشت ســرهم- گریختن- 

آقای آلمانی
7- در هم آمیختن- افسرده- 

روانداز خفته
8- زندگی- ینگــه دنیایی- 

ماری جوانا
9- خزنده ای که گوش ندارد- 

بی باک- شهری در ایتالیا
10- قامت- سکوی شیرجه- 
قطعه ای که در آغــاز اپرا اجرا 

می شود

11- آکنده- مســجد نجف اشرف- 
گنده

12- هر یــک از آپارتمان های یک 
ســاختمان- کلمه هشــدار- کلمه 

پرسشی
13- فرستادن- سمت چپ میدان 

جنگ- بخشش و انعام
14- کارگاه عکاســی- مهربانــی- 

شادمان
15- ترک دنیا و عبادت برای آمرزش 

15گناهان- مرام نامه سیاسی

دزمنابوتاسسوم
هردمرخاروردنب
دريمبديشروخرگا
ناساارايياهر
ابنمرخزولباز

مندييوبقايرت
القاناداونشام
وساريساكعباون
روشراتهسراداج
تيامرهسايرتن
اوراواوسوسسي
بلمروباتلتاق

يناغماديرهچونم
ديماتسسزانورس
رشانناتسادران
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

354197826
289346157
761582493
936215784
128734569
475869312
817623945
643958271
592471638

متوسط

8   5      
5  2 1   8   
 3   7    4
7 2  3      
  6    2   
     8  9 5
2    6   8  
  7   1 6  3
     4   9628534791

379186254
145279836
584792613
796318425
213645987
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837961542
451827369

ساده

متوسط

879546312
542139867
631872954
728395146
956417238
314628795
295763481
487951623
163284579

سخت

3     7    
2  9       
 6    2 4   
  6   5    
1 2      6 9
   8   3   
  7 6    4  
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میالد عبادی پور، کاپیتان تیم ملی والیبال معتقد است که جوان 
شدن امتیاز بزرگ تیم در لیگ ملت هاست  و تا زمانی که به 
جوان ها میدان داده نشود، هیچ اتفاقی در والیبال نمی افتد

لیلی خرســند|  میالد عبادی پور برخــالف همه کســانی که تردید 
دارند تیم ملــی والیبال بتواند در لیگ ملت هــا عملکرد قابل قبولی 

داشــته باشــد، امیدوار اســت. می  گویــد تیم جوان شــده و 
همین جوانی برای یــک تیم امتیــاز دارد. او حــق دارد امیدوار 

باشــد. کاپیتان تیم اســت و باید به هم تیمی هایش انگیزه بدهد. اما 
مسئله دیگر تیم، خود اوست. میالد باتجربه ترین بازیکنی است که بعد از رفتن ستاره های قبلی 
در تیم حضور دارد اما لیگ لهستان به تازگی تمام شده و او نه فرصت چندانی برای استراحت داشت 
و نه زمان زیادی در اردوها بود. اردوی یک هفته ای در صربستان می تواند بازیکنی حرفه ای در حد 
میالد را به هماهنگی تیمی برساند اما خستگی شاید تأثیر خودش را بگذارد. با این حال او اطمینان 

می دهد خودش و هم تیمی هایش بهترین بازی ها را به نمایش بگذارند.



پایان کن 
هفتادوپنجم

جوایز بخش نوعی نگاه اهدا شد

مراسم هفتاد وپنجمین دوره جشنواره کن نیز 
با اعطای جوایز به برترین ها در بخش رقابتی و 
سایر بخش های این جشنواره به پایان رسید.

»بدترینها«
برندهجایزهبرترنوعینگاه

یک روز مانده به پایان جشــنواره فیلم کن، 
جوایز نوعی نگاه به آثار فیلمسازان، بازیگران و 
عوامل برتر این بخش اهدا شد. فیلم فرانسوی 
»بدترین ها« به کارگردانی لیزا آکوکا و رومن 
گره به عنوان فیلم برگزیده بخش نوعی نگاه 
انتخاب شــد. الکســاندرو بلک نیز به خاطر 
ســاخت فیلم »مترونوم« به عنوان بهترین 
کارگــردان بخش نوعی نگاه برگزیده شــد. 
جایزه هیأت داوران این بخــش نیز به فیلم 
جوی لند به کارگرانی صعیم صدیق، فیلمساز 
پاکســتانی و جایزه بهترین بازیگر زن بخش 
نوعی نگاه این دوره از جشنواره هم به ویکی 
کریپس، بازیگــر زن لوکزامبورگی به خاطر 
ایفای نقش در فیلم »کورســاژ« رسید. آدام 
بسا، بازیگر جوان فرانســوی نیز برای بازی 
در فیلم »هارکا« جایــزه بهترین بازیگر مرد 
بخش نوعی نگاه را از آن خود کرد. ماها حاج، 
فیلمساز فلسطینی نیز برنده جایزه بهترین 
فیلمنامه برای فیلم »تب مدیترانه ای« ساخته 
کشورهای فلسطین، آلمان، فرانسه، قبرس 
و قطر شــد. فیلم »رودئو« نیز به کارگردانی 
لوال کیــوارن به عنوان فیلــم محبوب هیأت 
داوران بخش نوعی نگاه هفتاد وپنجمین دوره 
جشــنواره کن انتخاب شد. بخش نوعی نگاه 
جشنواره کن امســال میزبان 20فیلم بلند 
ســینمایی بود که در این میان 7اثر به عنوان 
فیلم اول شانس کسب جایزه دوربین طالی 

کن را دارند.
در روز پایانــی هفتــادو پنجمیــن دوره از 
جشــنواره هم فیلم  کره ای »کارگــزار« به 
کارگردانی کورئدا هیروکازو، فیلم »نزدیک« 
ســاخته کارگردان بلژیکی لــوکاس دونت، 
فیلم »نمایش« ســاخته کلی ریچارد و فیلم 
 »مادر و فرزند« به کارگردانی لئونور سرایله

به نمایش درآمدند.

آخرینپیشبینیها
منتقدان نشــریات معتبر تا روزهای پایانی 
جشنواره کن همچنان ارائه پیش بینی های 
خود را از برندگان جوایــز بخش رقابتی این 
دوره از جشــنواره ادامه دادند. پیتر برادشاو، 
منتقد روزنامه گاردین یک روز مانده به پایان 
جشنواره کن، آخرین پیش بینی خود را درباره 
برندگان جوایز مهــم هفتاد وپنجمین دوره 
این جشــنواره ارائه داد. او در این پیش بینی 
ضمن اشاره به احتمال اعطای جایزه بهترین 
کارگردانی به سعید روستایی به خاطر ساخت 
فیلم »برادران لیال« به این مطلب نیز پرداخت 
که در ابتدای این جشــنواره بر این باور بوده 
که نام های بزرگ بــا جدیدترین فیلم های 
خود بتواننــد در این دوره از جشــنواره نظر 
منتقدان را به خود جلب کــرده و مهم ترین 
جوایز جشنواره را به خود اختصاص دهند، اما 
با گذشت چند روز از هفتادوپنجمین دوره کن 
و افتراق نظر شدید منتقدان درباره فیلم ها، به 
این نکته پی برد هیچ گاه تا کنون در جشنواره 
کن سابقه نداشته نظر منتقدان درباره تک تک 
فیلم ها در تضاد کامل با یگدیگر باشد؛ امری که 
در هفتادوپنجمین دوره جشنواره کن به وقوع 

پیوسته است.
 او همچنیــن ضمن اشــاره به تعــدادی از 
فیلم های کارگردانان مطرح و پرســابقه کن 
ازجمله فیلم های»توری و لوکیتا« ســاخته 
بــرادران داردن، »زمــان آرماگــدون« به 
کارگردانــی جیمز گری و »مثلــث غم« به 
کارگردانی روبن استلوند، به این مسئله اشاره 
کرد که بســیاری از این فیلمســازان مطرح 
امسال به دلیل اینکه نتوانسته اند آثاری کامال 
مطابق انتظــاری که از آنــان می رفت، ارائه 
دهند به احتمال زیاد از شانس کسب جوایز 
اصلی برخوردار نخواهند بود. پیتر برادشــاو 
در ادامه ضمن مطرح کردن این درخواست 
از مدیر جشــنواره کن مبنی بر اینکه برای 
امســال قاعده ممنوعیت اعطای 2جایزه به 
یک فیلم را کنار بگــذارد، پیش بینی خود از 
برندگان هفتادوپنجمین دوره جشنواره کن 

را اینچنین بیان کرده است: 
نخل طــال برای فیلــم »تصمیــم وداع« به 
کارگردانی پارک چــان ووک از کره، جایزه 
بزرگ جشــنواره کن برای فیلم »نزدیک« 
به کارگردانی لوکاس دونت از بلژیک، جایزه 
هیأت داوران برای فیلم »صلح« اثر فیلمساز 
اســپانیایی البرت ســرا که در ایــن دوره از 
جشنواره مورد توجه ویژه منتقدان قرار گرفته، 
جایزه بهترین کارگردان برای سعید روستایی 
به خاطر ساخت فیلم »برادران لیال«، جایزه 
بهترین بازیگر مــرد برای پیر فرانچســکو 
به خاطر نقش آفرینی در فیلم»نوستالژی«، 
جایزه بهتریــن بازیگر زن بــرای تانگ وی 
به خاطر نقش آفرینی در فیلم »تصمیم وداع«.

آرشنهاوندیجشنواره
مترجم
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روایت یک تكاور  از مقاومت 
بی نظیر مردم  خرمشهر

 گفت وگو با هوشنگ صمدی
فرمانده تکاوران نیروی دریایی

 در دوران تبعید امام )ره(، مردم
درِ منزل ایشان را می بوسیدند!  

بازگشتی به خاطرات محله »یخچال 
قاضی« قم در 6دهه قبل

 شکوه مقاومت
در ادبیات دفاع مقدس 

 مروری بر بهترین آثار دفاع مقدس 
در سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران 

دست تمیز، پول کثیف
سرمایه های مشکوک چگونه سر از تولیدات نمایش خانگی و محصوالت سینمای ایران درمی آورند؟ 

چند روز پیــش ترانه علیدوســتی بازیگر »برادران 
لیال« در نشست خبری فیلم در کن ناچار شد درباره 
سریال »شــهرزاد« توضیح بدهد؛ مجموعه ای که 
نامش با اختالس، پولشــویی و ســرقت از صندوق 
ذخیره فرهنگیان گره خورده است. سرمایه گذارانش 
هم حاال در زندان دوران محکومیت شــان را سپری 
می کنند و هنرمندان حاضر در سریال، پس از گذشت 
ســال ها همچنان گاهی مجبور می شــوند درباره 
حضور در آن توضیح بدهند؛ توضیحاتی که در گذر 
زمان تغییر کرده و از تکذیب و تردید درباره کثیف 
بودن پول سریال شــهرزاد- با توجه به حکم نهایی 
دادگاه- گذشته و  راهی جز تأیید و عذرخواهی پیش 
روی شان نگذاشته است. شهرزاد  آشکار ترین جلوه 
حضور پول های کثیف در ســینما و نمایش خانگی 
است.]بقیه احتماال هوشمندانه تر عمل کرده و دم 
الی تله نداده اند. نمی توان پذیرفت که ســرمایه ها 
صرفا از روی عشق به سینما )با همه ابعاد جذابش( 
یا کسب سود )که تقریبا رسیدن به آن دشوار است( 
وارد فیلم ها و سریال ها می شود. البته که نمی توان 
جای نهادهای نظارتی و قضایی نشست و حکم صادر 

کرد ولی می  شود به ماجرا مشکوک بود.[

چراســرمایهگذاریبدونتوجیهاقتصادیو
رعایتمنطقبازارهمچنانجذاباست؟

وقتی بیشــتر فیلم ها ضرر می دهند، چگونه چرخ 
تولید ســینمای ایران همچنان به حرکتش ادامه 

می دهد؟ بیاییم از پرفروش ترین فیلم های سینمای 
ایران شروع کنیم که قاعدتاً زیان ده نیستند. حتی 
فیلم هــای پرفروش امســال، محصول ســال ۹۸ 
هستند. اگر سرمایه گذاران این فیلم ها در سال ۹۸ 
جای تولید فیلــم، در حوزه مســکن، دالر، طال و... 
سرمایه گذاری کرده بودند بسیار بیشتر از وضعیت 
فعلی به سود می رسیدند. در واقع ورود به هر حوزه ای 
جز تولید فیلم می تواند به افزایش ســرمایه و سود 
سرشار منجر شود. تازه این در مورد پرفروش ترین 
فیلم های این سینماست که موفق به بازگشت سرمایه 
شده اند؛ فیلم های شکست خورده و منتظر اکران که 
سرمایه شان یا از دست رفته یا معطل مانده که شامل 
بیشتر تولیدات سینمایی می شــود، مورد عجیب 
سرمایه گذاری در سینمای ایران را نمایان می کند و 
چرخه معیوب و مشکوک اقتصاد سینما را به نمایش 
می گذارد. در حوزه نمایش خانگی هم همین وضعیت 
برقرار است؛ انبوهی ســریال شکست خورده در این 
سال ها تولید شــده که موفق به بازگرداندن هزینه 
تولیدشان نشده اند. فاجعه اینجاست که موفق ترین و 
سود ده ترین سریال نمایش خانگی این سال هم حاال 
رسماً ثابت شده با پول اختالس  از بانکی که سهامدار 
عمده اش صندوق فرهنگیان است، جلوی دوربین 
رفته است. ماجرای سریال شهرزاد که دامنه اش تا 
فستیوال کن امسال هم کشیده شده و هنوز عوامل 
سازنده اش گاهی مجبور می شوند درباره اش توضیح 
بدهند، یکی از نقاط عطف این داستان تراژیک است.

