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پیادهراههای جدید

پیش پای مردم

نیروهای داوطلب مردمی از شهرهای مختلف در کنار تیمهای امدادی هستند
 50آتش 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
 52تیم عملیاتی هاللاحمر شامل220نفر به محل حادثه متروپل اعزام شدهاند

گفتوگو با فرمانده تکاوران نیروی
دریایی ارتش که در مقاومت
34روزه خرمشهر خوش درخشید

شهرداریتهران احداث 5پیادهراه جدید را
در دستورکار دارد که از میان آنها عملیات اجرایی
پروژه قدمگاه صالحیه به اتمام رسیده است
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هم آغاز شد
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قاعده بازی در آبهای خلیجفارس
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دست تمیز
پول کثیف

پاسخ قاطع سپاه به دزدی دریایی مشترک اروپا و آمریکا نشان داد
ایران قاعده بازی در خلیجفارس را تعیین میکند

سرمایههای مشکوک چگونه
سر از تولیدات نمایش خانگی
و محصوالت سینما درمیآورند؟
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تحول در آرامستان پایتخت
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جنايات هولناک
قاتل مخوف

مزارهای آماده بهشتزهرا (س) بهطور موقت پر شده اند تا خطر سقوط برای مردم نداشته باشند

قاتل فراري 5مرد در شهريار
پس از شليك به 4مامور پليس
در پايتخت دستگير شد

24

ساعته ،نیروهای انضباط شهری این آرامستان فعالیت می کنند.

یادداشت

علی بهادریجهرمی؛ سخنگو و دبیر هیأت دولت
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صفحه12

دیدگاه

دادهنما

سید محمدمهدی میرزایی قمی؛ مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

مهدی اسماعیلپور  /گرافیک :مهدی سالمی

منابعسرشاربانکیباسندتحول
در خدمت تولید و خانواده ایرانی
هیچ اقتصاددانی نیســت که منکر مشــکالت نظام
بانکداری ما باشــد .فراتر از این ،درعین پیچیدگی
سیاســتها و عملکردهای پولی و مالی و با درنظر
داشــتن این نکته که بســیاری از ایرادهای بانکداری برآمده از فعل و انفعاالت
درهمتنیده و فرابخشی اســت ،آنچه اکنون در عمل اتفاق افتاده ،این است که
غیرکارشناسان و غیراقتصاددانان هم میتوانند عملکرد نادرست نظام بانکی را با
برشمردن مواردی از قبیل تورم ،افزایش نقدینگی و تخصیص و کارکرد نادرست
تسهیالت توضیح دهند.
همانقدر که مشکالت بانکداری واضح و مشخص اســت ،جزئیات راهحلهای
ارائهشده برای برونرفت از این وضعیت ،یکدست و معین نیست .ممکن است در
بیان عبارات کلی و نسخهپیچیهای عمومی اشتراکنظر وجود داشته باشد ،اما
در تفصیل و حین اجرا ،اختالفات باال میگیرد.
با اینحال ،از بین راهکارهای موجود کارشناسی و مسیرهای تجربهشده مبتنی
بر یافتههای علمی ،میتوان قدر متیقنهایی را بــرای بهبود نظام بانکداری در
ایران یافت که هیچ اختالفنظری درآن وجود ندارد .از این گذشــته ،در موارد
اختالفیای که نیازمند اخذ تصمیم و اجرای البد یک گزاره است ،باز هم میتوان
با تکیه بر اجماع نسبی کارشناسی راهحلی 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 ،راهحلهای
کارشناسی و نخبگانی را برای عالج این مشکالت تبیین کردهاست.
پساز 5دســتور ویژه رئیسجمهور به مدیران نظام بانکــی ،اقدامهای مثبتی
در راســتای اصالح روندهای بانکی و تســهیل امور مردم ،نظیر پرداخت وام تا
100میلیون تومان بدون ضامن ،صورت پذیرفت و به وعدههای دادهشده 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 تلنبارشده در بانکداری و بازگشت
بانکها به کارکردهــای اصلی از قبیل تســهیل تولید ملی ،برنامه مبســوط و
زمانبندیشدهای را میطلبید که دولت مردمی آن را در «سند تحول» گردآوری
کردهاست.
«تورم باال و پرنوسان» در کنار «دسترسی محدود تولیدکنندگان و خانوادهها به
تسهیالت» باعث شده است که طرحهای توسعهای و حتی مشاغل خُ رد خانگی
دچار عدمتأمین مناسب مالی شوند .به موازات این دو مشکل« ،بیثباتی و زیانده
بودن عملیات بانکی» چرخه مشکالت با سرمنشأ بانکها را تداوم بخشیدهاست.
مبتنی بر نظرات کارشناســی و ســاعتها صرف وقت نخبگان اقتصادی ،بیان
گلوگاههایی که این مشکالت را رقم زدهاند و ارائه راهکارهایی که باعث زدودن
این گلوگاههای مشکلزا شدهاند ،در «سند تحول» به تفصیل ذکر شدهاست.
بهعنوان نمونه« ،فقدان چارچوب سیاســتگذاری پولی» و «تأمین مالی کسری
بودجه و هزینههای فرابودجهای از بانک مرکزی» بهعنوان 2موضوع مهمی است
که همواره ازســوی صاحبنظران بهعنوان عوامل تورم باال و پرنوسان در کشور
ما بیان شدهاست .ســند تحول برای رفع این معضل تکلیف مشخصی را برعهده
بانک مرکزی گذاشته اســت :بازتعریف ســاختار ،ارکان و وظایف بانکمرکزی
جهت حذف تعارض منافع حاکم بر اعضای شورای پول و اعتبار ،افزایش شفافیت
و اجرای اصول حکمرانی صحیح در بانک مرکزی و همچنین استقرار رفتار مبتنی
بر قاعده در رابطه با پوشش ناترازیهای مالی دولت و شبکه
ادامه
بانکی .معاونت اقتصادی ریاستجمهوری ،دفتر بازرسی ویژه در صفحه 2
رئیسجمهور و معاونت حقوقی ریاستجمهوری در اجراییشدن این راهبرد مهم
مشارکت داشته و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند کرد.

اولویتتصمیمگیریکمیتهاضطرار
سالمت مردم تهران است

مرور برنامههای شهرداری برای
توسعه حملونقل زیرزمینی پایتخت

ورود10۵0واگن جدید  به مترو طی2سال آینده

تحول در مترو از برنامههای اصلی و جدی مدیریت جدید شهر تهران است.
علیرضا زاکانی ،شــهردار تهران میگوید در افــق ۱۴۰۵خطوط جدید مترو با
۱۵۰کیلومتر و ۱۳۸ایستگاه وارد مدار میشود و رئیسجمهور هم اخیرا اعالم
کرد درخصوص تأمین اعتبارات و کمک در راســتای توسعه و بهبود ناوگان
حملونقل ریلی با تمام قوا و توان موجود ،حمایت و پشتیبانی میکند.

ایستگاه 17شهریور
تا چند روز آینده به
بهرهبرداری میرسد.

خط 7مترو به
مراحل پایانی تکمیل،
نزدیک شده است.

27

کیلومتر
طول خط 7متروی تهران
حدفاصل ورزشگاه تختی تا میدان
بوستان سعادت آباد(شمال غرب
تهران) است و 22ایستگاه دارد.

پایانهاکباتان
تکمیلشدهوآماده
بهرهبرداری است.

4

ایستگاه
ورزشگاه تختی ،شهدای 17شهریور،
شهید دادمان و میدان کتاب در
مرحله اجرا قرار دارند و با تکمیل آنها
پرونده خط 7بسته خواهد شد.