ازتکذیبتاسکوتوعذرخواهی
سال ۹۵بود که موضوع وجود پول های مشکوک در 
ساخته های تصویری مثل سریال های نمایش خانگی 

و فیلم های سینمایی مطرح شــد. آن زمان سریال 
شهرزاد بسیار پرطرفدار بود و حضور بزرگان سینما و 
تلویزیون و تئاتر در سریال شهرزاد سبب شده بود تا 
این سریال، از نظر فرم و محتوا، جذابیت های خوبی 
برای بیننده در قاب تلویزیون داشته باشد و هر هفته 
مخاطبان، منتظر عرضه بخش های جدید ســریال 
باشند. حســن فتحی، کارگردان ســریال شهرزاد، 
2۳ آذر همان ســال به مخاطبان خود نامه نوشت و 
گالیه هایی مطرح کرد. او در این نامه گفته بود »که 
برخی افراد تالش می کنند که به ماجرای اختالس 
۸000 میلیارد تومانی، بودجه ۱2 میلیاردی سریال 
شهرزاد را پیوند دهند. آن هم در شرایطی که   و هم 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، صراحتا اعالم 
کرده بودند کــه درباره تهیه کننده شــهرزاد، اتهام 
اختالس در میان نبوده و تنها مســئله بدهی بانکی 
مطرح است.« 2۸ مهر ماه سال ۹7، سیدمحمد هادی 
رضوی با مهر مصاحبه کــرد و گفت که پول کثیف 
وارد این مجموعه نشــده و سوپر استارهای سریال، 
ماهی 2۵ میلیون تومان حقوق می گرفتند. او گفته 
بود: پول کثیف از طریق تجارت سیاه به وجود می آید 
و اصطالح پولشــویی بیشــتر برای پول های بزرگ 
استفاده می شود البته این اتفاق گاهی درباره رقم های 
کم هم رخ می دهد. البته برای من جای تعجب دارد 
که کسی پول های کثیف خود را به سینما بیاورد تا 
پوششی برای آن باشد؛ زیرا آن فرد با ورود به سینما 
خود را در معرض دید قرار می دهد و کارهایش زیر 

ذره بین می رود.
در ادامه اما مشخص شد که تخلفات مالی گسترده ای 
در اخــذ وام از بانک ســرمایه توســط گروهی که 
تهیه کنندگان ســریال شــهرزاد و چند مجموعه و 

فیلم دیگر هم جزوشــان بودند. ســال گذشــته 
تهیه کننده،سرمایه گذار شهرزاد، رسماً در دادگاه به 
حبسی طوالنی مدت محکوم شد. هنرمندانی هم که 
روزگاری مدافع سرسخت سرمایه گذار تهیه کننده 
شهرزاد بودند یا سکوت پیشه کردند و یا اگر جایی 
مجبور به توضیح درباره اش شدند ناچار  عذرخواهی 
کردند. این را می شود در تفاوت لحن توضیحات ترانه 
علیدوستی در پاسخ به سؤالی یکسان در مورد شهرزاد 
مشاهده کرد.  سخت است که بپذیریم کل ماجرای 
ورود سرمایه های مشکوک به سینما و نمایش خانگی 
به موارد تابلویی چون محمد امامی و پیش از آن بابک 
زنجانی )که کنار خریدن باشــگاه راه آهن، در چند 
فیلم هم سرمایه گذاری کرده بود( محدود می شود. 
بخشی از ماجرا را می شــود پای عالقه به سینما و 
مراودات با سلبریتی ها گذاشــت، چنان که عده ای 
هم با هدف کسب سود وارد این عرصه می شوند )و 
اغلب هم شکســت می خورند( ولی بعید است این 

تمام داستان باشد.

چرخهمعیوبسینمایبیمخاطب
بخشی از محصوالت سینمای ایران توسط نهادهای 
دولتی و حاکمیتی مثل فارابی، حوزه هنری و سازمان 
اوج تولید می شــود. در چنیــن فیلم هایی معموالً 
بازگشت ســرمایه خیلی برای ســازندگان فیلم ها 
اهمیتی ندارد. می ماند بخش خصوصی که آن هم با 
انواع و اقسام مشکالت مواجه است و تهیه کنندگان و 
کارگردان ها برای جذب سرمایه گاهی سراغ افرادی 
می روند که به منابع مالی قابل توجهی دسترســی 
دارند. با این ویژگی که برای صاحب سرمایه بازگشت 
هزینه های تولید و رســیدن به سود اهمیتی ندارد. 

تهیه کننده معموالً در همان مرحله تولید به ســود 
می رســد و فیلم را در مرحله اکــران رها می کند. 
ســرمایه گذار هم به هدفش که هزینه کردن پولی 
مشکوک در فعالیتی فرهنگی است می رسد و معموال 
در چنین مواردی بخش اندکی از ســرمایه ای که یا 
محصول فعالیت اقتصادی مشــکوک و غیرشفاف 
است، یا با نیت بازگرداندن از بانکی وام گرفته شده، 
صرف تولید فیلم یا سریال نمایش خانگی می شود. 
عوامل دستمزدشان را می گیرند. تهیه کننده به سود 
و سرمایه گذار هم به پولشــویی اش می رسد. همه 
هم راضی هســتند جز مخاطب که از محصوالتی 
که بدون درنظر خواســت و عالئقش تولید شــده، 

استقبال نمی کند.
 این همان چرخــه معیوب فیلم ها و ســریال های 
ایرانی اســت؛ نکته ای کــه فرزاد موتمــن هم در 
 گفت وگو با ســینما پرس بــه آن اشــاره می کند:
» طبیعی است مردم با این سینمای زیر متوسط فعلی 
ارتباطی برقرار نکنند و به سینما نروند. ما به زودی با 
سینمایی روبه رو خواهیم بود که با پولی کار می کند 
که مایه تورم مملکت است چون از بانک گرفته شده 
و به بانک پس داده نمی شــود. سینمای ما از لحاظ 
اقتصادی به شدت فاسد شده و مردم به این سینمای 
فاســد خالی از هیجان دولتی که با پول نفت اداره 
می شود اهمیتی نمی دهند. ساالنه حدود ۱20-۱۳0 
فیلم در این سینما تولید می شود اما به ندرت اسمی 
از یک فیلم در ذهن مردم باقی می ماند. فیلم ها دیگر 
برای مردم ماندگار نیستند. فیلمساز می آید بدون 

اینکه ویژگی خاصی داشته باشد 
که آن ویژگی باعث شود مردم آنها 

را به یاد آورند.« 

»مارال« و »جیــران« قصه طوالنی دارند؛ 2ســریال در شــبکه 
نمایش خانگی که دچار مشــکل شــده اند. اختالف از آنجا شروع 
شــد که کارگردان »مارال« عنوان کرد که داســتان »جیران« از 
روی فیلمنامه اش ساخته شده، با اینکه »جیران« از شبکه نمایش 
خانگی پخش شده و از قضا منتقدان زیادی را هم دارد اما مهرداد 
غفارزاده هم دست به شکایت شده است و مصرانه پیگیر حق و حقوق 
فیلمنامه و سریالش است. غفارزاده هم در دیوال عدالت اداری و هم 
در دادگاه فرهنگ و رسانه شــکایت خود را تقدیم کرده و به گفته 

خودش پرونده در جریان است.

قصهمارال
»آهوی من مارال« به کارگردانی مهــرداد غفارزاده و تهیه کنندگی 
مشــترک ســعید خندق آبادی و بهروز خــوش رزم، پــروژه ای در 
شــبکه نمایش خانگی بود که به موازات سریال »جیران« با موضوع 
ناصرالدی شاه ساخته شد و همین مسئله انتقاد و شکایت کارگردان 

»آهوی من مارال« را به دنبال داشت. در نهایت دادگاهی در سازمان 
تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر)ســاترا( تشیکل شد و رأی به 
امکان پخش »جیران« در پلتفرم ها داد. اما سریال در حالی پخش شد 
که سازندگان »مارال« می گویند این سریال نعل به نعل کپی برداری 
از فیلمنامه سریالشان است. حاال تولید این سریال متوقف مانده اما 
غفارزاده عنوان کرده که پرونده تولید بسته نشده و این سریال حتما 

باقیمانده تولیدش را خواهد داشت و بدون شک پخش می شود.

مارالحتماپخشمیشود
حسن معجونی که این روزها در دیگر سریال شبکه نمایش خانگی 
»راز بقا« بازی دارد، درباره سرنوشت »مارال« نوشته است: »همین 
چند ماه پیش با شروع پخش سریال »جیران«، سریال »آهوی من 
مارال« پرونده اش بسته شد. تنها عایدی ما همین عکس بود که نقش 
قوری شد. یک سال تمام وقت گذاشتیم بی دستمزد و کسی نپرسید 
از کجا می خورید. ما شــاهیم و خزانه ما هم پر است. نشستیم در 
اندرونی و چایمان را نوشیدیم. مهم دغدغه مملکت داری است که ما 
داریم.« به گفته غفارزاده، در سریال »آهوي من مارال« 7۵درصد از 
تولیدات انجام شده و تنها 2۵درصد آن باقی مانده است. این سریال 
در 20قسمت راهی پخش می شود. این کارگردان تأکید می کند که 

پرونده »آهوی من مارال« برای ساخت بسته نشده است و مابقی 
هم تولید و قطعا پخش می شود.

قضاوتجانبدارانهمدیرانوقتساترا
مهرداد غفــارزاده، فیلمنامه نویس و کارگردان ســینما هم درباره 
جلسه کارشناسی که درخصوص شباهت های سریال مارال و جیران 
در ساترا برگزار شــد، به روزنامه همشهری توضیح داد: »مسئوالن 
وقت ساترا به شــکل یک طرفه نظر کارشناسی خود را در جلساتی 
که گذاشتند، اعالم کردند، چرا که این جلسه در 6ساعت برگزار شد 
و این در حالی است که ۵قسمت ســریال جیران دیده شده است، 
مشخص نیســت چه فرصتی برای مقایســه، کارشناسی و تطابق 
فیلمنامه گذاشته شده اســت.«  وی با تأکید بر اینکه در این زمان، 
فرصت کارشناسی وجود نداشــته می گوید: »جلسه کارشناسی را   
و نظرخواهی در تایم کوتاه و به صورت پرسشنامه تست چهارگزینه 
بوده و یک جلسه نمایشی برای توجیه صدور مجوز غیرقانونی پخش 
بوده. چون طبق قانون هر سازنده ای چنانچه پس از دریافت مجوز 

ساخت متن را تغییر بدهد و یا چیزی کم یا به آن الحاق کند، نباید 
مجوز پخش بگیرد و ســاترا بدون درنظر گرفتن ایــن موارد و رأی 
محکومیت حذف شباهت ها مجوز پخش داده و به همین خاطر، هر 
نتیجه ای نمی توانست منصفانه باشد. همین موضوع را هم در جلسه 
مشترکی با کارشناسان پیش از شروع جلسه اعالم کردیم که حق 
شکایت کیفری برای ما محفوظ است. پس از صدور نظر کارشناسی 
ساترا تصمیم ما برای شــکایت کیفری جدی تر شد. اما دست نگه 
داشتیم تا ســریال »جیران« پخش شود تا تطابق های الزم صورت 
بگیرد. ۳قسمت سریال که پخش شد، آن را دیدیم و همانطور که فکر 
می کردیم شباهت هایي به وضوح و روشنی بین طرح و فیلمنامه ما 

با جیران وجود داشت.«

شکایتدردیوالعدالتاداری
غفارزاده با عنوان ایــن مطلب که با پخش »جیــران« دیدیم که 
شباهت ها خیلی زیاد اســت، یادآور می شــود: »ما پس از پخش 
۳قسمت به این نتیجه رســیدیم که خیلی سریع اقدام به شکایت 
کیفری کنیم. ایــن کار را کردیم و بازپــرس تطبیق فیلمنامه ها و 
طرح فیلمنامه و همچنین فیلم ساخته شــده جیران و مارال را به 
کارشناسی ارجاع داده و کارشناس هم با مقایسه دقیق نظر خودش را 
اعالم کرده و حاال ما منتظر نظر بازپرس پرونده هستیم. این شکایت 
از اسماعیل عفیفه و حسن فتحی و فیلیمو بوده است. البته از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و ساترا هم در دیوان عدالت اداری به خاطر 

صدور مجوزهای غیرقانونی شــکایت کرده ایم 
و پیرو همین شــکایت 2جلســه رسیدگی هم 

گذاشته شده است.«  

مسعودپویاسینما
روزنامه نگار

امضا برای 
پس گرفتن نمایش 

خانگی از ساترا

کارزاردرخواستتعدادیاز
سینماگرانازرئیسجمهوری
برایبازگشتمدیریتشبکه
نمایشخانگیبــهوزارت
فرهنگوارشاداسالمیبه
بیشاز4هزارامضارسیده
است.بهگزارشهمشهری،
ایننامــهدرحالیحدود
یکماهقبلبرایجمعآوری
امضامنتشرشــدکهاخیرا
پیمانجبلی،رئیسسازمان
صداوســیما،باحضوردر
میاندانشجویاندانشگاه
شــریفدرپاسخبهسؤالی
دربــارهنظارتبرشــبکه
نمایشخانگیوپلتفرمها
خطاببهدانشجویانبیان
کرد:»هیچکدامازشــما
بههیچوجههمراهباخانواده
محترمتانحاضربهنشستن
پاییکیازقســمتهای
سریالهاییکههمیناالن
ازشــبکهنمایشخانگی
پخشمیشــود،کهاسم
نمیبرموشماحتمامیدانید،
نیستید.«دراینبارهکمیته
رفعموانعتولیداتفرهنگی
متشــکلازصنوفکانون
کارگردانانایران،اتحادیه
تولیدکننــدگانفیلــمو
برنامههایتصویریایرانو
شرکتهای صنفی انجمن
ویدئوییآنالیندربیانیهای
بااشارهبهجملههایمختلف
وپربحثجبلیگلههاییرا

مطرحکردند.

کنسرت- نمایش 
 »سی صد«
در سعدآباد 

کنسرت-نمایش»سیصد«
کاریاز»سهرابپورناظری«
بهکارگردانــیامیرجدیدی
وآهنگســازیتهمــورس
پورناظریرویصحنهمیرود.
ایناثررامیتــوانبهنوعی
پاســخیبهفیلمضدایرانی
»سیصد«دانست.بهگزارش
همشهری،ایننمایشباحضور
رضابهرامبهعنوانخواننده
رویصحنهمــیرود.دراین
اثربازیگرانیچــونبهرام
رادان،امیرجدیدی،مهران
غفوریان،غزلشاکری،دلنیا
آرامو-بهعنوانبازیگرحضور
دارند.عالوهبــرآنتعدادی
ازچهرههایشناختهشــده
تئاتروســینمانیزبهعنوان
بازیگرانرویپــردهدراین
اثرکــهتهیهکنندگیآنرا
»محمدحسینتوتونچیان«
برعهــدهدارد،ایفاینقش
میکنند.پروژهســیصد
قراراستدرخردادوتیرماه
ســالجاریدرمجموعــه
تاریخیســعدآبادتهرانبه

رویصحنهبرود.