18

ایستگاه

تاکنون شامل ایستگاههای بسیج ،آهنگ ،دوالب ،میدان قیام ،مولوی،
میدان محمدیه ،مهدیه ،هاللاحمر ،بریانک ،کمیل ،رودکی ،شهید نواب
صفوی ،توحید ،مدافعان سالمت ،دانشگاه تربیت مدرس ،بوستان گفتگو،
برج میالد و میدان صنعت به بهرهبرداری رسیدهاند.

150

کیلومتر
خطوط جدید با ۱۳۸ایستگاه تا
سال ،۱۴۰۵وارد مدار میشود که
بالغ بر ۲۰۰هزار میلیارد تومان
اعتبار الزم دارد.

20

ایستگاه
باقیمانده خطوط مترو از
اولویتهای افتتاح شهرداری است.

364

واگن
از این تعداد از رده خارج
و 112دستگاه واگن دیگر اوراق
و حدود دوم سوم از واگنهای
موجود نیاز به اورهال دارند.

1500

واگن
طی سالهای گذشته در 7خط
مترو فعال بوده است.

با توجه به پدیده ورود تودههای ریزگرد از کشورهای
همسایه به تهران و سایر نقاط کشورمان که از ابتدای
سالجاری شاهد تشدید آن هســتیم و بعضاً زمان
و نحوه اعــام تصمیمات کمیته اضطــرار آلودگی هوا در تهران مورد پرســش
قرار میگیــرد ،با وجود اینکه شــهرداری تهــران از لحاظ قانونــی ،وظیفهای
برای پیشبینی گردوغبار نــدارد؛ اما ارائه توضیحاتی برای آگاهی رســانهها و
تنویرافکارعمومی ضروری بهنظر میرسد.
در ابتدا باید تأکید کنم که تصمیمگیری کمیته اضطــرار مبتنی بر پیشبینی
کیفیت هواست که براساس آییننامه اجرایی تبصره ٣ماده ٣قانون 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 پیشنیاز
این هشدار ،توسعه مدلهای پیشبینی است که قانونگذار آن را در 2مورد مجزا
به سازمان هواشناسی واگذار کرده است.
مورد اول ،ماده 26قانون هوای پاک اســت که در آن سازمان هواشناسی مکلف
به تکمیل شبکه هشدار و پیشآگهی رخدادهای سیل ،توفان و گردوغبار شده
و ماده دوم ،تبصره ذیل ماده 24آییننامه فنی ماده ٢قانون هوای پاک است که
در آن سازمان هواشناسی موظف به توسعه الگو(مدل)های پیشبینی آلودگی
هوا مبتنی بر استفاده از اطالعات سامانه سیاهه انتشار و اطالعات ایستگاههای
پایش آلودگی هوا شده است.
با وجود اینکه در رابطه با پیشبینی شــرایط اضطرار ،قانونگذار به صراحت لزوم
توسعه مدلها و ارائه پیشبینی براساس آنها را مشخص کرده اما تاکنون مدلهای
مذکور برای استان تهران ،ایجاد و ارائه نشده که به همین علت امکان پیشبینی
آلودگی هوا با دقت مطلوب بهخصوص در زمان وقوع پدیده ریزگرد را بهشــدت
کاهش میدهد.
هرچند شــهرداری تهران از لحاظ قانونی ،وظیفهای برای پیشبینی گردوغبار
ندارد اما به هیچ عنوان رویکرد منفعالنه اتخاذ نکرده و با توجه به کاســتیها و
کمبودهای موجود در سایر بخشها ،با تمام دانش و امکانات ،نظرات خود را به
کمیته اضطرار بهعنوان یکی از ٨عضو کمیته ،منتقل میکند.
در غیاب مدلهای پیشبینی ،تصاویر ماهوارهای ،دادههای هواشناسی و آلودگی
هوای سنجششده در ایستگاههای زمینی ،بهترین ابزار برای پیشبینی هستند
که این ابزارها بهصورت گسترده در شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران مورد
اســتفاده قرار میگیرند اما با توجــه به محدودیتهای آنهــا ازجمله تأخیر در
بهروزرسانی و اطالعات محدود ،امکان پیشبینی از 96ساعت قبل و با دقت باال
را ندارند ،به همین دلیل ،چارهای جز توسعه مدلهای پیشبینی که در قانون بر
آن تأکید شده است ،وجود ندارد.
پدیده توفانهای ریزگرد با توالی و شدتی که از ابتدای سالجاری در تهران و سایر
نقاط کشور مشاهده میشود ،در سالهای اخیر هیچگاه سابقه نداشته است .در
گذشته ،عمدتاً ذرات معلق کوچکتر از 2.5میکرون ،حاصل فعالیتهای احتراقی،
آالینده شاخص بود و شرایط اضطرار را ایجاد میکرد و تصمیمهای صورتگرفته
عمدتاً براســاس این آالینده اخذ میشــد اما هنگام توفان ریزگرد ،ذرات معلق
کوچکتر از 10میکرون منجر به ایجاد شرایط اضطرار میشوند.
دستورالعمل مواقع اضطراری آلودگی هوا که مبنای تصمیمات کمیته اضطرار
اســت ،براســاس ذرات معلق کوچکتر از 2.5میکرون تدوین شده و در زمینه
اقداماتی که هنگام توفان ریزگرد باید توسط دستگاههای
ادامه
مسئول اتخاذ شوند ،مناسب نیســت .از این رو الزم است در صفحه 3
ســازمان حفاظت محیطزیست نســبت به تدوین دســتورالعملی متناسب با
توفانهای ریزگرد اقدام کند.

عكس :همشهري /حامد خورشیدی

750

هکتار
کل مساحت
(س)
بهشتزهرا
تهران است.

5

پارکینگ جدید
در آرامستان
(س)
بهشتزهرا
ایجاد خواهد شد.

100

غرفه
در روزبازار جدید
(س)
بهشتزهرا
راهاندازی میشود.

5

سالن
سوگواری فرسوده
این آرامستان
احیا خواهند شد.

صفحه6

سرقت «عالئم
حیاتی» در جادهها

راهکار جلوگیری از سرقت
استفاده از تابلوهایی با همان کارآیی
اما با جنس بدون ارزش است

صفحه15

آخرین خبر

عزای عمومی در سراسر کشور

هیأت دولت امروز یکشنبه ( 8خرداد) 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 خانوادههای داغدیده ،به احترام جانباختگان
این حادثه و ابراز همدردی با خانوادههای محترم و مردم اســتان خوزستان ،بهویژه شهر
آبادان ،یکشنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعالم می کند.

متنکاملرابااسکنکیوآرکد،درهمشهریآنالینبخوانید

سیاست
داراییهای بلوکه شده ایران در بانکهای عمان آزاد میشود؟

حسن هانیزاده ،کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد
اســت که تالش و سیاســت دولت ســیزدهم کاهش
تنشهای منطقه و ایجاد یک همگرایی باال در منطقه
بین ایران وکشــورهای عرب حوزه خلیجفارس است.
حتما اولویت سفر آقای رئیسی سفر سیاسی و امنیتی
و اولویت بعدی اقتصادی است.

گردشگری
پایتخت ایران بهشتی جذاب برای گردشگران داخلی

کالنشهر تهران جذابیتهای گردشگری بسیار زیادی
دارد ،اما هیچ وقت بهعنوان مقصد گردشگری مطرح
نبوده ،این در حالیاست که جذب گردشگر در پایتخت
میتواند ایجاد اشــتغال را در پی داشته باشــد .آمارها
نشان میدهد که نوروز ۱۴۰۱مازندران ،خراسان رضوی،
گیالن و تهران بیشترین اقامت را داشته اند.
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دفاعی
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نخستین رونمایی
ارتش از شهر پهپادی

حسین امیرعبداللهیان
وزیر امور خارجه
مقابله با پدیــده گردوغبار در راســتای
دســتورالعملهای ملــی آمادگــی
و مبــارزه بــا آثــار زیانبــار گردوغبــار ،از
مهمترین اولویتهای فوری دســتگاه
دیپلماســی اســت کــه در همــکاری
نزدیک با ســازمانهای ذیربط داخلی
باید با همه تــوان در ســطح بینالملل
و بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــای
ســازما نهای بینالمللــی تخصصــی
پیگیری شود/.ایسنا
سیدمحمد حسینی
معاون امور مجلس رئیسجمهور
دولت در اقتصاد برنامه مشخص دارد،
البته ممکن است برخی سودجویان و
جریانهــای سیاســی نخواهنــد دولت
در ایــن کار بــزرگ موفــق شــود ،لــذا
مشکلتراشــی میکننــد ،امــا دولــت
بــدون پرداختــن بــه حاشــیهها کار را
پیش میبــرد .بــا اجــرای طــرح اصالح
اقتصــادی ،رانــت و منافــع عــد های
قطع میشــود ،امــا طــرح درنهایت به
نفــع محرومــان و به نفــع کشــور تمام
میشود/.فارس
ابراهیم رضایی
عضو کمیسیون امنیتملی مجلس
دخالت نماینده در انتصابات زمینهساز
البیگــری و تضعیــف نظــارت اســت.
آنچه پیشاز این رهبــر معظم انقالب
بــه آن تأکیــد میفرمودنــد ،عــد م
دخالــت نماینــدگان در انتصابات بود
که متأســفانه رعایــت نشــد و برخی از
نماینــدگان در انتصابــات ،بهویــژه در
دولت جدید دخالت کردند .این اقدام
برخالف امر ولیفقیه و به ضرر مجلس
است/.ایرنا

امنیتی

کشف ۷هزار میلیارد تومانی
کاالهای استراتژیک

همزمان با اجرای طرح مردمیســازی و توزیع
عادالنه یارانهها 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 800هزار تن
از این دســت کاالها ازجمله نهادههای دامی به
ارزش بیش از 7هــزار میلیارد تومان در تعدادی
از استانهای کشور شد .براساس گزارش پایگاه
اطالعرسانی وزارت اطالعات ،در راستای برخورد
با این تخلفات75 ،نفر تاکنون دستگیر و تحویل
قوه قضاییه شدهاند .تعدادی از افراد دستگیرشده
با جعل اســناد دولتی و در پوشــش وارد کردن
کاالهای اساســی ،اقدام بــه وارد کردن بیش از
365تن غذای ســگ و ...بــا ارز ترجیحی کرده
بودنــد .همچنین در پی دریافــت گزارشهایی
مبنیبر قاچاق روغن خوراکی تزریقشده به بازار
برای مصرف مردم در 3استان شرقی به کشورهای
همسایه ،اقدامات کنترلی انجام و مشخص شد
بیش از 60درصد روغن این اســتانها توســط
شبکه سازمان یافته قاچاق به خارج کشور انتقال
مییابد .لذا پــس از انجام اقدامــات اطالعاتی،
اعضای این شــبکه شناسایی شــده و 65نفر از
اعضای آن با تشــکیل پرونده به دستگاه قضایی
معرفی شدند.

قاعده بازی در آبهای خلیجفارس

پاسخ قاطع سپاه به دزدی دریایی مشترک اروپا و آمریکا نشان داد ،ایران قاعده بازی در خلیجفارس را تعیین میکند
توقیف 2نفتکش یونانی در روزهای
اخیر بهدلیل تخلفهای انجام شده در
نظامی
آبهــای خلیجفارس که از ســوی
سپاهپاســداران انجــام و با بازتابهای گســترده در
رســانههای جهــان مواجــه شــد ،نشــان داد این
جمهوریاســامی ایران اســت که قاعــده بازی در
خلیجفارس و تنگه هرمز را تعیین میکند.
بهگزارش همشهری ،اقدام سپاهپاسداران در توقیف
س از آن انجام شــد که دولت این
2نفتکش یونانی پ 
کشور یک نفتکش روسی حامل نفت ایران را بهصورت
علنی دزدید و تحویل آمریکاییها داد؛ موضوعی که با
اعتراض شدید ایران مواجه شد و احضار کاردار یونان(در
غیاب سفیر این کشور) به وزارت امورخارجه کشورمان
را بهدنبال داشت.
ماجرا از جایی آغاز شد که گارد ساحلی یونان در آخرین
روزهای فروردینماه ســالجاری یک نفتکش روسی
۱۱۵هزارتنی به نام «پــگاس» که به نام «النا» تغییر
کرده بود را با۱۹خدمه در نزدیکی سواحل جزیره «اویا»
این کشور توقیف کرد؛ اقدامی که مقامهای یونانی دلیل
آن را «اجرای تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روســیه
بهخاطر درگیری نظامی با اوکراین اعالم کردند».
در این میان پیگیریهای دیپلماتیــک برای آزادی
کشتی حامل نفت ایران بهجایی نرسید و دولت یونان در
رفتاری غیرقانونی و البته عجیب ،نسبت به مصادره نفت

ایران اقدام کرد و براساس برخی گزارشها ،بهدرخواست
وزارت دادگستری آمریکا ،محموله کشتی تحویل این
کشور شده است؛ اقدامی که سازمان بنادر و دریانوردی
کشورمان با صدور بیانیهای ،آن را مصداق بارز «دزدی
دریایی» از سوی دولت یونان دانست.
توقیف۲نفتکشیونانی

در چنین شــرایطی بود که جمعه شــب گذشــته
روابطعمومی کل سپاهپاسداران در اطالعیهای ،خبر
توقیف ۲فروند نفتکش یونانی در آبهای خلیجفارس
را تأیید و دلیل آن را تخلفهای انجام شده در آبهای
خلیجفارس اعــام کــرد؛ اقدامی کــه بازتابهای
گستردهای در رســانههای بینالمللی داشت .بر این
اساس روزنامه صهیونیستی یدیعوتاحرونوت ،درباره
اهمیت اقدامهای عملیاتی سپاه پاســداران نوشت:

«توقیف نفتکشهای ایرانــی در منطقه طرحی بود
که موســاد آن را بهعنوان «جنگ جدید نفتکشها»
پیش میبرد .هدف آن بود که تهران بهگونهای تحت
فشار قرار گیرد که با اجرای تحریمها و کنترل میدانی
فروش نفت ،فلج شده و حتی نتواند یک قطره نفت نیز
صادر کند ،اما ســپاه ورقبازی را برگرداند ».روزنامه
واشنگتنپست نیز در شرح این عملیات نوشته است:
«2نفتکش یونانی توقیفشده حامل دهها هزار بشکه
نفت صادراتی عراق ،فروختهشــده به ایاالتمتحده
آمریکا بودند که پــساز بارگیری در بنــدر بصره در
روز پنجشــنبه ،به مقصد ایاالتمتحده آمریکا به را ه
افتادند .نیروی دریایی سپاه پاسداران پس از شناسایی
نفتکشها و مالک ،محموله نفتی آنها را توقف کرد».
براساس برخی گزارشها ،پهپادهای شناسایی سپاه
پاســداران در آبهای خلیجفارس 2کشتی یونانی را

یک پیام راهبردی

مکث

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 خلیجفارس و تنگــه هرمز تنها زمانی برقرار میماند
كه ایران هم بتواند نفت خود را بهفروش برساند .از سوی دیگر واکنش به زیرپا گذاشتن همه
قوانین و عرفهای بینالمللی در آبراهه خلیجفارس توسط آمریکاییها نشان داد همنوایی با
تحریمهای ظالمانه آمریکا ،تبعاتی را برای کشورهای همراهیکننده بهدنبال خواهد داشت؛
قاعدهای که پیشاز این کرهجنوبی نیز مشمول آن شــده بود؛ برخی کارشناسان معتقدند
«دولتهایی که در حمایت از «تحریمهای ثانویه» آمریکاییها با واشــنگتن همکاری کنند،
برای عبور کشتیهای خود از تنگه هرمز باید همیشه نگران باشند».