50 سالگی 
»کارتر را 
بگیرید« 

)BFI(انستیتوفیلمبریتانیا
5دههپسازنخســتین
کالســیک فیلم نمایش
»کارتررارابگیرید«نسخهای
ازاینفیلمرابانظارتمایک
هاجز،کارگرداننســخه
اولیهترمیمکردهاســت.
اینفیلمبراســاسرمان
»بازگشــتجکبهخانه«
اثرتدلوئیس،ساختهشده
است.مایکلکین،بازیگر
مشــهوربریتانیاییکهدر
سال1971درفیلم»کارتر
رابگیرید«نقشاولفیلم
راعهدهداربود،درپیامیاز
اینفیلمیادکرد.اینفیلم
درایراننیزدوبلهوپخش
شده،خسروخسروشاهی،
دوبلورسرشــناسایرانی
بهجایمایــکلکیندر
فیلم»کارتــررابگیرید«
صداپیشــگیکردهاست.
محبوبیتوشهرتاینفیلم
سببشددرسال2000نیز
نسخهآمریکاییاینفیلم
بابازیسیلوستراستالونه
درنقشجککارتر،میراندا
ریچاردســونوریچللی
کوک،نیزساختهشود.جالب
آنکهمایکلکیندراینفیلم
نیزنقشآفرینیکردهاست.
نســخهآمریکایی»جک
کاتررابگیرید«امابافروش
کمیبیــشاز19میلیون
دالردرگیشهبهطورکامل

شکستخورد.

فهیمهپناهآذرسریال
روزنامه نگار

پرونده »مارال« باز است
مهرداد غفارزاده از سرنوشت پخش »مارال« و شکایت از سازندگان جیران و ساترا گفت
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نگاهیبهخاطراتتلخوشیرینیکتخریبچی

روزهای جنگی سعید
نشــرمرزوبــومازســال
1387بارویکردیتخصصی
ومتمایزدرحــوزهپژوهش
مســتندنگاریوترجمهآثارفاخریدرحــوزهادبیاتوتاریخ
پایداریودفاعمقــدسپدیدآوردهاســت.کتــاب»روزهای
جنگسعید«خاطراتیازســعیدبلوریجانبازورزمندهگردان
تخریبلشکر27محمدرسولاهلل)ص(استکهگروهتحقیقاتی
فتحالفتوحمصاحبه،پژوهشونگارشآنرابرعهدهداشتهاست.
اینکتاببهشــکلمشترکباهمکارینشــرمرزوبوموگروه
تحقیقاتیفتحالفتوحمنتشرشدهاست.دربخشهایمختلفاین
کتابعالوهبرآشناییبامهارترزمندگاندرعملیاتتخریب،با
خاطراتتلخوشیرینروزهایحضوردرجبههوعملیاتهمراه
میشویم.ابتدایاینکتاببهزندگینامهبلوریاختصاصدارد.
اومتولد20مرداد1345استوباشروعجنگتحمیلیوپساز
آنکهشاهداعزاموشهادتدوســتانخودبهجبههشد،درسال

1361تصمیممیگیردبهجبههبرود.
مادرشکهمتوجهشوقواشتیاقاوبرایرفتنشد،بادستبردن
درشناسنامهاش،تاریختولدپســرشراتغییرداد،امامخالفت
مســئولپذیرش،مانعازاعزاماوشد.ســرانجام8آذرماهسال
1362توانستبهآرزویخودبرسدوبعدازپذیرش،برایآموزش

نظامیبــهپادگانامامحســین)ع(
رفت.اودرنخســتیناعزامخوددر
24دیمــاهبهکردســتانرفتودر
روستاهایگورقلعهومیردهباکومله
ودمکراتجنگید.بــرایدومینبار

نیزازمنطقهغرببهجنوبوبهگردان تخریبتیپ20رمضان
اعزامشــد.آبانماه1363بــرایگذراندندورهســربازیوارد
گردانتخریبلشکر27محمدرسولاهلل)ص(شدوباگذراندن
آموزشهایتخصصیانفجارها،تخریبوغواصیدرعملیاتهای
بدر،والفجر8وکربالییکشرکتکرد.پاکسازیمیادینمین
همراهباخاطراتتلخوشــیرینآشــناییبادیگررزمندگانو
شــهادتآنهاتجربهحضورشدراینمناطقجنگیشد.تنفس
گازهایشیمیاییوجراحتچشماویادگاریماندگارازدوران
حضوردرجبههاست.باپایانســربازیدر24دیماه1365در
عملیاتکربالی5بهعنوانبســیجیشــرکتکردوازتجربهو

آموزشهاینظامیخوددرعملیاتهایبعدیاستفادهکرد.
بهمن1366بهقرارگاهنجفرفــتوزاویهدیدجدیدتخریبرا
تجربهکرد.خرداد1367درحالیکهبهعضویتســپاهدرآمده
بود،آخریناعزامبهجبههرادرخواســتدادولــیبهعملیات

مرصادنرسید.

خوابی که تعبیر شد
دربخشیازکتاب»روزهایجنگیسعید«کهبهعملیاتبدراختصاص
دارد،میخوانیم:»هواپیماهایعراقیهمهگردانرابمبارانکردند.جواد
ملکیازناحیهپشتترکشخوردومیریوچندنفرازبچههایدیگرهم
مجروحشدند.ملکیراکهداشتندبابرانکاردمیبردنددوبارههواپیمابمب
خوشهایانداخت.بچههاباشنیدنصدایهواپیماخیزرفتندوملکیرا
بدجوریبهزمینانداختند.اوهمباآهونالهگفت:»بیانصافهاالاقلمن
راآرامزمینبگذارید.«موقعیتکهعادیشد،بهچادرخودمانبرگشتمو
دیدمهمهچادرسوراخسوراخشدهوپتوییکهمنرویآننشستهبودم
تویزمینفرورفته.بیاختیارگفتم:»چرااینپتواینطوریشــده؟!«
خواستمآنرابیرونبکشمولینشد.بهبچههاگفتم:»بیاییداینرابیرون
بیاوریم.«پتوراکهبیرونکشیدیم،دیدمترکشدرستجاییراکهنشسته
بودمسوراخکردهاست.بچههاگفتند:ببینبلوری!اگرنشستهبودیتوهم
باپتوتویاینسوراخرفتهبودی.ازآنبهبعدمنهمبهخوابهایعلی

محمودونداعتقادپیداکردم.«

 حجت االسالم هبت هللا هاشمی
 مدیرکل بنیاد شهید 

و امور ایثارگران لرستان
کســانى کــه در ایــام جنــگ در پشــت 
جبهــه فعالیــت داشــتند و بــا بمــب بــه 
شــهادت رســیدند بــا افــرادی کــه در 
خانه های خود خوابیده بوده و بمب به 
خانه آنهــا اصابت کرده فــرق می کنند. 
اینها داشــتند تدارکات جبهــه را فراهم 
و بــرای جبهــه کار می کردنــد و کارخانه 
سیمان را به عنوان محلی که امروز جمع 
می شــویم برای انجام کارهای جهادی، 
انتخاب کرده بودند که شــهید شــدند. 
پیشنهاد دادم که آمار تمام زنان شهیده 
اســتخراخ شــود و این محور ما باشــد و 
برنامه ریزی شود برنامه ای تدارک دیده 
شــود و یک یادمان و تندیــس برای این 

شهدا ساخته شود. ایسنا

 محمدباقر قالیباف
 رئیس مجلس شورای اسالمی

ترور مدافع حرم، سردار پاسدار شهید 
حســن صیــاد خدایــی بــار دیگــر عمق 
عصبانیــت دشــمنان مــردم ایــران از 
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی را 
نشان داد که مخلصانه امنیت را برای 
این مرز و بوم تأمین کردند. تسریع در 
شناســایی و مجازات عامــالن و آمران 
این جنایت خواسته آحاد ملت شریف 
ایران اســت و دســتگاه های مرتبط در 
ایــن خصــوص اقدامــات الزم را انجام 

می دهند. دفاع پرس

رونمایی از سامانه دیدار
»سامانهدیدار«باهدفارتباطمیانخانوادهایثارگران
ومسئوالنبنیادشهیدوامورایثارگرانراهاندازیشد.
محمدحسنعلینقیانافجهای،مدیرکلمراجعات
وپاسخگوییبنیادشــهیدوامورایثارگران،دراین
بارهگفت:»باتوجهبهسیاســتهایجدیدرئیس
بنیادشــهیدوامورایثارگرانمبنیبربهرهگیریاز
راهکارهاینوینوموزونبرایارتباطسریع،آسان
وبهروزبارویکردحلمشــکلایثارگرانباخادمین
خوددربنیادشهیدوامورایثارگرانسامانهدیداررا
راهاندازیکرد.افرادجامعههدفمیتوانندازطریق
سایتایثاردرخواستمالقاتخودراباذکرموضوعو
نامهریکازمدیرانبنیادشهیدوامورایثارگرانثبت
کنند.اطالعمدیرانبنیادشــهیدازمشکالتثبت
شدهتوسطایثارگرانوپیگیریبرایحلآنهاازدیگر

مزایایراهاندازیاینسامانهاست.«

شناسایی پیکر شهدا
پیکر3شهیدمفقوداالثراســتاناصفهانبهتازگی
باتــالشگروههــایتفحصدرمناطــقعملیاتی
دفاعمقدسپیــدا،شناســاییوبعداز3۹ســال
چشمانتظاریبهخانوادهآناناطالعدادهشد.پیکر
شــهیدانفریدونابراهیمی،محموددهقانیپوده
ازاصفهانوحسینعلیشــاهچراغیفرزندفرهاداز
شــهرضاکهدرعملیاتوالفجرمقدماتیدرمنطقه
فکهبهشهادترســیدهبودندازطریقپالکهویت

شناساییشدند.

نقلقولخبر

معرفيکتابصوتي

خبر

بیفتد«.دالوریجوانهایمااینچنینبود.

اجازه نمی دهیم ناموس مان به دست دشمن بیفتد
34روزمقاومتخرمشــهردربرابرحمالتدشمن؛
یعنی34روزتالشمردمبرایدفاعازشــهریکهبا
خرابهیکیشدهبود.مردهادرجایجایشهراسلحه
بهدستمیجنگیدندوزنهادرمسجدجامعمشغول
درستکردنغذاوشســتنلباسرزمندههابودند.
عدهایهمکارشانپرستاریبود.ناخداباافتخاراززنان
ایرانییادمیکند:»هرگردانتکاوریکآشپزخانهسیار
دارد.امادرمدت34روزشیرزنانخرمشهرینگذاشتند
حتییکروزآشــپزخانهمافعالباشد.برایمانغذا
میفرستادند؛آنقدرکهزیادمیآمد.درکنارشبانوانی
همبودندکهازمااســلحهمیخواستندکهبادشمن
بجنگند.یکروزدخترخانمیآمدوازمندرخواست
اسلحهکردکهجلوبرود.گفتمدخترممگرمنمردهام.
مگرنیروهایمنمردهاندکهتوبخواهیجلوبرویوبا
دشمنبجنگی.مااجازهنمیدهیمناموسمانبهدست
دشمنبیفتدشمااگرمیخواهیکمککنیدرمسجد
جامعکارهایتدارکاتیانجامبده«.اولحظهآزادسازی
خرمشهرراهیچگاهازیادنمیبرد.شوقوصفناپذیر
رزمندههابرایراندندشمنوبازپسگیریشهری

کهدیگرخرمنبود.

روایت یک تكاور 
از مقاومت بی نظیر مردم خرمشهر

گفتوگوباهوشنگصمدی،فرماندهتکاوراننیرویدریاییارتشکهدرمقاومت34روزهخرمشهرخوشدرخشید

مژگان مهرابیگزارش
روزنامهنگار

مشغول انجام امور اداری برای کارهای بازنشستگی اش بود. دیگر می توانست از این به بعد به هر جایی که دوست 
دارد سفر کند و باقی روزهای زندگی اش را به کارهای مورد عالقه اش برسد. برگه تسویه در دستش بود. از این 
سوی ستاد نیروی دریایی به آن سوی ستاد در رفت وآمد بود که زودتر امضا را بگیرد. ناگهان در محوطه چند 
هواپیمای عراقی را دید که با رگبار در آسمان مانور می دهند. چند تیر هم به فاصله چند قدمی اش شلیک کردند. او بی معطلی به اتاق فرمانده منطقه دوم دریایی بوشهر 
رفت. ناخدا رزمجو را دید با چهره ای برافروخته. همان جا مطلع شد که عراق رسما جنگ خود با ایران را آغاز کرده است. ناخدا برگه تسویه را که دید گفت: »می روی؟« 
و او گفت: »می توانم بروم؟ برای این روزها دوره دیده ام. می مانم و می جنگم«. ناخدایکم هوشنگ صمدی ماند و تا آخرین روزهای سختی که ایران تجربه کرد از 
کشورش دفاع کرد؛ در دفاع 34روزه خرمشهر، در آزادسازی آن و دیگر عملیات هایی که برای سرنگونی دشمن طراحی شده بود. او را یکی از قهرمان های نامی ایران 
می توان عنوان کرد. مردی که می گوید تا جان در بدن دارد به کشور و مردمش خدمت خواهد کرد. روز سوم خرداد بهترین بهانه ای بود برای گفت وگو با ناخدا صمدی.