بازی برجامی جدید غربیها با خط «شکست مذاکرات»

عباس مقتدایی :تا زمانی که انتفاع اقتصادی ایران از توافق هستهای محقق نشود ،توافقی بهدست نخواهد آمد

واشنگتن در روزهای اخیر دســت به تحرکات تخریبی
مختلفی در مسیر بهســرانجام رســیدن گفتوگوهای
برجام
هستهای زد ه است و با اعمال تحریمهای جدید و همچنین
راهزنی دریایی نفتکشهای ایرانی با عاملیت یونان اثبات
کرده نهتنها ارادهای برای حصول توافقی خوب ندارد ،بلکه میکوشد با حفظ
ســاختارهای تحریمی ،جمهوریاســامی را برای پذیــرش توافقی که
ت فشار بگذارد.
تأمینکننده منافعملی کشورمان نیست ،تح 
به گزارش همشــهری ،در روزهای اخیر طرفهای غربی و بهویژه مقامهای
آمریکایی تالش کردهاند موضوع خروج نام سپاهپاسداران از فهرست ادعایی
تروریستی ( )FTOرا بهعنوان 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 جوســازیهای گستردهای در این
زمینه انجام شود .رویکرد آمریکاییها در تقلیل دادن موضوعهای باقیمانده
در مذاکرات به موضوع ســپاه ،واکنشهای مقامهای ایران را نیز بهدنبال
داشــت؛ تا جایی که حســین امیرعبداللهیان ،وزیر امورخارجه در
گفتوگو با فرید زکریا در جریــان برگزاری اجالس داووس ،گفت
نباید آنچه باقیمانده را به یک موضوع تقلیل داد.
بر این اساس «دریافت تضمینهای ضروری»« ،اطمینان از مرتفع
شدن اجزای فشار حداکثری» و همچنین «اطمینان از انتفاع
کامل اقتصادی ایران» از مهمترین موضوعهایی است
که طفره رفتن آمریکاییها برای ارائه پاسخهای
الزم در ایــن زمینه ،پیشــبرد گفتوگوهای
هســتهای را با کندی مواجه کردهاســت.

مذاکرات فقط با انتفاع اقتصادی ایران به نتیجه میرسد

اینها درحالی اســت که طرفهای غربی و بهویژه آمریــکا در ماههای اخیر
کوشیدهاند با بهراه انداختن بازیهای رســانهای  -سیاسی و طرح مباحث
در خارج از اتاق مذاکره ،ضمــن پیگیری رویکــرد «مقصرنمایی ایران» و
تشــدید فشــارها علیه مذاکرهکنندگان کشــورمان ،جمهوریاسالمی را
به ارائه امتیازهای بیشــتر وادار کنند؛ راهبردی که با مقاومت مســئوالن
کشورمان ،با شکست مواجه شدهاست .نایبرئیس کمیسیون امنیتملی و
سیاستخارجی مجلس شورایاسالمی در گفتوگو با همشهری در این باره
معتقد است که طرفهای غربی همچنان از پذیرش تعهدات برجامی خود
طفره میروند و تا زمانی که انتفاع اقتصادی ایران از توافق هستهای محقق
نشود ،توافقی بهدست نخواهد آمد.
عباس مقتدایی در این باره گفت :راهبردی کهایــران در جریان مذاکرات
برجامی دنبال و در شرایط کنونی بر آن پافشاری میکند ،تأمین حداکثری
منافع اقتصادی از احیای توافق هستهای سال 2015است .وی با اشاره
به راهبردهای دولت سیزدهم در این حوزه افزود :این دولت با تمرکز
ویژهای بر این نکته تأکید دارد که نتیجه مذاکرات هستهای در وین
باید تأمینکننده منافعحداکثری جمهوریاسالمی ،بهویژه در
حوزه اقتصادی باشد و حقوق از دست رفته مردم ایران را بازستاند.
واقعیتهای موجود

رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس یازدهم
عنوان کرد :ما همواره در جریان گفتوگوهای
هســتهای ،بهویژه در ماههــای اخیر تأکید

س از نزدیک شــدن به
رهگیری کرده و در نهایت ،پ 
موقعیت ،با عملیات نیروهای ویژه نیروی دریایی سپاه،
ی است که نیروی
ف شدهاند .این گزارشها حاک 
توقی 
دریایی سپاه با استفاده از قایقهای تندرو2 ،نفتکش
بهنامهای «پرودنت واریور» ( )Prudent Warriorو
«دلتا پوزایــدون» ( )Delta Poseidonرا بهترتیب
ف کردهاست .در
در ساعت  ۱۵و  ۱۸بهوقتتهران توقی 
این عملیات پرچم یونان پایین کشیده شد و در نهایت
2نفتکش به سمت بندرهای جنوب ایران هدایت شدند؛
اقدامی که قدرتراهبردی ایران در آبهای خلیجفارس
را به رخ کشید.
واکنش آمریکاییها

آمریکاییها پس از توقیف این 2نفتکش ادعا کردهاند
سامانه ناوبری آنها خاموش شده است ،درحالیکه قبل
از اجرای عملیات خدمه کشتی سامانههای رهیابی را
از کار انداختهاند تا با چراغ خاموش از تنگه هرمز عبور
کنند .توقیف کشتیهای متخلف یونانی در آبهای
خلیجفارس ،واکنش دولت این کشــور را نیز بههمراه
داشــت و وزارت امورخارجه یونان اعتــراض خود را
نسبت به توقیف ۲فروند کشــتی یونانی در آبهای
خلیجفارس از سوی نیروی دریایی سپاه به سفیر ایران
در آتن ابراز کرد و خواستار رهاسازی فوری کشتیها و
خدمه آنها شد.

کردهایم همه طرفها باید به تعهدات برجامی خود پایبند باشــند و در این
زمینه آمادگی داریم متناسب با شــرایط و اقدامهای طرف مقابل در مسیر
دســتیابی به «توافق مثبت» گامهای مؤثری برداریم ،اما واقعیتها گویای
بیعملی طرفهای غربی و بهویژه آمریکاییهاست .نایبرئیس کمیسیون
امنیتملی و سیاستخارجی مجلس یازدهم ادامه داد :البته تاکنون برخی
وعدهها ازسوی آنان ارائه شده که باید عملیاتی شــود و مقامهای دستگاه
دیپلماسی کشور و دستاندرکاران دولت باید اجرای صحیح وعدههای داده
شده را بررسی و در برخی بخشها با اصرار و پافشاری ،اجرای آنها را محقق
کنند .وی با بیان اینکه پساز توافق برجام ایران به تعهدات خود عمل کرد،
اما طرفهای مقابل به وعدههای داده شده عمل نکردند ،تأکید کرد :اکنون
زمان آن فرارسیده است که آمریکاییها تکلیف خود را در قبال احیای توافق
هستهای سال 2015روشن کنند .آنها اگر عاقالنه تصمیمگیری کنند ،حصول
توافق خوب در مذاکرات وین کامال دســتیافتنی اســت ،اما اگر همچنان
بخواهند در مسیر قلدری و بدعهدی گام بردارند ،باید بدانند که ایران مقاومتر
از آ ن است که با تهدیدهای آنان میدان را خالی کند.
مذاکرات ،شکست خوردهاست؟

رئیس کمیته دیپلماســی اقتصادی مجلس یازدهم همچنین با اشــاره به
فضاسازیهای سیاسي-رسانهای اخیر و پیگیری خط «شکست مذاکرات
هستهای» در روزهای اخیر ،ادامه داد :ما بیشاز آنکه به حرفهای رسانهای
و فضاسازیهای تبلیغاتی توجه کنیم ،واقعیتهای موجود را زیرنظر داریم.
مقتدایی افزود :اگر گفتوگوهای هستهای با طرفهای غربی به سمتی پیش
برود که بتوانیم حقوق از دست رفته خود را محقق کنیم ،مذاکرات حتما به
نتیجه میرسد ،اما درصورتیکه شاهد خالف این روند باشیم ،انگیزهای برای
ادامه گفتوگوها نداریم.
وی اضافه کرد :در جریان مذاکرات و رایزنیهای انجام شــده ،سرخطهای
مدنظر ایران برای دستیابی به یک توافق مثبت و عادالنه بهصورت کامل تبیین
شده و اکنون زمان عمل کردن ازسوی طرفهای غربی و بهویژه آمریکاست.

بررسی برنامه هفتم توسعه کلید خورد
بررسی سیاستهای کلی برنامه
مجمع
هفتم توســعه کشــور از روز
تشخیص
گذشــته در صحــن مجمع
تشخیص طی جلسهای فوقالعاده به ریاست
صادق آملیالریجانی 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،
آملیالریجانی در این جلسه با اشارهای مختصر
به ســاختار سیاســتهای کلی برنامه هفتم
توسعه کشور گفت :سیاستهای کلی برنامه
هفتم توســعه به نسبت سیاســتهای کلی
برنامههای ســابق ،از نظر تعداد بند محدودتر
شده و بر همین اســاس امیدواریم که اعضای
محترم مجمع با تدقیق هرچه بیشتر در بندهای

سیاستها طی جلساتی فوقالعاده ،متنی دقیق
و کارشناسیشــده را به محضــر مقام معظم
رهبری تقدیم کنند تا دولت محترم نیز پس از
ابالغ سیاســتهای کلی ،فرصت کافی برای
تدویــن برنامــه و ارســال آن بــه مجلــس
را داشته باشد.

پایگاههای پهپادی ارتش در مرزهــا صدها فروند هواپیماهای
بدون سرنشین را در خود مستقر کردهاند.
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 پهپادی313بازدید کرد .این
پایگاه راهبردی پهپادی ارتش مجهز به انواع پهپادهای رزمی،
شناسایی و انهدامی مسلح به سامانههای موشکی و بمبهای
بومی و سامانههای جنگ الکترونیک است .ارتش در رزمایش
دیماه 1399خود پرواز انــواع پهپادها از بــرد  ۲۰تا دو هزار
کیلومتر با مأموریتهای 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
راهبردی313در جمع فرماندهان ارتش گفت :امروز برای من
یک روز فوقالعاده ارزشمند و استثنایی است که چنین قدرت
قابل توجهی در حوزه پهپادی را در ارتش جمهوری اســامی
ایران و در یکی از پایگاههای زیرزمینی و امن عملیاتی پهپاد ،آن
هم در سطح راهبردی مشاهده کردم .سرلشکر محمدباقری با
بیان اینکه ما هیچ وقت تهدید را کوچک نمیگیریم ،تأکید کرد:
دشمن را خواب فرض نمیکنیم ،چشــمانمان باز است و دائما
هوشیار و مراقب هستیم .سرلشکر عبدالرحیم موسوی ،فرمانده
کل ارتش نیز در جریان این رونمایی گفت :انواع پهپادها االن در
نیروهای مسلح ازجمله در ارتش مشغول انجام مأموریت هستند
و به هیچ وجه ارتقای تــوان رزمی ازجمله ارتقای توان پهپادی
توقفپذیر نیست.

براساس گزارش روابطعمومی ارتش« ،پایگاه پهپادی راهبردی
 »313یکی از پایگاههای زیرزمینــی پهپادی ارتش جمهوری
اسالمی ایران اســت که متناسب با ســطح امنیتی مورد نیاز
در مناطق مختلف مرزی توســط ارتش طراحی و گســترش
یافتهاند .در این پایگاه ،پرندههای بدون سرنشــین راهبردی
ارتش شامل بیش از یکصدفروند پهپادهای کمان ،22کمان،12
ابابیل ،5مهاجر ،6فطرس و کرار ،مجهز به انواع مهمات ،بمبها،
موشکهای رهگیر و هوا به ســطح و راکتهای بومی استقرار
یافتهاند.

رونمایی از موشک 200کیلومتری پهپادی

ارتش در جریان رونمایی از پایگاه پهپادی خود 2دستاورد
جدید پهپادی را نیز رسانهای کرد .نخستین دستاورد
موشک کروز حیدر ۱-است که قابل حمل توسط پهپاد
کمان ۲۲نهاجا و فطرس معرفی شــده است .براساس
اطالعات اعالم شده ،این موشک ۲۰۰کیلومتر برد دارد
و سرعت آن در لحظه اصابت به هدف۱۰۰۰ ،کیلومتر بر
ساعت است .دومین دســتاورد ،پهپاد کروز حیدر۲-
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
صفحه اول الزام به رعایت نسبتهای احتیاطی خُ رد و
کالن نظیر نسبتهای کفایت سرمایه»« ،تکلیف بانک مرکزی به
پیگیری تضمین دسترسی آحاد اقتصادی به تأمین مالی مناسب»،
«توســعه روشهای تأمین مالــی زنجیرهای بــا قاعدهگذاری و
تنظیمگری این حیطه و تسهیل در استفاده از ابزارها و نوآوریهای
مالی مرتبط» و «توسعه نهادهای مالی غیربانکی نظیر بازار سرمایه»
ازجمله راهکارهایی اســت که در ســند تحول برای رفع معضل
«دسترسی محدود تولیدکنندگان و خانوادهها به تسهیالت» درنظر
داشته شدهاست.
تدارک ساختارهایی بهمنظور افزایش شــفافیت و گزارشدهی
مستمر بانکها در کنار مواردی همچون کاهش هزینههای اداری و
عملیاتی بانکها از طریق بازآرایی شعب و توسعه فناوریهای نوین
لوفصل مطالبات
بانکی و تکیه بر رویههای خارج از دادگاه برای ح 
غیرجاری ،تنها چند نمونه از تدابیر سند تحول در راستای کاستن از
ناکارایی و زیاندهی عملیات بانکی است.
یکی از مفصلترین قســمتهای ســند تحول ،مربوط به بانک و
بانکداری اســت .این موضوع از یکسو نشاندهنده اهمیت بانک
و بانکداری در ایجاد تحول ساختاری و اجرایی است ،ازسوی دیگر
گویای مشکالت زیادی در این حوزه است که نیازمند چارهاندیشی
است .با وجود این ،قابلیت تحقق برنامههای سند تحول پیرامون
سروســاماندادن به اوضاع بانکی ،با 3نشانگر وضعیت مطلوب و
16زیرعنوان که در ابتدای بخش مربوط به بانک در ســند تحول
مکتوب شدهاست ،قابل راستیآزمایی است.
مطابق آنچه کارشناسان زیادی سالهاست به آن اذعان داشتهاند،
بانکها در مسیر درستی حرکت نمیکنند و بانکداری ایرانی بهدلیل
همین کژروی ،آنطور که شایسته است ،کارا نیست .تغییر مسیر از
«نظام بانکی ناپایدارکننده بازارهــای مالی ،اقتصاد و تأمین مالی
بخشهای غیرمولد» به «نظام بانکی در خدمت تأمین مالی تولید و
طرحهای توسعهای» و حرکت از «تمرکز صرف بر میزان تسهیالت
و وامدهی مبتنی بر رابطه» به «تأمین مالی مستمر ،فراگیر و باثبات
تولیدکنندگان و خانوارها» در کنار تغییــر نقش «بانک مرکزی
جبرانکننده ناترازی دولت و بانکها» به «بانک مرکزی مقتدر،
شفاف و پاسخگو» ازجمله تغییر ریلگذاریهای اساسیای است
که به اذعان اقتصاددانان مسیر حرکت بانکها را عوض کرده و منابع
سرشار آنها را در خدمت تولید و خانوادههای ایرانی قرار میدهد؛
همه اینها بهعنوان «چرخشهای تحولآفرین» در قسمت مربوط
به بانک در سند تحول ذکر شدهاست.