روز31شــهریورسال135۹.ســاعت12نیمهشب.
پیامیازسویســتاد421نیروهایزرهیبهستاد
نیرویدریاییبوشهرصادرشد.بااینمضمونکهناخدا
یکمهوشنگصمدیهمراهبانیروهایخودازبوشهر
بهخرمشهرحرکتکند.ناخدابیمعطلینیروهایش
رامهیایرفتنکرد.12خودرویجنگیراهخرمشهر
راپیشگرفتند.ناخداصمدیدرنخســتینخودرو
طلیعهداربودودرآخرینخودروهمشهیدرستگاری
حضورداشت.نیروهایاعزامیساعت5ونیمصبحبه
آبادانرسیدند.خیلیسریعاقدامبهشناساییمنطقه
کردهوســپسخودرابهخرمشهررســاندند.ناخدا
باورودشبهخرمشــهرباویرانهایمواجهشدکهاز
جایجایآنصداینالهوشیونمیآمد.شهریکه
تاچندروزپیشبهزیباییوسرسبزیشهرهبودحاال
داشتزیربارانبمبوخمپارهدرآتشمیسوخت.
بادیدناینصحنهغمیبزرگبردلناخدانشست.
حسبدیپیداکردازاینهمهناجوانمردی.دشمن
کمربهقتلمردمبیدفاعبستهبود.صمدیخاطره
تلخآنروزهارایادآوریمیکند:»انگارقیامتشده
بود.مردمسراسیمهوشیونکنانهرکدامبهسویی
میدویدندتاشایدبتوانندپناهبگیرند.مادریرادیدم
پابرهنهکودکیدربغلداشتودستفرزنددیگرش
رامیکشــیدتاخودرابهجایامنیبرساند«.انگار
جویخونجاریشدهبود.آدمهامثلبرگپاییزی
یکییکیرویزمینمیافتادند.صدایگریهبچههاو
ترسیکهوجودشانرامیلرزاندیازنانیکهمستاصل
نمیدانستندچهبایدبکنند؛دردیبودکهناخداآنجا
تجربهکرد.دستوردادچندکامیونمهیاشودوسپس
ازنیروهایشخواستتامردمراسواربرکامیونکرده

وازشهردورکنند.
34روز ماندن پشت دروازه های خرمشهر

ناخدابادیدنحملهبیرحمانهدشمنمیدانستکه
صدامهدفبزرگیدرسردارد.درستهمفکرکرده
بود.صدامدرپیامهایشگفتهبودکهروزاولخرمشهر
راتصرفمیکندوروزسوماستانخوزستانرامیگیرد.
روزهفتمهمبهتهرانمیآیدودرمیدانآزادیمصاحبه
رادیوییخواهدکرد.صمدیمیگوید:»فاصلهشلمچه
تاخرمشهر16ونیمکیلومتراســت؛یعنیدرحالت
عادیمسیریاستکه15دقیقهمیتوانطیکرد.
برایورودبهخرمشهرعراقیهاازشلمچهواردشدند؛
آنهمبا2لشکرزرهی.همهجورتجهیزاتنظامیهم
داشت.گذشتهازآنتوسط25کشوردیگرهمحمایت
میشد.درصورتیکهمافقطخودمانبودیموخودمان.
حتیسیمخاردارهمنداشتیم؛یعنیهیچکشوریبه
مااسلحهنمیفروخت.ولیمقاومتکردیم.عراقروز
اولکههیچحتیروزهفتمهمنتوانستخودرابهپل
نوبرساند«.طوالنیشدنتصرفخرمشهرشکستیبود
برایبعثیها.صدامفرماندهاینعملیاترابهعراقفرا
خواندودستوراعداماوراداد.ناخدابهتغییراستراتژی
دشــمنازســویرزمندههایایرانیاشارهمیکند:
»دشمنوقتینتوانستازشلمچهواردخرمشهرشود،
جادهاهوازبهخرمشهرراانتخابکرد.34روزماندن
پشتدروازههایشهربرایصدامشکستبزرگیبه
شمارمیآمد.ماپشتوانهمحکمیداشتیموآنمردم
ایرانبودکهپابهپاینیروهاینظامیازهرقشریآمده

بودندتاازخرمشهردفاعکنند«.

دست قطع شده را در کوله پشتی گذاشت
ناخداصمدیخاطراتزیادیازخرمشــهردارد؛از
زمانیکهخرمشهر،خونینشهرنامگرفت.ازکشتار
بیرحمانهمردمبیدفاع،ازشــهادتجوانهاییکه
هرکدامدلخوشیخانوادهشانبودند.حتیازروزی

وقتی خاطرات ناخدا یکم کتاب شد
هوشنگ صمدی، متولد سال 1318در روســتای کلخوران در اردبیل است. او دوره سه ساله 
دانشکده افسری را در سال 1342به پایان رساند و چندین سال در مناطق مختلف ایران خدمت 
کرد. او در سال 1354جذب تکاوران نیروی دریایی شد و برای تکمیل دوره تکاوری به انگلستان 

رفت و پس از بازگشت به ســمت فرمانده گردان یکم تکاوران 
نیروی دریایی درآمد. او افسری شجاع، دلیر، با کفایت و بسیار 

ایران دوست که به فرماندهی او، تکاوران، نیروهای مردمی 
موفق شدند ارتش عراق را هفته ها در خرمشهر زمین گیر 
کنند و ضربات و تلفات ســنگینی بر تجهیزات و نفرات 
متجاوزان به آب و خاک ایــران زمین وارد کنند. خاطرات 

ناخدا یکم هوشنگ صمدی در کتاب »تکاوران نیروی دریایی در 
خرمشهر، « به کوشش سیدقاسم یا حسینی به همت نشر سوره 

مهر منتشر شده است. این کتاب از معدود خاطرات منتشر شده 
از سوی کارکنان نیروی دریایی است و همین امر توانسته است 

آن  را با بسیاری از کتاب های خاطرات جنگ متمایز کند. این 
کتاب 299صفحه ای خاطرات شفاهی او از آغاز زندگی تا 

آزادی خرمشهر در سوم خرداد1361است.

مکث

کهتعدادجنــازهعراقیهاآنقدرزیــادبودکهبوی
تعفنشانشــهرراپرکردهبود.میگوید:»بچههای
مااجازهنمیدادندپیکرشــهدارویزمینبماند.اما
عراقیهااینطورنبودند.درروز24مهر5۹آنقدرتعداد
جنازهعراقیهــازیادبودکهازنیروهایشــهرداری
خواستیمآنهاراجمعآوریکنند«.اوهیچگاهمقاومت
مدافعانخرمشهرراازیادنخواهدبرد.ناخداجانفشانی
یکیازنیروهایشراتعریفمیکند:»یکبیسیمچی
داشتمبهاسمغالمغالندی.منداشتمبابیسیمحرف
میزدمکهمتوجهشدمبهخودمیپیچد.گفتمغالم
چهمیکنی؟گفتهیچشماکارترابکن.نگاهمبه
دســتشافتاد،دیدمازآرنجقطعشدهاست.باهمه
دردیکهداشتدستقطعشدهرادرکولهپشتیاش
گذاشتوگفتنمیخواهمحتیدستمبهدستدشمن

نگاهیکوتاهومستندبهحمالتدشمنبعثیدرشهردزفول
2700روز مقاومت در شهر موشک ها

مقاومت بی نظیر مردم دزفول در برابر حمالت وحشیانه ارتش 
بعث عراق، موجب مایوس  شدن دشمنی شد که خیال خام 
تصرف این شهر را در سر داشت. دزفول هم از نظر حجم و هم 
از نظر تعداد حمالت در صدر شهرهای مورد حمله قرار داشت. 
4خرداد به یاد مردمان این شهر قهرمان که به شهر موشک ها 
و به قول عراقی ها به »بلد الصواریخ« معروف شد، به نام روز 
دزفول نامگذاری شده است. عبدالرضا سالمی نژاد در کتاب 
»جنگ شهرها در دزفول« که توسط مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس چاپ شده، آمار مستندی از حمالت دشمن به 

شهر مقاوم دزفول ارائه داده که به بخشی از آن پرداخته ایم.

دزفولدرطولسالهایدفاعمقدسودرجریانجنگشهرها
صدهابارموردهجومدشــمنحزببعثعراقوارتشاشغالگر
قرارگرفتودرطول2700روزمقاومت،2600شــهید،4هزار
جانباز،452آزادهو147مفقوداالثرتقدیماســالموآرمانهای
حضرتامام)ره(کرد.176موشــکزمینبهزمین،300راکت
هواپیماهایدشمن،2500گلولهتوپتعدادحمالتموشکیو
بمباراناستکهازسویدشمنبهاینشهرقهرماناصابتکرده
است.اینشهرازنظرتعدادحمالتخصوصاًحمالتموشکیو
هواییتاپایانجنگجایگاهاولرابهخوداختصاصدادهبود.نام
دزفولدربیانیههایارتشبعثعراقهنگامتهدیدبمبارانشهرها،

درردیفالفودرسرلیستشهرهایموردهدفقرارداشت.

6 ماه اول جنگ تحمیلی به روایت آمار
بهدلیلعدمتمرکزوهماهنگیدرمراکزثبتحمالتموشــکی
وهواییبهشــهردزفولوگاهاشکالدرتشــخیصنوعحملهو
سالحکاربردیدشمندرحملهبهمناطقمسکونییاپیدرپیو
همزمانبودنحمالتدرثبتتعدادحمالتتفاوتهایفاحشی
صورتگرفتهاســت.طبقآمارارائهشدهدرکتابجنگشهرها،
در6ماهاولجنگتحمیلییعنیاز31شــهریورتاپایاناسفند
135۹جمعا21ًموردحملهموشکیبهشهرهایایرانصورتگرفت
کهدرخاللآن3۹فروندموشکبهسویاهدافیدرخاککشورمان
شلیکشد.در2موردازحمالت3فروندموشکبهاهدافنظامیو
صنعتیاصابتکرد.در1۹مورددیگر36فروندموشکشلیکشده
مناطقمسکونیکشورمانراموردهدفقراردادکه26فروندآنها
درمناطقمسکونیشهرهاو۹فرونددرخارجازشهرهافرودآمد.
یکفروندنیزدرآسمانشهردزفولمنفجرشد.دزفولدر10نوبت
هدفموشکهایعراقیقرارگرفتکهبیشترینتعدادحملهاز
سویدشمنراداشت.درحمالتانجامشدهدر6ماههاولجنگ
20۹نفرازافرادغیرنظامیبهشهادترسیدند.دزفولبا1۹7شهید،

بیشترینتعدادشهداراداشت.

اولین حمله توپخانه ای
دزفولبرایاولینباردر5مهرسال135۹موردحمالتتوپخانهای
ودر16مهرنیزموردهجومحمالتموشکیقرارگرفت.دراین
مقطعبیشترینتلفاتجانیومالیراهمنسبتبهدیگرشهرهاو

نسبتبهسالهایبعدمتحملشد.

اولین حمله هوایی
11مهر135۹آغازبمبارانهواییدزفولاست.4فروندهواپیمای
میگعراقیباریختنبمبهایخودسرمردمدرحوالیمیدان
مثلثوخیابانکشاورزمنجربهشــهادت20نفرومجروحیت
64نفرشدند.دراینیورشهوایی16منزلمسکونیکاماًلویران
شد.دشمنعالوهبرحمالتتوپخانهایکهاز5مهرآغازکردهبود،

تاپایانجنگبیشاز300حملههواییداشت.

اولین شلیک موشک 
موشــکهایغولپیکــردرمورخــه16مهــر135۹یکیاز
فاجعهبارترینحوادث8سالجنگتحمیلیرابهخوداختصاص
دادکهبهمناطقومحلههایقدیمیشــهردزفولاصابتکردو
باعثشهادت105نفرومجروحیت300نفرازمردمبیدفاعشد.
اینحمالتبهحدیفاجعهباربودکهبرخیازمردمتقریباًاکثر

خانوادهخودراازدستدادند.

سومین و فاجعه بارترین حمله موشکی
سومینحملهموشکیدشمنبهدزفولدر4آبانهمینسالبا
شلیک5فروندموشکفراگ7صورتگرفتومنجربهشهادت
115نفرومجروحیــت450نفروتخریببیــشاز100منزل
مسکونیوساختماناداریمذهبیشــدوباردیگردزفولرادر

صدراخبارقرارداد.

شلیک 100گلوله در یک روز 
بهدلیلانبوهشلیکگلولهبهدزفولدر30آذر135۹،اینشهر
یکیازســختترینروزهایخودرازیربارانآتشتجربهکرد.
دراینروزبیشاز100گلولهتوپازتوپخانهدوربرددشــمنبه
جایجایشهراصابتکردوروزخونینیرابرایدزفولرقمزد.
درفاصلهروزهای7تا26دیماه135۹دزفولباردیگرروزهای
خونینیراسپریکردوباتقدیم34شهیدو60مجروحدرآتش
توپخانهدشمنهمچناندرمقابلتهدیدهایدشمنایستادگی
کرد.درفاصلهروزهای15و1۹اســفنددزفول4بارموردهدف
موشکهایدوربردعراققرارگرفت.درحادثه1۹اسفند13تن
ازنوجوانانبسیجیدرمسجدنجفیبهشهادترسیدند.دشمن
بعثیدرطول18ماهاولجنگ،بیشاز2500گلولهتوپبهشهر
دزفولپرتابکردوباعثفاجعههایفراوانیشد.شلیکتوپگاه
به۹0یا100گلولهدرروزمیرسیدوبهشهادتجمعیخانوادهها
ومردمبیدفاعمنجرمیشدبهطوریکهدرانفجارگلولهتوپدر
میدانمثلث80نفرشهیدشدند.انهدامیکدستگاهمینیبوس
پرازمسافربایکگلولهتوپازفاجعههایمهمگلولهبارانشهر

بهحسابمیآید.

شهره کیانوش راد؛ روزنامهنگارگزارش

معرفی
کتاب

حامد یزداني
روزنامهنگار

نبرد طریق القدس
عملیــاتطریقالقدسنخســتین
گامازسلســلهعملیاتهــایکربال
درمنطقهدشــتآزادگانبودکهبا
هدفآزادســازیبســتانوبیشاز
70روستایمنطقهطراحیشد.این
عملیاتاز8تا15آذر1360اجراشد.
کتابگویای»نبــردطریقالقدس«

براساساسنادومدارکدستاولوباهدفتحلیلوتشریح
بخشیازوقایعمربوطبهدوران8سالدفاعمقدسباموضوع
اینعملیاتتولیدشدهاست.مطالبکتابدر8فصلاست
کهفصلنخســتبهتوضیحاجمالیدربارهوضعیتکشور،
نیروهایمســلحوبحرانهایگوناگونداخلــیوخارجی
اختصاصیافتهاســت.درفصلدوم،موقعیت،پیشــینهو
محدودهدشتآزادگانودرفصلسوم،بحرانها،زمینههاو
اهدافتجاوزعراق،بهخصوصدردشتآزادگان،شرحداده
شدهاست.روندشکلگیریوطراحیعملیاتازنقطهآغازتا
پایان،آمادهسازیزمین،نیروها،امکانات،مرحلهآمادهسازیو
آغازعملیات،سیرجزئیوقایعوشرحعملیاتازدیگرمطالب
اینکتاباســت.ناگفتهنماند4عملیاتبزرگثامناالئمه،
طریقالقدس،فتحالمبینوبیتالمقدسازمقاطعحساس
وعملیاتهایاصلیدورهسرنوشتسازجنگهستند.امیر
رزاقزاده،نویسندهومحققمرکزاسنادوتحقیقاتدفاعمقدس
وغالمعلیرشید،درکتابنبردطریقالقدس،راهبردنظامی
ایرانواوضاعوشــرایطحاکمبرکشوروهمچنینموقعیت
جغرافیاییمنطقهدشتآزادگان،طراحی،آمادهسازی،اجرا
وشرحعملیاتطریقالقدسراتشریحکردهاند.کتابصوتی
ایناثردر241دقیقهتهیهشدهوقابلدسترسیازسایتایران
صداست.اگرفرصتخواندنکتابرانداریدپیشنهادمیکنیم

اینکتابصوتیرابشنویدولذتببرید.
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تاریخ جهان