یکشنبه  8خرداد 1401
شماره 8507

گزارش 2

نقلقولخبر

سامانه امالک شهرداری تهران
رونمایی شد

نامگذاری

درخشش نام 7سردار شهید
در معابر پایتخت
مراسم نامگذاری و پالککوبی نام  7سردار شهید لشکر27
محمد رسولاهلل(ص) با حضور مسئوالن لشکری و کشوری
و مدیران شهری و تعدادی از جانبازان سرافزار در منطقه6
برگزار شد.
به گــزارش همشــهری ،در این مراســم ســرهنگ عزیز
حسنی معاون هماهنگکننده لشــکر عملیاتی ۲۷محمد
رســولاهلل(ص) گفت« :ما در هــر جایگاهی که باشــیم
مدیون خون شــهدایی هســتیم که این امنیت را برای ما
به جا گذاشتند و زنده نگهداشــتن یاد شهدا کوچکترین
کاری اســت که میتوانیم انجام دهیم ».سپس سیدجعفر
تشکریهاشــمی ،رئیس کمیســیون عمران و حملونقل
شورای شهر تهران با بیان اینکه دفاعمقدس تنها رزم علیه
دشمن و آزادسازی از دست دشمن متجاوز نبود ،گفت« :دفاع
مقدس فرهنگ ایثار ،شهامت ،شجاعت و از خودگذشتگی
بهعنوان یک فرهنگ ملی بود و اگر نامگذاری معابر را به نام
شهدا انجام میدهیم به این دلیل است که میخواهیم نسلی
که سالهای جنگ را تجربه نکرده با مراجعه به سوابق ایثار و
فداکاری ،با این فرهنگ آشنا شود که این اقدام کمترین کار
برای معرفی شهدا بهعنوان نماد ایثار و جهاد است ».مسعود
رنجبریان شهردار منطقه ۶هم در این مراسم تأکید کرد که
تمام مســئوالن باید ادامهدهنده واقعی راه شــهدا باشند و
خدمت خالصانه به مردم و رفع نیاز آنها ،مصداق ادامه این راه
در شهرداریهاست.
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 قائممقام تا خیابان سنایی)
ســردار شهید ســعید ســلمانی :خیابان بیستوچهارم
(حدفاصل قائممقام و خیابان سنایی)

مهدی امیری
مدیرکل آموزشهای 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 حوزههــای مختلــف شــهرداری بــا هــدف
اثرگذاری و جریانسازی بیشتر آموزشهای
شهروندی منعقد شده است.

پیادهراههای جدید پیش پای مردم

حسین مقدم
مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران
هزینه مراکز معاینه فنی خــودرو با توجه به
نرخ تورم افزایش داشته اما در2سال گذشته
تعرفههای مراکز افزایشــی نداشــته اســت.
در برخــی مراکــز که زمیــن مرکز اســتیجاری
است ،هزینهها بیش از ۱۰۰درصد افزایش
یافته و امیدواریم امسال تعرفهها به قدری
افزایش یابد تا به نقطه ســربه ســر 2ســال
قبل برسیم.

عکس :همشهری /حامد خورشیدی

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 هیأتهای ارزیابی در
مناطق 22گانه پایتخت خبر داد .به گزارش همشهری ،ابوالفضل
فالح در حاشیه آیین رونمایی از سامانه امالک شهرداری تهران
گفت« :در راستای مولدسازی داراییها و امالک شهرداری تهران
حرکت میکنیم 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 طرحهای عمرانی قرار دارند و درصورت
فروش برای مولدسازی و بهینهسازی سامانهای طراحی شده که در
آن معرفی کارشناس رسمی از دخالت شخص خارج شده و براساس
سامانه بهصورت رندوم انجام میشود».
ابوالفضل فالح گفت« :پس از انتخاب برای کارشــناس رســمی
پیامک میرود که این کار در گروههای مختلف انجام میشود 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 هیأتهای ارزیابی مستقر
شــوند و ترتیبات خرید و فروش ملک را انجامدهند .اگر تاکنون
شهرداری تهران 2هیأت ارزیابی داشت ،پس از این به ۲۴هیأت
تبدیل خواهد شــد ».معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران
تأکید کرد« :اگر در منطقهای بنا باشــد پروژه بزرگی اجرا شود و
تملکهای سنگینی صورت گیرد ،به تناسب نیاز در آن منطقه 3تا
 4هیأت 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 عقبافتادگی وجود داشته و ما در ۲۲منطقه
۲۲ستاد ساماندهی امالک شکل دادهایم 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 میافتد،
به این شکل است که اگر خیلی همت شود ،گروهی مینشینند و
از روی فهرستی یک نفر را برای قیمتگذاری انتخاب میکنند».
حسنمحمد حسنزاده گفت« :در شهرداری تهران با استفاده از
تجربه دولت و شهرداریهای دیگر شهرها سامانهای طراحی شده
که با استفاده از این سامانه ،کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب
شخص کارشناس را بهطور اتفاقی انجام میدهد؛ طوریکه سبب
چندین اتفاق مناسب میشــود؛ اول اینکه در انتخاب کارشناس
حذف امضای طالیی خواهیم داشت ،دوم اینکه شبههای که در
قیمتگذاری و همچنین ایراداتی که از طرف سیستمهای نظارتی
وارد میشود ،بهشدت کاهش پیدا خواهد کرد .درواقع با انتخاب
بهصورت رندوم کارشناســان در گروهبندیهایی که وجود دارد،
امیدوار هستیم بتوانیم کشف قیمت صحیحتری در واگذاری یا
تملک امالک داشته باشیم».
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محمد مویدی
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای
فرهنگی شهر تهران
تملــک ،مرمــت و بازســازی خانــه ســرداران
شــهید بهعنوان یک پاتوق فرهنگــی و خانه
موزه در حال انجام است .در تالش هستیم
از طریــق تعامــل بــا مناطــق ۲۲گانــه ضمن
شناسایی خانههای دارای3شهید و سرداران
شهید ،آنهایی را که توسط شهرداری تهران
تملک شده به خانه موزه شهدا تبدیل کنیم.
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گزارش

محمود موالیی
روزنامهنگار

پروژههای ساختوســاز در فضای شهری دیگر
به احداث بزرگراه ،پل و خیابانسازی برای تردد
خودروها برنمیگردد و اکنون آزادسازی فضای
پیادهراهسازی و ایجاد میدانگاهها برای سالمت،
رفاه و نشــاط اجتماعی در دستور کار شهرداری
تهران قــرار دارد .شــهرداری در دوره مدیریت
ششــم با رویکرد توجه به مناطق کمبرخوردار
فضاهایی را برای شهروندان پیاده درنظر گرفته
است؛ چنانکه سازمان زیباســازی شهر تهران
برای سال 1401نهضت پروژههای پیادهراهسازی
تهران را راهاندازی کرده و ایجاد قدمگاه صالحیه،
پیادهراه میدان شهرری و بلوار مدرس ،پیادهراه
خیابان بهار ،پیادهراه میدان حسنآباد و پیادهراه
خیابان آیت را در دستور کار خود قرار داده است؛
موضوعی که میتواند منجر به آزادسازی فضاهای
مناسب بهنفع شــهروندان شــود و شهر تهران
را از «خودرومحور» به شــهری «انسانمحور»
سوق دهد .در این میان اقدامات اجرایی قدمگاه
صالحیه درست در همجواری امامزاده صالح(ع)
محله تجریش به پایان رسیده و جلوهای ویژه به
فضایی داده کــه روزگاری پایانه اتوبوسها بود.