تاریخ ایران

تاریخ جنگ

تاریخ اجتماعی مردن
»تاریخ اجتماعی مردن« اثر »آلن 
کلهیر« را قاســم دلیری به فارسی 
برگردانده و از ســوی انتشــارات 
ققنوس منتشر شده است. نویسنده 
این کتاب، خواننده را در یک سفر 
2میلیون ســاله اکتشــافی قرار 
می دهد. موضوعات این کتاب شامل 
پیش بینی، آماده ســازی، تهییج و 
زمان مرگ های احتمالی است. این 

یک بررســی عمده از ادبیات علوم انسانی و علوم بالینی در مورد 
رفتار مردن انسان است. رویکرد تاریخی این کتاب تصاویر اخیر 
ما از مرگ ومیر ناشی از سرطان و مراقبت های پزشکی را در بستر 
وسیع تر تاریخی، اپیدمیولوژیک و جهانی قرار داده است. پروفسور 
کلهیر استدالل می کند که ما شاهد افزایش اشکال شرم آور مرگ 
هستیم. این سرطان، بیماری های قلبی یا علوم پزشکی نیست 
که رفتارهای مدرن را با بزرگ تریــن آزمایش های اخالقی ارائه 
می دهد، بلکه فقر، پیری و انحصار اجتماعی است. کتاب »تاریخ 
اجتماعی مردن« 4 بخش اصلی با عناوین »دوران سنگ«، »عصر 
یکجانشینی«، »عصر شهرنشینی« و »عصر جهانشهری« دارد. 
بخش اول، 3 فصــل دارد که عبارتند از: ظهــور آگاهی از مرگ، 
سفرهای آن جهانی: مرگ به مثابه مردن، چالش اول: پیش بینی 
مرگ. در بخش دوم نیز مخاطب با این 3 فصل روبه رو می شــود: 
ظهور یکجانشــینی، تولد مرگ خوب، چالش دوم: آماده شدن 
برای مرگ. 3 فصل بعدی کتاب هم در بخش ســوم کتاب این 
عناوین درج شده اند: ظهور و گسترش شهرها، تولد مرگ خوب 
مدیریت شده، چالش سوم: رام کردن مرگ. در بخش پایانی هم 3 
فصل انتهایی کتاب با این عناوین درج شده اند: گسترش فزاینده 
مدرنیته، تولد مرگ شرم آور، چالش نهایی: زمانبندی مرگ. این 

کتاب 427صفحه ای به بهای 42هزار تومان منتشر شده است.

تاریخ ایران آکسفورد
ایران و ایرانیــان تاریخی پیچیده 
داشــته اند؛ تاریخی که به تدریج و 
طی دوره های مختلف شکل گرفته 
است. برای فهم تاریخ ایران و مردم 
ایران، باید به مطالعه این تحوالت، 
و همچنین عناصر تــداوم و تغییر 
پرداخت. »گذشــته« بر تعامالت 
و رفتار اجتماعی و سیاســی امروز 
ایرانیان بسیار تأثیرگذار بوده است. 

شاهنشاهی هخامنشی، ساســانیان، فتوحات اعراب مسلمان و 
مغول ها، و نیز سلطه انگلیس و روسیه و آمریکا، همگی تأثیری 
نازدودنی بــر ذهن ایرانیان باقــی گذارده اســت. »تاریخ ایران 
آکســفورد«، از لحاظ گســتره تاریخی، مجموعه  مقاالتی است 
جامع درباره سرگذشت تمدن ایرانی. نویسندگان، که همگی در 
حوزه های مطالعاتی مربوطه پیشــرو هستند، بر پیوستگی های 
کالِن موجود در ایــن تاریخ تأکید می کننــد و در عین حال به 
توصیف الگوهای مهم تحــول در دوره های مختلف می پردازند. 
هر یک از فصول کتاب متمرکز اســت بر یک عصر و مختصات 
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آن. بخش های مربوط به 
ایران باستان از شواهد انسان شناختی دوران پیشاتاریخ آغازیده و 
نخستین تمدن های شکل گرفته در این سرزمین را وصف می کنند 
و در ادامه به برآمدن امپراتوری ها می رسند. بخش سده های میانه 
به تاخت و تاز عرب می پردازد و سپس به نفوذ ترکان آسیای میانه. 
موضوع بخش سوم ایران جدید اســت و با پایه گذاری حکومت 
صفوی آغاز شده و با تحلیل تعارضات مربوط به مدرن سازی ایران 
در عهد قاجار و دوران پهلوی و ســرانجام، انقالب ۵7، پی گرفته 
می شود.چاپ دوم تاریخ ایران آکسفورد، زیرنظر تورج دریایی با 
ترجمه خشــایار بهاری و محمدرضا جعفری در ۵۶۸ صفحه به 

بهای 200هزار تومان منتشر شده است.

 جنگ شیمیایی عراق
 علیه ایران

کتاب »جنگ شیمیایی 
عراق علیه ایران« با زیر 
عنوان بررسی نظامی و 
حقوقی نوشــته شیرزاد 
خزایی را مرکز اســناد 
انقالب اسالمی منتشر 
کرده اســت. به جرأت 
می تــوان گفــت کــه 

سالح های شــیمیایی تنها ســالح های جنگی 
هســتند که بیشــترین و قدیم ترین معاهدات 
بین المللی برای منع کاربرد آنها وجود دارد. این 
سالح ها اولین بار توسط ارتش آلمان در شهر ایپر 
بلژیک در 22آوریل 191۵مورد اســتفاده قرار 
گرفت. در سال 192۵با امضای پروتکلی در ژنو، 
کاربرد این ســالح ها بعد از جنگ جهانی ممنوع 
اعالم شد. ارتش عراق در 31شهریورماه 13۵9به 
ایران حمله کرد و بخش هایی از خاک این کشور را 
به اشغال خویش درآورد. صدام که در آغاز جنگ 
تصور می کرد در مــدت کوتاهی می تواند اهداف 
خود را در ایران محقق سازد، پس از فتح خرمشهر 
و ورود نیروهــای ایران به داخــل خاک عراق به 
استفاده گسترده از ســالح های شیمیایی روی 
آورد. اوج جنگ شیمیایی رژیم بعثی عراق علیه 
ایران در عملیات خیبر، فاو، سردشــت و حلبچه 
صورت گرفت. این کتاب 44۶صفحه ای به بهای 

320هزار تومان منتشر شده است.

آنچه در پی می آید شــمه ای از خاطرات محمود 
اسالمی تربتی، فرزند حجت االسالم والمسلمین 
علی اکبر اســالمی تربتی از دوران همسایگی با 
امام خمینی، رهبر کبیر انقالب اسالمی در محله 
»یخچال قاضی« قم است. او این یادها را با قلمی 
ادیبانه و روان به نگارش درآورده و فرزندش بانو 
زهرا اسالمی تربتی آن را آماده نشر کرده است. 
امید آنکه تاریخ پژوهان معاصر را مفید و مقبول 

 آید.

در محله ای که سه سرشناس داشت!
پدرم زنده یاد حجت االسالم والمســلمین حاج شیخ 
علی اکبر اســالمی تربتی در مهر12۸3شمســی در 
روســتای بایگ در چند کیلومتری تربت حیدریه به 
دنیا آمد. او مقدمات علوم اسالمی را در تربت و سطوح 
عالی را در مشــهد و دروس خارج را در قم فراگرفت. 
پدرم در قم ازدواج کرد و صاحب 4فرزند شــد. من در 
سال1320 متولد شدم. ما در قم در خانه های متعددی 
زندگی کردیم و نهایتا در محله یخچال قاضی در کوچه 
مهدی زاده مستأجر شــدیم. صاحبخانه آقای عباس 
فیض قمی بود. خانه کنار آن را عالمه سیدمحمد حسین 
طباطبایی اجاره کرده بودند و ایــن دو خانه که هر دو 
ملک مرحوم فیض بود از زیرزمین با دری مشترک به 
هم راه داشت. من با سیدنورالدین پسر عالمه همسن 
و همبــازی بــودم و از همان در زیرزمیــن رفت وآمد 
می کردیم. اســباب بازی هایمان هم توپ هایی بود که 
خودمان بــا پارچه کهنه و کش درســت کرده بودیم. 
گاهی اوقات هم با قوطی کبریت ماشین می ساختیم. 
متأسفانه سیدنورالدین، همبازی کودکی من در جوانی 
درگذشــت. آخرین خانه، خانه ای قدیمی با مساحت 
213متر در همــان محله یخچال قاضی بــود. در آن 
محله ما با امام خمینی )ره( )حاج آقا روح اهلل خمینی 
آن زمان( همسایه شدیم. آن خانه در آغاز یک سال در 
اجاره ما بود و بعد همان را ۶هزار تومان خریدیم. آقایان 
»میرزایی« که قاضی بود »مهدی زاده« که تاجر بود و هر 
سال روضه خوانی داشت و در  ماه رمضان افطاری می داد 
و »حاج آقا روح اهلل خمینی« که مدرس حوزه بود 3نفر 
سرشــناس محله بودند. ما در این خانه با فرزندان امام 
همبازی بودیم و با هم بزرگ شدیم. امام دختر کوچکی 
داشتند به نام»لطیفه« که یک روز در حوض خانه افتاد 
و غرق شد! در آن روز امام در منزل نبودند. من سر کوچه 
ایستاده بودم و تا ایشــان آمدند دویدم و این خبر را به 
ایشان دادم و فکر کردم خیلی کار مهمی انجام داده ام! 
اکثر تابستان ها پدر به همراه خانواده به تربت می رفت 
و امام به همدان یا محالت سفر می کردند. آخر تابستان 
هر کدام دیرتر برمی گشتند دیگری به دیدنش می رفت. 
خانه روبه روی منزل امام متعلق به آقا شــیخ فضل اهلل 
محالتی بود. مدتی مرحــوم حاج آقا مصطفی خمینی 
این خانه را اجاره کرد و بعد آیت اهلل فیض گیالنی آن را 
از مالک خرید. این خانواده همسایه بسیار خوبی برای 
ما بودند و در حق من و همسرم پدری و مادری کردند 
و خیلی بر ما حق دارند. چون هم پدر من در تبعید بود 
و هم همســرم بعد از ازدواج از تهران به قم آمده بود و 

در قم غریب بود.

ازدواج خواهر کوچکم با یک روحانی مبارز 
حدوداً 1۸ســاله بودم -که خواهــر کوچکم که مدتی 
مرا از ســربازی معاف کرده بود- در سن 1۵سالگی با 
حجت االسالم والمســلمین علی اصغر مروارید ازدواج 
کرد. خطبه عقدشان را عالمه طباطبایی و امام خمینی  
خواندند که استادان فلســفه و فقه ایشان بودند. آقای 
مروارید از روحانیان مبارز و بنام بود که به علت منبرهای 
تندی که علیه رژیم می رفت مدت ها در زندان و مدتی 
در تبعید به سر برد. به خاطر دارم یک بار که به مالقات او 
در زندان قصر رفته بودیم خبر داد که با آیت اهلل طالقانی 
و مهندس بازرگان هم بند است. گاهی در زمستان های 
سرد او را به خلخال که هوای سرد کشنده ای داشت و 
در تابستان های گرم او را به شهرهای گرمسیری مثل 
زابل تبعید می کردند! خواهرم هم با بچه های کوچکش 
در این مناطق همراه همســرش بود و زندگی و جوانی 
دشواری را گذراند. گاهی هم از این زندان به آن زندان 
به دنبال شوهرش بود که بداند در کدام زندان است و آیا 
زنده است یا نه و اگر زنده است چه زمانی آزاد می شود؟

در موسم »انقالب شاه و ملت!؟«
در سال40و با انقالب سفید؟! حقوق ماهانه 2۵0تومان 
در آموزش و پرورش قم استخدام شدم. وقتی در روستا 
معلم بودم برای رأی گیری انقالب سفید)شاه و ملت( 
به آنجا آمدند. رأی گیری در مدارس انجام می شد. با 
ماشین جیپ آمدند و یک پیت حلبی که در آن را قفل 
زده بودند و سوراخی برای انداختن رأی روی آن بود با 
هزار برگه رأی ۸00موافق و 200مخالف تحویل مدیر 
مدرسه دادند! گفتند: »از این برگه های موافق بدهید 
به مردم تا در صندوق بریزند مقداری از این مخالف ها 
هم خودتان بریزید! ما روز بعد برای شمارش می آییم!«. 
روز بعد)ششــم بهمن( کدخدا و آقای رضایی، رئیس 
مدرسه آمدند و کنار صندوق نشستند. بعضی آمدند 
و رأی دادند. هر وقت هم کســی نمی آمد خودشان 
انگشــت می زدند و رأی داخل صندوق می انداختند! 
بعد صورتجلسه کردند و رفتند. یک نفر گزارش داده 
بود که من رأی نداده ام و درست هم بود. آقای رضایی 
شیشه اتاق معلم ها را شکســت و شکایتی نوشت که 
همان شخص گزارشگر آمده و شیشه را شکسته و قصد 
دزدی یا خرابکاری داشته و شما روی حرف او حساب 
نکنید! من گفتم: آخر کار او نبوده! گفت: »شما حرف 
نزن االن بفهمند رأی نداده ای ساواک ما را می خواهد 
و گرفتار می شــویم. بگذار همان که جاسوسی کرده 

خودش گرفتار شود!«.

سال پرماجرای قم
روز بیســت و پنجم شوال به مناســبت شهادت امام 
صادق)ع( از طرف آیت اهلل گلپایگانی و در مدرســه 

فیضیه مجلــس ســوگواری برگزار شــد. مرحوم 
حاج انصاری واعظ به منبر رفت. عــده ای مأمور که 
چماق هایشــان را زیر لباس مخفی کــرده بودند در 
جاهای مختلف مجلس نشسته بودند و از همان اول 
سخنرانی مدام صلوات می فرستادند تا مجلس را بر 
هم بزنند! طلبه ای گفت: بگذارید آقا حرفش را بزند، 
اما فایده ای نداشت! وقتی شلوغ شد و مجلس به هم 
ریخت آقای علمی، از عالمان حوزه و متصدی مدرسه 
فیضیه در حال خارج شدن از مدرسه بود که یکی از 
مأموران با چماق به سر او زد! او اعتراض کرده بود که 
»چرا می زنی؟« گفته بود: »بگو جاوید شاه، زنده باد 
ولیعهد!« او هم به اجبار گفته بود! اما باز هم او را زده 
بود! گفته بود: »من که گفتم جاوید شاه چرا می زنی؟« 
مأمور جواب داده بــود: »چون از تــه دل نگفتی!«. 
می گفتند طلبه ای را هم از طبقــه باال به پایین پرت 
کردند و کشتند! چند طلبه در برابر در حجره آیت اهلل 
گلپایگانی ایســتاده بودند که کسی به ایشان صدمه 
نزند! خالصه درگیری و زد و خورد شدیدی بین مردم 

و ساواکی ها پیش آمد.
بعد از این ماجرا امام خمینی)ره( در مدرسه فیضیه 
سخنرانی کردند. من لب حوض نشسته بودم و گوش 
می دادم. امام گفت: »ساواک به وعاظ گفته راجع به 
سه مطلب صحبت نکنید: نگویید اسالم در خطر است 
به اعلیحضرت توهین نکنید از اســرائیل هم چیزی 
نگویید. مگر شاه اسرائیلی اســت؟ همه بدبختی ما 
از این سه تاســت.  ای بدبخت  ای بیچاره! انگلیسی ها 
پدرت را آوردند و بردند و مردم خوشــحال شدند از 
رفتن پدرت. تو مثل پدرت نشو که اگر بیرونت کردند 
مردم خوشحالی کنند...«. سحر 2روز بعد قبل از اذان 
صبح در کوچه مان سرو صدایی شنیدیم. پدرم در را 
باز کرد تا ببیند چه خبر شــده است. افسری داد زد: 
»در را ببند!«. در هر خانه ای مأموری گذاشته بودند. 
نگذاشتند هیچ کس بیرون برود. بعد از طلوع آفتاب 
حاج آقا مصطفی خمینی از باالی پشــت بام منزلش 
که روبه روی منزل امام بود گریه کنان فریاد زد: »آقا را 
بردند!«.آن روز به صحن حرم حضرت معصومه)ص( 
رفتیم. آیت اهلل مرعشی نجفی درس را تعطیل کردند 
و روضه موسی بن جعفر)ع( خواندند و در میان روضه 
گریزی به زندانی شدن امام زدند و به دستگیری ایشان 
اعتراض کردند. مردم بعــد از این روضه به خیابان ها 
آمدند و شــعار ســر دادند: »یا مرگ یا خمینی«. در 
اثر تیراندازی 3 یا 4نفر کشــته شدند که قبرشان در 
قبرستان نو نزدیک قبر مادرم است. اختناق شدیدی 
حاکم شد. امام در خانه ای در قیطریه محبوس بودند. 
آیت اهلل حاج سیداحمد خوانساری به مالقات ایشان 
رفتند و خبر سالمتی ایشان را به مردم دادند و کمی 
آرامش برقرار شد. مدتی بعد امام آزاد شد. دفعه بعد 

ایشان را به ترکیه و سپس نجف تبعید کردند.

تخم مرغ ها را نشکنید!
زمانی که امام هنوز تبعید نشــده بودنــد یک بار در 
تابســتان آقایی به نام »جوانمردی« که از متدینین 
بازار قم بود رهبر انقــالب را به باغی در روســتایی 
نزدیک قم دعوت کرد. امام با بعضی از دوستان ازجمله 
پدرم راهی روستا شــدند. بعد از بازگشت پدرم برای 
ما تعریف کرد که روســتاییان اســفند دود کردند و 
جلوی پای آقای خمینی تخم مرغ به زمین می زدند 
و می شکستند! ایشــان پرســیده بودند: »برای چه 
اینها را می شــکنید؟« گفته بودند: »برای رفع چشم 

زخم!« امام گفته بودند: »اینها را نشکنید اسراف است 
تخم مرغ را بخورید«.

پدرم در قامت وکیل تام االختیار امام
بعد از تبعید امام خمینی )ره( روزی حجت االســالم 
معادیخواه یکــی از اعالمیه های امام را در مســجد 
اعظم آســتانه حضرت معصومه)س(  خواند. بعد از 
خواندن اعالمیه مأموران ساواک سر و کله شان پیدا 
شد. درگیری بین آنها و مردم هم شروع شد. من از راه 
رودخانه فرار کردم! البته در قدیم هم مثل امروز غیراز 
بعضی مواقع معموالً فقط از وســط رودخانه آب رد 
می شد. این را گفتم که کسی فکر نکند من شناکنان 

از رودخانه رد شده ام!
 بعد از تبعید حضرت امام پــدرم وکیل تام االختیار 
ایشان بود و بیت رهبر انقالب اسالمی را اداره می کرد 
و شهریه طالب را می پرداخت. در ایام سوگواری هم 
مجلس روضه در آنجا برقرار بود. بعد از مدتی ساواک 
در منزل امام را بست و 2مأمور کنار منزلشان گذاشت 
ولی باز کوچه شلوغ می شد و مردم برای دهن کجی به 

حکومت روزهای عید و عزا می آمدند و چارچوب در 
منزل امام را می بوسیدند و می رفتند! با بسته شدن در 
منزل امام حساب و کتاب وجوهات و پرداخت شهریه 
طالب به منزل ما منتقل شد. وقتی مبلغ قابل توجهی 
جمع می شد پدرم مرا شــبانه به منزل آقای اعرابی، 
داماد امام می فرستاد که پول ها را به ایشان برسانم و 
پولی در خانه ما نباشد. آقای اعرابی هم اول ماه پول ها 
را در اختیار تقسیم کنندگان شهریه امام -که از طرف 
پدرم تعیین شده بودند- قرار می داد تا از طرف امام 
شهریه طالب را بدهند. البته چون دفتر اسامی طالب 
را ســاواک از منزل امام برده بود پدرم دفتر مرحوم 
آیت اهلل گلپایگانی را گرفت و با استفاده از آن دفتری 
تنظیم کرد که براساس آن شــهریه امام را بپردازد. 
یک بار که بعد از تبعید امام که هنوز در منزل امام باز 
و مراسم روضه خوانی برپا بود، یکی از واعظان معروف 
روی منبر پدرم را »آیت اهلل« خطاب کرد. بعد از پایان 
مراســم پدرم وقتی به منزل آمد تلفنی به او گفت: 
»دیگر این تعبیر را در مورد من به کار نبرید«. به پدرم 
گفتم: »حاال او شما را آیت اهلل خطاب کرده شما چکار 
دارید که اعتراض می کنید؟« گفت: »تو نمی فهمی 
محمود آیت اهلل، آقای گلپایگانی است، آیت اهلل، آقای 

خمینی است مراتب علمی باید حفظ شود«.
 یک روز به دندان سازی  رفته بودم. برگشتم و هرچه 
در زدم پدرم در را باز نکــرد! بعد از کلی معطلی یک 
مأمور شــهربانی در را باز کرد و گفت: چه کار داری؟ 
گفتم:اینجا خانه مان اســت. گفت: بیا تو! تقی زاده، 
معاون ســاواک و ۵مأمور دیگر در حال بازرسی خانه 
بودند. بعضی از کتاب ها، دفتر شهریه و دفترچه بانک 
مرا که مبلغ یکصد ریال در آن گذاشته بودم که شاید 
جایزه ببرم را بردند. اسم یکی از مقلدین امام که مبلغ 
قابل توجهی وجوهات از اهواز آورده بود در دفتر بود. 
پدرم فوراً مرا به اهواز فرســتاد و گفت: »برو او را پیدا 
کن و به وی بگو: رساله امام را از خانه بیرون ببر و اگر 
آمدند سراغت نگو مقلد امام هستم بگو مقلد آیت اهلل 
شاهرودی در نجف هستم! چون اسالمی در قم وکالت 
ایشــان را دارد پول را به ایشــان دادم تا به آیت اهلل 
شاهرودی برساند«. تیرماه بود که شبانه بلیت قطار 
گرفتم و به اهواز رفتم. آن آقــا را که آهن فروش بود 
پیدا کردم و پیغام را دادم. بعد از مدتی از طرف ساواک 
تماس گرفتند که بروم و دفترچه بانکم را پس بگیرم. 
بعد از چند روز مجددا مرا به ســاواک احضار کردند. 
پرسیدند چه کسانی به منزلتان می آیند و با پدرتان 
ارتباط دارند؟ گفتم: »من مشــغول تدریسم و شغلم 
معلمی اســت و از کارهای پدرم خبر ندارم!«. چند 
سال بعد هم پدر را به تربت تبعید کردند که این تبعید 

۸سال به درازا کشید!

مبارز بی ادعا
در زمان تبعید امام، نانوایی بــه نام حاج علی ایرانپور 
از فداییان ایشــان بود. چون پدرم نماینده امام بود 
بعضی ها جرأت نمی کردند خودشان وجوهاتشان را 
برای پدرم بیاورند. در این مواقع او که شجاع و بی باک 
بود وجوهات را از آنها می گرفت و برای پدرم می آورد! 
گاهی هم اعالمیه امام را از نجف به ایران می رســاند. 
یک بار اعالمیه را در بقچه ای پیچیده و آورده بود که 
مأموران به او بدگمان شدند و او را دستگیر کردند. او 
در زندان به شدت شکنجه شــد و تا پای مرگ پیش 
رفت! سال ها بعد از انقالب او را در یک نانوایی در قم 
دیدم. اول او مرا شناخت و با هم یاد ایام گذشته کردیم. 

بی مناســبت ندیدم که یادی از او بکنــم که مردی 
انقالبی بود و در عین حال بی ادعا.

درگذشت مجتهدی پارسا
پدرم بعد از پیروزی انقالب اســالمی بــا رأی مردم 
مشهد نماینده مجلس خبرگان شد. قبل از انتخابات 
از طرف صدا و سیمای مشهد برای سخنرانی تبلیغاتی 
دعوت شد. پدرم در نواری صحبت کرد و نوار را همراه 
با عکس اش به مشهد فرستاد و گفت: »من به مشهد 
نمی آیم هرکــس رأی داد داد، ندادند هم ندادند!« با 
این حال حدود یک و نیم میلیون نفر به ایشــان رأی 
دادند. پاسدار و محافظ فرســتادند که قبول نکرد و 
همیشه می گفت: »کسانی که ترور و شهید شده اند 
غیر از آقای مطهری همه محافظ داشته اند. خداوند 
باید انســان را حفظ کند«. یک روز به ایشان گفتم: 
»می خواهند برایتان پاسدار بفرستند، قبول کنید. چرا 
اینقدر مخالفت می کنید؟« پدر گفت: »به 2پاسدار 
باید ماهانه ۵هزار تومــان از بیت المال حقوق بدهند 
که مراقب من باشند! تازه من می خواهم بروم ماست و 
نان و سبزی بگیرم پاسدار دنبال خودم ببرم؟« چون 
دوست نداشتند پاسداری بفرستند که برایشان خرید 
کند و می خواستند خودشان کارهایشــان را انجام 
دهند. گاهی هم که راننده ای نبود برای شــرکت در 
جلسه خبرگان خودش با اتوبوس به تهران و سپس با 
تاکسی به جلسات می رفت. یک بار که نگهبان دیده 
بود پدر از تاکسی پیاده شده او را راه نداده و باور نکرده 

بود که نماینده خبرگان با تاکسی به مجلس برود!
یک روز در جوانی با پدرم در راهی می رفتیم نمی دانم 
چطور شد که یک قدم از او جلوتر افتادم! به من گفت: 
»برای من مهم نیست اما مردم وقتی ببینند فرزندی 
از پدرش جلو می افتد حمل بر بی ادبی پسر می کنند!«. 
این جمله آویزه گوش من شــد که هرگاه با ایشــان 
همراه می شوم یک قدم عقب تر حرکت کنم. در کوچه 
و خیابان به هرکس می رسید ســالم می کرد، کاری 
نداشت که طرف روحانی است یا بازاری کارگر است 
یا باربر، همیشه تقدم در سالم داشت. معموالً در خانه 
را که می بستیم محکم آن را به هم می زدیم می گفت: 
»در را این جور نبندید کامال در را جلو بیاورید و آهسته 
ببندید تا صدای آن مزاحم کســی نشود«. گاهی به 
اتفاق به بازار می رفتیم و یک گونی برنج می خرید مثاًل 
به قیمت ۵0تومان)چون برنج کیلویی 29یا 30ریال 
بود(. با باربر تمام می کرد که چقدر بدهم تا فالن جا 
ببری؟ می گفت: مثاًل 2تومان. پدرم می گفت: 1۵ریال 
می دهم و او قبول می کرد. وقتی به منزل می رسیدیم 
پانزده ریال او را می داد و ۵ یا 10ریال هم اضافه به او 
می پرداخت و می گفت: بیا پدر جان این را هم بگیر! 
من می گفتــم: او از اول می گفت 2تومــان بدهید و 
شــما چانه زدید و ۵ریال آن را کم کردید و حاال به او 
می دهید؟ می گفت: »حقش همان 1۵ریال بود ولی 
حاال با دادن ۵یا 10ریال اضافی او را خوشحال کردم و 
دیدی که دعا کرد و رفت«. ریزه کاری هایی در زندگی 
داشت که بیشتر افراد به آن توجه نمی کنند. در یک 
کلمه باید بگویم او نمونه ای از اخالق اســالمی بود. 
پدرم باالخره بعد از یک عمر زندگی با زهد و پارسایی 
در هجدهم اسفند ســال 13۶7و در سن ۸4سالگی 
درگذشت. ایشان گفته بود در زمین بکر دفن شود و به 
پیشنهاد بعضی اقوام در بقعه سی و شش صحن بزرگ 
حرم مطهر حضرت معصومه)س( در بخشی که زمین 
بکر داشت به خاک سپرده شد. خدایش رحمت کند.

محمود اسالمی تربتی
پژوهشگر و فعال فرهنگي گزارش

زمانی که امام هنوز تبعید نشده بودند 
یکی از متدینین بازار ایشان را به باغی 
در یکی از روســتاهای قم دعوت کرد. 
امام با بعضی از دوستان ازجمله پدرم 
راهی آنجا شدند. پدرم برای ما تعریف 
کرد که روستاییان اسفند دود کردند و 
جلوی پــای آقــای خمینــی تخم مرغ به 
زمین می زدند! ایشان پرسیده بودند: 
»برای چه اینها را می شکنید؟« گفته 
بودند: »برای رفع چشم زخم!« امام 
گفته بودند: »اینها را نشکنید اسراف 

است. تخم مرغ را بخورید...«
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می 
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 در دوران تبعید امام )ره(، مردم 
درِ منزل ایشان را می بوسیدند! 