بنابراین فضای مقابل بــارگاه امامزاده صالح(ع)
در کنار بازار تجریش کــه روی رود مقصودبیک
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 احداثشده
که در این پروژه شهری ۲۰رواق4 ،هزار مترمربع
کفپوش۲ ،عدد آبنما۱۴۰ ،گلدان چندمنظوره
نشــیمنگاهی و 2فضای سرپوشــیده خدماتی
جانمایی شده؛ اگرچه قدمگاه هنوز به بهرهبرداری
رسمی نرسیده است.
عالوه بر اینها ،معاون فنی و عمرانی شــهرداری
تهران در سالهای اخیر اقدام به احداث میدانگاه
کرده است .براســاس مطالعات صورتگرفته در
105نقطــه از پایتخت ،میدانگاه تعریف شــده
که تاکنون پالزای میــدان ولیعصر(عج) ،میدان
شــهدای هفتم تیر و شــهدای بلوار صادقیه به
بهرهبرداری 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  ۵پیادهراه

ســاخت پیادهراه قدمگاه صالحیــه حدفاصل
میــدان تجریش تا میــدان قــدس در اولویت

سازمان زیباسازی قرار دارد .قدمگاه صالحیه در
منطقهیك شهر تهران بهدلیل وجود مزیتهای
طبیعی و تفرجگاهی ،مراکز تجاری ،بازار قدیمی،
پاساژها و همچنین فضاهای مذهبی و امامزاده
روزانه حدود ۶۰۰هزار نفر تردد دارد .برای همین،
الزم است فضاهایی متناسب و ارتقایافته تدارک
دیده شود .طراحی فاز یک این قدمگاه به اتمام
رسیده که شامل اجرای کفسازی پیادهروهای
موجود ،اجرای نهر و درختــکاری چنار با هدف
اتصال کریدور ســبز خیابان ولیعصر به خیابان
شــریعتی ،کانال جمعآوری آبهای سطحی،
حذف زواید از پوسته و جداره ،اصالح جدارهها،
اجرای فضای مکث موجود در محوطه ایستگاه
مترو و ...اســت .به غیر از این4 ،پیادهراه نیز در
مناطق کمبرخوردار ایجاد خواهد شــد تا فضای
مناسبی در اختیار شهروندان تهرانی قرار بگیرد.
جالب اینکه برای اجرای طرح پیادهراهســازی
مشــکالتی هم از قبیل معارضــان وجود دارد و
معموال ممانعتهایی از طــرف حوزه ترافیک و
حملونقل خــودرو صورت میگیــرد .به نوعی
پیادهراهســازی و ایجــاد میدانــگاه در عصری
که تهران به شــهری خودرومحور تبدیل شده
است ،کار آســانی بهنظر نمیرسد .با همه اینها،
شــهرداری تهران در تالش اســت تا فضاهای
پیادهروی در پایتخت را توسعه دهد.

جدیدترین پروژ ه پیادهراهسازی

قدمگاه صالحیه؛ منطقه یک (حدفاصل
تجریش تا میدان قدس)
پروژههای پیادهراهسازی
در دست اقدام
پیادهراه میدان شهرری و بلوار مدرس؛
منطقه۲۰
پیادهراه خیابان بهار؛ منطقه۷
پیادهراه میدان حسنآباد؛ منطقه۱۱
پیادهراه خیابان آیت؛ منطقه8
نمونههای موفق اجرای پروژ ه پیادهراهسازی
پیادهراه بازار شهرری؛ منطقه۲۰
پیادهراه بازار کفشفروشان؛ خیابان صف
(سپهساالر)
پیادهراه خیابان باب همایون؛
خیابان ۱۵خرداد
میدان مشق؛ منطقه12
برخی از میدانگاههای شهر تهران
میدانگاه هفتتیر؛ منطقه7
میدانگاه امبیرکبیر؛ منطقه14
میدانگاه ولیعصر(عج)؛ منطقه6
میدانگاه شهدای صادقیه؛ منطقه5
میدانگاه امام حسین(ع) ؛ منطقه7

همکاریهای شهرداری تهران با کمیسیون اقتصادی ایران و روسیه چه منافعی را برای پایتخت کشور بهدنبال دارد؟

فرصتهای تازه برای تهران از مسیر دیپلماسی شهری با روسیه
دیپلماسی محمد سرابی

شهری

روزنامهنگار

شهرداری تهران ارگان بزرگی است که در حوزههای گوناگون از
ساختوساز تا مصرف آب و انرژی و همینطور توزیع مواد مصرفی
شــهروندان فعالیت میکند .به همین نسبت شهرداری میتواند
نهتنها در روابط داخلی اقتصادی بلکه در مناســبات بینالمللی
هم وارد شــود .حضور شــهردار تهران در کمیســیون مشترک
همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و روسیه نیز در همین راستا
ارزیابی میشود .به گزارش همشهری ،یکی از این همکاریهای
تجاری در زمینه محصوالت کشاورزی است که بخشی از صادرات
ایران به روسیه را تشکیل میدهد.
بزرگترین شــبکه توزیع بخش عمومــی و غیردولتی در اختیار
ســازمان میادین میوه و ترهبار شــهرداری تهران قــرار دارد که
۳۰درصد از ســهم توزیع محصوالت در داخل تهــران را تامین
میکند .روزانه بین  3تا 4هزار تن محصوالت کشاورزی در حدود
300میدان عرضه میشــود .در جریان توزیــع این محصوالت
300تن پسماند تر هم تولید میشود 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 انبارها،
سردخانهها ،خودروهای حملونقل و صنایع و مشاغل دیگری را
فراهم آورده است که چرخه اقتصادی بزرگی را میسازند .هرگاه
که برای توزیع یکی از اقالم ضروری مانند گوشت و مرغ مشکلی
پدید بیاید میتوان از ظرفیت میادین میوهوترهبار استفاده کرد،
اما آنچه میتواند 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
واسطهها در توزیع ساخته شده است .در ماه پیش این سازمان از
تولیدکنندگان «گوجهسبز ،گیالس ،آلبالو ،گوجهفرنگی ،خیار،
سیبزمینی ،پیاز و سیر» در اســتانهای مختلف کشور دعوت
کرده بود تا با همکاری ادارات جهادکشاورزی استانها محصوالت
خود را بهصورت مستقیم و بدون واسطه به میادین ترهبار عرضه
کنند .این توانمندی در صورت هدایت به سمت تجارت خارجی
میتواند امکانات قابل توجهی برای صادرات محصوالت کشاورزی
فراهم کند.