بازگشتی به خاطرات محله »یخچال قاضی« قم در ۶دهه قبل
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مؤسسات انتشــاراتی که با موضوعات مرتبط با 
دفاع مقدس در سی وســومین نمایشگاه کتاب 
تهران 1401حضور داشــتند، با بیش از هزارو 
۸۳4 عنوان کتاب از ناشــران پرکار این دوره از 

نمایشگاه محسوب می شدند. مرکز اسناد انقالب 
اســالمی و تحقیقات دفاع مقدس، نشر شاهد، 
انتشارات ارتش جمهوری اسالمی ایران )بخش 
نهاجا(، انتشارات روایت فتح، انتشارات سوره مهر، 

انتشارات خط هشت، انتشارات شهید ابراهیم 
هادی، انتشارات حماسه یاران و انتشارات پیام 
آزادگان ازجمله انتشاراتی   های حاضر در این دوره 
نمایشگاه کتاب بودند که هم به صورت حضوری و 

هم به صورت مجازی آثار خود را عرضه کردند. در 
این مطلب به برخی از جدید ترین و موفق ترین 
کتاب های  ادبیات دفاع مقــدس در این دوره از 

نمایشگاه می پردازیم.

شکوه مقاومت در ادبیات دفاع مقدس 
مروری بر بهترین آثار دفاع مقدس در سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران 

گفت وگو با مهدی محمد خانی
مدیر انتشارات روایت فتح

آینده روشن، پیش روی 
ادبیات دفاع مقدس

مهدی محمدخانی، مدیر انتشــارات 
روایت فتــح در گفت وگو با روزنامه به 
وضعیت فروش و اســتقبال مخاطبان 
از کتاب هــای حــوزه دفاع مقدس 
در نمایشــگاه کتاب پرداخت و به دالیل کاهش اقبال 
مخاطبان به کتاب های خاطره نویســی در این حوزه و 
استقبال مخاطبان از سبک مستند داستانی اشاره کرد. 
او همچنین از برنامه های آینده انتشــاراتی روایت فتح 
و آینده پیش روی ادبیــات دفاع مقدس گفت. متن این 

گفت وگو را در پی می خوانید.

وضعیت و میزان فروش کتاب های دفاع مقدس 
از نظر آماری در نمایشگاه کتاب امسال چگونه بوده است؟ 

استقبال از غرفه شما چقدر بوده؟
آمار دقیقــی اکنون در این بــاره ندارم، اما بــا توجه به اینکه 
نمایشگاه کتاب امسال همزمان به صورت حضوری و مجازی 
برگزار شــد و با توجه به اینکه بهای کتــاب به دلیل وضعیت 
اقتصادی افزایش یافته و از این نظر بســیاری از خوانندگان 
شاید نتوانند مانند گذشــته کتاب تهیه کنند اما مخاطبان 
زیادی به صورت حضوری در نمایشگاه کتاب و در غرفه های 
انتشارات ما و سایر انتشــاراتی های دفاع مقدس حضور یافته 
بودند که این حضور از تداوم اســتقبال گسترده از کتاب های 

حوزه دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب حکایت دارد.

در مجموع وضعیت فروش ماهانه یا ســاالنه 
کتاب های دفاع مقدس در انتشاراتی شما از نظر آماری 
و با توجه به اســتقبال مخاطبان از کتاب های این حوزه 

چگونه است؟
نسبت به سال های قبل همچنان رغبت به خرید کتاب های 
حوزه دفاع مقدس باالســت. مــا تنها یک فروشــگاه اصلی 
در خیابان ســپهبد قرنی نبش خیابان فالح پــور داریم، اما 
کتاب هایمان به ســایر فروشــگاه در تهران و در سایر نقاط 
کشــور را از طریق سیستم پخش ارســال می کنیم. از نظر 
فروش مجازی نیز کتاب های ما در سایت revayatfath.ir در 

دسترس مخاطبان است.

وضعیت نشر کتاب های خاطره نویسی درباره 
چهره هــا و رویدادهای دفاع مقــدس از نظر آماری در 
انتشاراتی شما چگونه است؟ درصورتی که مخاطبان به 
کتاب های خاطره نویسی اقبال نشان می دهند به دالیل 
آن اشاره کنید؟ درصورتی هم که اقبال مخاطبان نسبت به 
کتاب های خاطره نویسی در حوزه دفاع مقدس زیاد نیست 

بازهم به دالیل آن اشاره کنید.
در ســال های قبل اغلــب کتاب هــای دفاع مقــدس در قالب 
خاطره نگاری نوشته می شد، اما در سال های اخیر ذائقه مخاطبان 
کتاب های حوزه دفاع مقدس تغییر کرده و در بیشتر انتشاراتی ها 
ازجمله در انتشاراتی روایت فتح، کتاب های دفاع مقدس در قالب 
مستند داستانی ارائه می شــوند. نویسندگان این سبک، داستان 
رویدادهــای زندگی رزمندگان شــهید از بدو تولد و ســال های 
ابتدایی زندگی و ســال های حضور در جبهه تا زمان شــهادت را 
پوشــش می دهند. یکی از دالیل کاهش مخاطبان به کتاب های 
خاطره نویســی یا خاطره نگاری تکرار این قالب داستانی در طول 
سالیان سال بوده که به نظر باعث خستگی ذهنی مخاطبان و نیاز 
آنها به ارائه سبک جدید داستانی در حوزه کتاب های دفاع مقدس 
شده اســت. امروزه به نظر می رسد بیشــتر مخاطبان کتاب های 
دفاع مقدس به داستان های بلند گرایش پیدا کرده باشند. مخاطبان 
کتاب های دفاع مقدس امروزه بیشتر عالقه دارند از طریق یک روال 

داستانی زندگی رزمندگان و شهدای این دوران را پیگیری کنند.

در حوزه دفاع مقدس چه کتاب هایی اغلب میان 
مخاطبان با اقبال بیشــتری برخوردار است؛ کتاب های 
رمان، خاطره نویسی یا تاریخی - تحلیلی؟ به دلیل اقبال 

مخاطبان به هر یک از انواع این کتاب ها اشاره کنید.
نیاز مخاطبان حوزه دفاع مقدس هم به کتاب های رمان، هم 
خاطره نگاری از دوران دفاع مقدس و هم کتاب های تاریخی 
و تحلیلی درباره این دوران اســت. امروز بــا توجه به تغییر 
ذائقه مخاطبان ما در انتشارات روایت فتح بیشتر کتاب های 
دفاع مقدس را که در قالب مستند داستانی به نگارش درآمده 
را چاپ می کنیم. کتاب های مســتند داســتانی مبتنی بر 
مســتندات موجود از دوران دفاع مقدس در قالب داستانی 
نوشته می شوند که هم می توانند ذائقه عالقه مندان به رمان و 

هم عالقه مندان به کتاب های تاریخی را پاسخ دهند.

چه برنامــه ای برای رونق چــاپ کتاب های 
دفاع مقدس در انتشاراتی خود در دست اجرا دارید؟

قصد داریم تولید محتوا برای مخاطبان را گسترش دهیم و 
عالوه بر این، برای انواع مختلف خوانندگان در مقاطع مختلف 
سنی محتوا تولید کنیم. با توجه به اینکه امروز بخش مهمی از 
مخاطبان ما را نسل های جدید تر شکل می دهند، ما به دنبال 
تولید محتوا در حوزه دفاع مقدس برای زنان، پسران و دختران 
خانواده نیز هستیم. از ســوی دیگر با استفاده از فناوری ها و 
نوآوری های جدیدی که در حوزه چاپ و نشــر کتاب ایجاد 

شده، قصد داریم تولیدات خود را افزایش دهیم.

آینده چاپ و نشــر کتاب های دفاع مقدس را 
چطور پیش بینی می کنید؟

آینده چاپ و نشر کتاب های حوزه دفاع مقدس بسیار روشن 
است. مخاطبان و نویسندگان جوان در این آینده سهم مهمی 
دارند. در این حوزه هر چه جلوتر می رویم به موارد و موضوعات 
جدید تری برمی خوریم که می توانیم آنها را به قالب داستان 
درآوریم و به صورت کتاب چاپ کنیم. به فرموده مقام معظم 
رهبری »جنگ مانند گنجی تمام نشدنی است« و ما هرچه 
در حوزه دقاع مقدس بیشــتر کاوش و بررسی انجام دهیم 
به موضوعات و ســوژه های جدیدتری بــرای تبدیل آنها به 
کتاب برمی خوریم. امروزه مــا به طور ویژه برای تبیین تاریخ 
دفاع مقدس بــرای جوانانی که دوران جنــگ را ندیده اند به 

کتاب ها و آثار جدیدتری نیاز داریم.

قرآن مقدس
محمد اسد و عبدالرزاق پرز

این نســخه از ترجمه 
قرآن کریــم به صورت 
مستقیم توسط محمد 
اسد و عبدالرزاق پرز از 
زبان عربی به اسپانیایی 
برگردانده شده، »قرآن 
مقــدس« دربردارنده 
تمامی سوره های قرآن 
کریم به انضمام فهرست 
موضوعی واژه های آن 
است. همچنین به منظور توضیح برخی اصطالحات 
قرآنی، در پایان کتاب بخشی با عنوان ضمیمه افزوده 
شده اســت. عالوه بر بخش ضمیمه، بیش از نیمی از 
حجم کتاب را توضیحات، تعابیر و تفاسیری تشکیل 
می دهد که مترجمان در پی نوشــت صفحات کتاب 
درباره آیات آورده اند و از آنجــا که نگرش مترجمان 
بیشــتر مبنای عرفانی دارد، ترجمه آیات و تفاســیر 
مربوطه نیز با شناســه های عرفانی عرضه شده است. 
محمد اسد در مقدمه کتاب به ابعاد مختلف قرآن کریم 
از نظر موضوعی و محتوایی اشاره کرده و نیز ویژگی های 
بی بدیلی از تاریخ دینی، اجتماعی و سیاسی مندرج در 
آیات را برمی شمرد. محمد اسد در بخشی دیگر به این 
اشاره دارد که هیچ متن مقدس دیگری چنین تماس 
بی واسطه و مستقیمی با زندگی و شخصیت افراد جامعه 
نداشته و این تماس بی واسطه در نهایت به جریان سازی  

تمدن های بی شماری کمک رسانده است.

اَل ُکرآن )قرآن( 
خولیو کورتس

خولیــو کورتــس ازجملــه 
مترجمان معتبری اســت که 
قرآن را از عربی به اسپانیایی 
ترجمه کرده و این ترجمه او 
به طور گسترده در کشورهای 
آمریکایی شمالی در دسترس 
اســت. امروزه این ترجمه را 
به عنوان رایج تریــن ترجمه 
قرآن کریــم به اســپانیایی 
می شناســند. خولیو کورتس 

سوروا از کارشناسان زبان و فرهنگ عربی است که در سال 
1924در شــهر بیلبائوی اسپانیا متولد شــد. »ال کرآن« 
)قرآن( به گفته خود خولیو کورتس، تنها ترجمه ای اســت 
که او در طول حیات خود انجام داده است. البته او فرهنگ 
لغت موسوم به »عربی فرهنگ مدرن« را نیز تدوین کرده با 
این حال او ترجمه قرآن کریم به زبان اسپانیایی را همواره 
مهم ترین اثر خود دانســته است. خولیو کورتس در ترجمه 
قرآن مجید کامال متفکرانه عمل کرده و توانسته است لحن 
شاعرانه و زیبا و فحوای هوشمندانه کالم قرآن مجید را کامال 

به زبان اسپانیایی منتقل کند. 
خولیو کورتس مدتی را نیز در مشرق زمین زندگی کرده و 
همچنین در دانشگاه کارولینای شمالی، زبان های عربی و 
اسپانیایی را تدریس می کرده است. او در سال 2009در سن 
۸5ســالگی درگذشــت. عالوه بر کورتس »ویسنته اورتیز 
دالپوئبال« نیز در سال2005 ترجمه معتبری از قرآن به زبان 
اسپانیایی ارائه داده که توســط انتشارات ماکستور در شهر 

وایادولید منتشر شده است. 

قرآن شریف
 عبدالغنی مالرا ناویو

عبدالغنی مالرا ناویو ازجمله 
نو مســلمانانی اســت که در 
سال 1979به اسالم گروید. او 
کتاب »تفسیر قرآن شریف« 
را از تفاسیر مشهور ابن کثیر و 
محمد بن جریر طبری ترجمه 

کرده است. 
عالوه بر این، او در این کتاب 
از تفاســیر مشــهور دیگــر 
به ویژه تفاســیر مســلمانان 

ســاکن اندلس اســپانیا نیز استفاده کرده اســت. در این 
ترجمه همچنین مسلمانان اسپانیا با عبدالغنی مالرا ناویو 

همکاری کرده اند. 
انتشــارات اســپانیایی »مدرســه« این ترجمه ارزشمند 
قرآن کریم به زبان اســپانیایی که حاصل بیش از 20سال 
کار عبدالغنی مالرا ناویو اســت، را به چاپ رسانده. مدیر 
انتشارات مدرسه درباره این ترجمه گفته است: یادداشت ها 
و توضیحاتی که در این ترجمه آورده شده براساس بهترین 
تفاسیر دنیا و عالوه بر مفسران مشهور ایرانی از مفسرینی 
همچون ابن یــوزی اهل گرانــادا و یکی از اندیشــمندان 
کوردوبایی اسپانیا است که همین امر باعث سهولت در فهم  

شأن نزول، مفهوم و پیام آیات قرآن شده است. 
انتشــارات مدرسه وابســته به سازمان انتشــارات جامعه 
اسالمی اسپانیا است که در زمینه نشر آثار کالسیک اسالم 
به زبان اسپانیایی فعالیت می کند. مالرا نایو همچنین آثار 
دیگری از اندیشمندان اسالمی را به زبان اسپانیایی ترجمه 

کرده است.

ترجمه

ترجمه

ترجمه

آرش نهاوندي؛ روزنامه نگارگفت وگو

مباحث استراتژیک جنگ تا پایان سال 1361
کتاب »مباحث استراتژیک جنگ تا پایان سال 1۳61« 
ازجمله کتاب های اســنادی مرکز اســناد و تحقیقات 
دفاع مقدس به شــمار می رود که زیرنظر سردار غالمعلی 
رشید به قلم علیرضا لطف اهلل زادگان نوشته شده است. این 
کتاب به عنوان یک منبع اصلی و مرجع، اطالعات ارزشمند 

و مهمی درباره علل تاکتیکی موفقیــت نیروهای خودی در عملیات های 
آزادسازی، تاکتیک های رزمی نیروهای خودی و دشمن از ابتدای جنگ 
تا عملیات والفجر مقدماتی، تجربه های مطرح شده از عملیات های نظامی 
انجام شده تا پایان سال 1۳61، راهکارهای پیشنهادی مبنی بر تغییر در 
شیوه ها و اقدام های تاکتیکی و عملیاتی جهت تداوم جنگ در سال آینده 
یعنی سال 1۳62را ارائه می کند. این کتاب همچنین شامل مشروح مذاکرات 
فرماندهان سپاه پاسداران از 29اسفند 1۳61تا 2فروردین 1۳62در منزل 
مسکونی محسن رضایی در شهر شوش است که در دو سطح برگزار شد. در۳ 
جلسه نخست فرمانده سپاه به همراه عناصر اصلی قرارگاه خاتم و جانشینان 
سپاه های قدر، صاحب الزمان و حدید حضور داشتند و در ۳ جلسه بعدی 

فرماندهان لشکرها و تیپ های سپاه نیز به جمع مذکور اضافه شدند.

نبرد در شیاکوه
کتاب » نبــرد در شــیاکوه« بــا محوریــت عملیات 
محمدرسو ل اهلل؛ عملیات خاتم النبیین)ص( نخستین 
جلد از کتاب هفدهم روزشمار جنگ ایران و عراق بوده که 
به همت نعمت اهلل سلیمانی خواه نگاشته شده است. این 
روزنگاری ها همراه با فهرست نقشه ها و راهنمای عکس ها 

بوده که مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس، مستندگونه آن را انتشار 
داده است. نویســنده با بهره گیری از منابع غنی مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس به درج مهم ترین وقایع نظامی و سیاسی دوران دفاع مقدس در 
دی ماه سال 60پرداخته است.کتاب حاضر حوادث و رویدادهای ۳0روز از 
دوران جنگ ایران و عراق را در برمی گیرد و در مجموع شامل ۳۸9گزارش 
درباره جنگ و موضوعات مربوط به آن در دوره زمانی 1تا ۳0دی ماه سال 
60است. در بخشی از این کتاب مربوط به روزشمارجنگ؛ سه شنبه ۸دی 
سال 1۳60آمده است: تبادل آتش در تمامی جبهه های غرب کشور به طور 
پراکنده میان قوای خودی و ارتش عراق همچنان ادامه دارد. عالوه بر این 
در منطقه دشت ذهاب همکاری میان عناصر مسلح غیرقانونی با ارتش 

عراق بسیار مشهود است.

عملیات خیبر تفکری نو در جنگ 
مجموعه حاضر کــه از کتاب های جدید مرکز اســناد 
انقالب اســالمی و تحقیقات دفاع مقدس اســت که در 
نمایشگاه کتاب نیز مورد توجه عالقه مندان به کتاب های 
دفاع مقدس قرار گرفته است، حاصل تدوین مصاحبه های 
سردار سرلشکر پاسدار غالمعلی رشید است که بخش 

اعظم مصاحبه ها بالفاصله پس از پایان عملیات خیبر در مناطق عملیاتی 
جنوب)قرارگاه خاتم( با تالش حسین اردستانی راوی و تاریخ نگار جنگ 
انجام شده است. در این کتاب عملیات خیبر، موشکافانه بررسی شده است. 
عملیات خیبر که به آزادسازی منطقه ای به وسعت 1000کیلومترمربع 
در هور، 140کیلومترمربع در جزایر مجنون و 40کیلومترمربع در طالییه 
انجامید، تلفات و خسارات جبران ناپذیری را برای رژیم بعثی عراق و صدام 
به دنبال داشت. فرماندهان سپاه پاسداران که به مناسبت عملیات والفجر 
مقدماتی در منطقه هور حضور یافته بودند، با مشاهده نقاط ضعف دشمن، 
سریعاً به طراحی عملیات خیبر پرداختند. عملیات خیبر منجر به تسخیر 
جزیره مجنون توسط نیروهای ایرانی و وارد کردن تلفات زیاد به دشمن 

بعثی شد.

مرکز اسناد انقالب اسالمی و تحقیقات دفاع مقدس

روایت فتح
باران تشنه

کتاب »باران تشنه« خاطرات آزاده جانباز، احمد شیدا 
که به تازگی توسط انتشــارات روایت فتح منتشر شده 
ازجمله مورد استقبال ترین آثار دقاع مقدس در نمایشگاه 
کتاب سال جاری بود. مریم شیدا، خواهر احمد شیدا از 
رزمندگان اســالم در دوران دفاع مقدس کتابی درباره 

برادر خود نوشته است. در توضیح این کتاب می خوانیم: کتاب باران تشنه 
از تشنگی خانواده ها می گوید در قحط فرزندانی دور افتاده از وطن. از قاب 
عکس های خالی، از انتظار خواهرانی که برادر ندیده اند، اما انتظارش را هر 
روز در چشــمان خیس پدر و مادر، در کمر های تاشده شان و در البه الی 
مو های تازه سفیدشده شان می بینند و حس می کنند. مریم شیدا یکی از 
این خواهران است که درد ســال ها دوری خانواده از برادرش را، به دست 

کلمات سپرده و کتابی نگاشته که قهرمان داستانش احمد، برادر اوست.

سرباز ممنوعه 
کتاب »سرباز ممنوعه« نیز از پرخواننده ترین کتاب های 
انتشــارات روایت فتح در نمایشــگاه کتاب سال جاری 
بود. این کتاب با عنوان کامل »ســرباز شهر ممنوعه«، 
مستندی روایی از خاطرات افسر گارد جاویدان نجات علی 
اسکندری است که توسط حسن گلدوست نوشته شده 

است. داستان این کتاب درباره مردی است که از نزدیک شاهد فروپاشی 
و ضعف دستگاه اشرافیت و سلطنت بوده و پس از طلیعه  انقالب اسالمی 
چون سربازی وفادار و متعهد به پاسداری از کیان و امنیت ایران اسالمی 
پرداخته است. در خالصه ای که درباره این کتاب آمده نوشته شده است: 
او، روایتگر شجاعت و رشادت نیروهای مؤمن ارتشی است که پس از آغاز 
دفاع مقدس دوش به دوش نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای مردمی در 

برابر ارتش متجاوز بعثی ایستادگی کردند.

حاج قاسم سالم
کتاب »حاج قاسم سالم« به روایت حمیدرضا فراهانی 
ازجمله کتاب هایی اســت که توسط انتشــارات روایت 
فتح در سال 1۳9۸انتشــار یافته و در نمایشگاه کتاب 
ســال جاری هم مورد توجه عالقه مندان به این سردار 
شهید قرار گرفته است. این کتاب ازجمله مستند ترین 

کتاب هایی است که درباره زندگی شهید سردار قاسم سلیمانی به نگارش 
درآمده است. حاج قاسم سالم، کتابی 167صفحه ای در ارتباط با برخی 
از خاطرات و سخنرانی های سردار سلیمانی در دوران دفاع مقدس که به 
وسیله نویسنده جمع آوری و در این کتاب براساس توالی زمانی چیده شده 
است. در قسمت ابتدایی این کتاب یک زندگینامه خودنوشت از سردار 
سلیمانی وجود دارد که به بخشی از فعالیت های او در دوران ابتدایی جنگ 

اشاره می کند. 

سوره مهر 
مقر گردویی

کتاب »مقر گردویی« از جدید ترین آثار انتشارات سوره 
مهر است که در نمایشگاه کتاب سال جاری نیز بااقبال 
مواجه شده، نویسنده این کتاب علیرضا کریمی فرزند 
علی کریمی از رزمندگان دوران دفاع مقدس است. این 
کتاب به شیوه خاطرات تاریخ شفاهی نوشته شده و از آنجا 

که مولف روایت هایی را که مستقیما از زبان پدر خود شنیده در این کتاب 
آورده، اثری در خور توجه محسوب می شود. علیرضا کریمی در بخشی از 
مقدمه این کتاب نوشته است: روایتی که می خوانید روایتی چند صفحه ای 
نیست. کلمه به کلمه کتاب رنجی است که بر روایت کننده گذشته است. 
پدر روایت می کرد و من شاهد رنجش بودم؛ رنجی که هر روز با من است، 
چه در زمان نوشتنش چه حاال که پایان یافته است. هر چه بود ثمره این 
تالش یکساله بیش از 26ساعت ضبط خاطرات و نوشتن کتابی است که 

در دستان شماست.

مهمانان ام الرصاص
»مهمانان ام الرصاص« نوشته سیدجعفر حسینی ودیق 
از غواصان جانباز لشکر ۳1عاشوراســت. در خالصه این 
کتاب نوشته شده است: سیدجعفر حسنی پس از تفحص و 
تشییع باشکوه شهدای غواص عملیات کربالی 4و 5تصمیم 
می گیرد خاطــرات خود را نوشــته و در قالب یک کتاب 

منتشر کند. کتاب روایتی داســتانی دارد و محور اصلی اش دوره  آموزشی 
عملیات کربالی 4و خود این عملیات است. این شهدا که جمعی از غواصان 
و خط شکنان شهید عملیات کربالی 4بودند در دی ماه سال 65در جریان 
عملیات کربالی 4که طرح آن توسط آواکس های آمریکایی لو رفته بود، خط 
عملیاتی اروند را شکستند. این رزمندگان درحالی که بیشتر آنها مجروح 
بودند، جلوتر از خط مقدم به اسارت دشمن درآمدند و پیکرشان با دست ها و 
بعضاً با پاهای بسته شده در یک گور دسته جمعی دفن شده بود و پیکر مطهر 

آنان بعد از ۳0 سال توسط تیم تفحص پیکر مطهر شهدا کشف شد.

عکس سه نفره 
کتاب »عکس ســه نفره« خاطرات لیال قلی زاده همسر 
سردار شهید سیدعلی حسینی نیز ازجمله کتاب های 
خاطره نویسی جدید انتشارات ســوره مهر است که در 
نمایشگاه کتاب امسال با اقبال خوانندگان مواجه شد. این 
کتاب در 15فصل انتشار یافته که فصل آخر آن به حضور 

این سردار شهید در جبهه های دفاع مقدس و یادداشت های وی اختصاص 
دارد. نقل خاطرات لیال قلی زاده، همسر شهید سیدعلی حسینی از زندگی 
این شهید بزرگوار در این کتاب، از آنجا که او شاهدی مستقیم بر زندگی او 
بوده بر اهمیت این کتاب افزوده است. شهید سیدعلی حسینی در دوران 
دفاع مقدس مسئولیت اطالعات عملیات لشکر 5 نصر، اطالعات عملیات 
قرارگاه قدس، اطالعات عملیات قرارگاه نصر، اطالعات عملیات قرارگاه 
نجف اشرف، اطالعات عملیات قرارگاه سلمان، معاون اطالعات سپاه هشتم 

و جانشینی اطالعات عملیات نیروی زمینی سپاه را عهده دار بوده است.

نشر شاهد
به پاکی شبنم

»به پاکی شبنم« عنوان کتابی به قلم هاشم ثانی است 
که مجموعه خاطرات و مکتوبات شهید جعفر رجب زاده 
را در بردارد. به پاکی شبنم ازجمله کتاب هایی در سبک 
خاطره نویسی اســت که بسیار با اســتقبال مخاطبان 
کتاب های دفاع مقدس مواجه شده. در این کتاب داستان 

زندگی یکی از جوان ترین شــهدای دفاع مقدس روایت شده است. این 
کتاب در فصل هایی چون زندگینامه، یادداشت ها و خاطرات، در وصف 
شهید محمد بهاری، مناجات، نقش دعا و مناجات در پیروزی، چرا صلح 
نمی کنیم؟ در مذمت غیبت و تهمت، پیام شهید خطاب به انجمن های 
اســالمی دانش آموزی و وصیت نامه تدوین شده است. شهید رجب زاده 
یادداشت ها و خاطرات و دست نوشــته های زیادی از خود به جا گذاشته 
است. این کتاب با خاطره  نگاری های مرسوم درباره شهیدان متفاوت است 
و مخاطب می تواند با مرور این یادداشــت ها و دست نوشته ها به خوبی با 
ویژگی های شهید آشنا شود. شهید جعفر رجب زاده در سن 15سالگی 
دوره  آموزش نظامی را در شهرستان کاشمر طی کرد و پس از آن، به جبهه 
اعزام شد. و سرانجام 26دی 1۳65در عملیات کربالی 5به شهادت رسید.

رد پای گلوله
کتــاب »رد پای گلوله« شــرح حــال داوود دیماد، 
رزمنده ای است که تیر مســتقیم به مغزش اصابت 
کرد. این کتاب ازجمله آثار مورد استقبال نشر شاهد 
است. ایمان قاسمی، نویسنده این کتاب است. او در این 
کتاب به چگونگی جانباز شدن و نحوه گذران زندگی 

»داوود دیماد« می پردازد. نکته جالب این کتاب این است که توسط 
نویسنده ای از نسل دوم انقالب نوشــته شده است. ایمان قاسمی در 
مقدمه کتاب با اشاره به این موضوع، می نویسد: به واسطه انجام تحقیق 
و پژوهش هایی در زمینه فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین مصاحبه 
حضوری و همنشینی با جانبازان و معلوالنی که پاسداری از این مرز 
و بوم حتی از عزیزترین داشته هایشان که همان اعضای بدنشان بود، 
گذشتند، با فرهنگ دفاع مقدس آشنا شده ام. نویسنده با یک جانباز از 
ناحیه جمجمه مواجه بوده که در دوران دفاع مقدس از چندین ناحیه 
بدن از قبیل دست، بازو و پاها و ران پا نیز مورد اصابت تیر و ترکش قرار 
گرفته بود. او برای نوشتن این کتاب تنها به مصاحبه های حضوری اکتفا 
نکرده و ضمن مرور پرونده های پزشکی جانباز، مقاالت متعدد پزشکی 

را نیز مورد بررسی قرار داده است. مخاطب در این کتاب به غیراز اینکه با 
جزئیات دقیقی از صحنه های نبرد آشنا می شود، روایت هایی از صبوری 
جانبــازان دوران دفاع مقدس و خانواده های آنــان در برابر رنج های 

مجروحیت را مرور می کند.

سکاندار مادر
کتاب »سکاندار مادر« به قلم مریم عبدی نوشته شده 
است. این کتاب 14۳صفحه ای با شمارگان یک هزار 
نسخه از ســوی نشر شاهد در ســال 1400به چاپ 
رسیده است. مطالب این کتاب روایتی واقعی از زندگی 
دانش آموز شهیدی است که با سن و سالی کم راهی 
جبهه های جنگ می شــود و با ایثار و فداکاری های 

بسیار سرانجام در 5مرداد 1۳61به شهادت می رسد و پیکر او بعد از 
1۳سال در عملیات تفحص به زادگاهش بازگردانده می شود. این کتاب 
در دو بخش گردآوری شده است که بخش اول شامل زندگینامه شهید 
اســت و  بخش دوم نیز نامه هایی است که بین شهید علیرضا مکی و 

اعضای خانواده ایشان رد و بدل می شده است.
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