خبر

افزایش ۴۰درصدی
مالاالجاره خودروهای
استیجاری شهرداری
مدیرعامل شــرکت خودرو ســرویس شــهر از
افزایش ۴۰درصدی نرخ خدمــات خودروهای
اســتیجاری و یکسا نســازی در پرداختــی
خودروهای شــخصی و تاکســی در شهرداری
تهران خبر داد .به گزارش همشــهری ،افشین
جباری با اعالم این خبر ،گفت« :با پیگیریهای
مستمر ادارهکل پشتیبانی شــهرداری تهران و
با دســتور معاونتهای توسعه ســرمایه انسانی
و مالی و اقتصاد شــهری و البته بــا وجود همه
مضیقههای مالی مدیریت شــهری ،امســال در
چارچوب سیاســتگذاریهای معیشتی شهردار
محترم تهــران اتفاقات خوبی بــرای همکاران
راننده رقم خورد .ازجملــه افزایش ۴۰درصدی
نرخ خدمات خودرویی که بیشترین افزایش نرخ
در همه ادوار گذشته است».
او اضافــه کــرد« :همچنین بعد از ۲ســال نرخ
پرداختی بهخودروهای شــخصی و تاکسی در
مدلهای مشابه یکسان شــد و اثرگذاری سال
ســاخت خودروهای وانت نیــز در پرداختیها
برداشته شــد تا دغدغه همکاران خوبمان در
این زمینه هم برطرف شود ».جباری همچنین
از پرداخت ۲۰ساعت کارکرد تشــویقی جدا از
ســاعت کارکرد ماهانه به همــکاران راننده در
شهرداری تهران خبر داد و گفت« :ساعت کارکرد
تشویقی به میزان ۲۰ساعت برای همکاران راننده
شهرداری تهران درنظر گرفته شده که در قالب
سامانه سهند(سامانه هوشمند ناوگان شهرداری
تهران) پرداخت خواهد شد».

یادداشت

اولویتتصمیمگیریکمیتهاضطرار
سالمت مردم تهران است

راههای جدید برای تأمین اتوبوس و واگن مترو

نکته دیگری که شهردار تهران در کمیسیون مشترک همکاریهای
تجاری و اقتصادی ایران و روســیه به آن اشــاره کرد ،توســعه
حملونقل عمومی ،تامین واگن مترو و اتوبوس و مشکل آلودگی
هوا بود .در دوره پیش شهرداری تهران ،موضوع خرید اتوبوسهای
برقی از روســیه مطرح شــده بود که در آن عالوه بر تهران چند
کالنشــهر دیگر هم تعدادی اتوبوس از صنایع روسی خریداری
میکنند .این طرح به مرحله اجرا نرســید اما نشــان میدهد که
زمینه همکاری در تامین اتوبوسهای برقی فراهم است .تهران نیز
همزمان با دیگر شهرهای بزرگ جهان باید حملونقل درونشهری
خود را از سوخت بنزین و گازوییل به برق تغییر دهد تا بخشی از
عوامل آلودهکننده هوا کاهش یابد.
با توجه به تحریمهای گوناگون مالی و صنعتی خرید اتوبوسهای
برقی از برخی تولیدکنندگان این محصول با موانعی روبهرو شده
اســت اما با توجه به روابط تجاری میان ایران و روســیه میتوان
از محصوالت این کشور اســتفاده کرد .این البته پدیده جدیدی

نیست و قبال در زمینه مترو به کارگرفته شده بود؛ چنانکه بخشی
از واگنهای موجود ،نه از کشــورهای غربی بلکه از چین خریده
شدهاند.
در کنار صــادرات محصوالت کشــاورزی و واردات صنایع حوزه
حملونقل عمومی ،زمینههای مشــترک زیادی برای همکاری
شــهرداری تهران و روســیه وجود دارد .همچنان که بسیاری از
ارگانهای دولتی و نیمهدولتی کشــور در چارچــوب قوانین و
نظارتهای قانونی ،روابط گستردهای با طرفهای خارجی دارند،
شهرداری تهران نیز بهعنوان یک سازمان عظیم مالی و خدماتی
میتواند در این زمینه نقش ایفا کند .در جلسه کمیسیون مشترک
اقتصادی ایران و روســیه کمیتههای 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 نیازهای خود را تامین کنند.

محاســبه شــاخص کیفیــت هــوا در
ادامه از
صفحه اول دستورالعمل شرایط اضطراری آلودگی
هوا بهصورت 24ســاعته بیان شــده که نیازمند اصالح و
بهروزرســانی اســت ،چراکه هماکنون بهدلیل محاســبه و
اطالعرسانی شاخص برخط کیفیت هوا که بهصورت ساعتی
توسط شرکت کنترل کیفیت هوا صورت میگیرد ،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
پیشبینیهای سازمان هواشناســی و دستورالعمل شرایط
اضطراری آلودگی هوا اتخاذ مینماید و برای اتخاذ تصمیمات
دقیق و بموقع از ســوی کمیته اضطرار ،الزم است سازمان
هواشناسی و ســازمان حفاظت محیطزیست ،ابزار مناسب
را برای تصمیمگیری در اختیار کمیته اضطرار قرار دهند.
در خاتمه ،جا دارد از تدابیر استاندار محترم تهران که با وجود
همه کاستیها و کمبودهای موجود در زمینه عدمدسترسی
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 توفانهای ریزگرد اخیر تهران و تشــدید
آلودگی هوا در کنار مردم تهران قرار داشته باشد و بهنحوی
عمل کند که شهر تهران و سالمت شــهروندان آن با وجود
بیسابقهترین آلودگی هوا در سالها بلکه در دهههای اخیر
متحمل کمترین آسیب شود ،تقدیر نمایم.
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گزارش

چهره روز

قانون اساسی را بخوانید

نقدخبر

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 نیروگاهها که محصول تولیدی
خود را با قیمت دستوری دولت عرضه میکنند ،قابل
پذیرش اســت اما در مجموع ،قواعد سرمایهگذاری
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 بهعنوان
یک مزیت در کشــورهای دیگر مطرح میشود ،ولی
در عمل حاضر به پذیــرش آن در داخل نیســتند.
بهعنوانمثال ،همین چند وقت پیش بود که وضعیت
سرمایهگذاری با سودهای بانکی داخلی با وامهایی با
کارمزد پایین در کشور امارات مقایسه شده و بهعنوان
یک مصداق بارز در اهمیت دادن به ســرمایهگذار در
آن طرف آب مدنظر قرار گرفته بــود؛ درحالیکه در
امارات تســهیالت پرداختی بهصورت ارزی است و
با احتســاب همان کارمزدهای پایین ،باید بدهی نیز
بهصورت ارز بازپرداخت شــود .دقیقا شبیه فرایندی
که در ایران و در قبال تسهیالت ارزی صندوق توسعه
وجود دارد .نکته قابلتوجه این اســت که تسهیالت
ریالی با سود 18درصد با تورم 40درصد عمال با بهره
منفی 22درصد به سرمایهگذار پرداخت میشود و او
در زمان بازپرداخت فقــط از محل ارزش جایگزینی
سرمایهگذاری خود به ریال ،سود قابلتوجهی به جیب
میزند ،درحالیکه درصورت دریافت وام ارزی ،مجبور
است چندین برابر معادل ریالی تســهیالت اولیه را
بهعنوان اصل و سود برگرداند.

گام دوم برای هدفمندی یارانه نان

عکس :همشهری /مهدی بیات

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 اصل 28قانون 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 بهکار 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 قولها و وعدهها اعتماد کردهاند و تقلیل دادن حکم قانون
اساسی به نظارت ،هدایت ،بسترسازی و برداشتن موانع توجیهپذیر
نیست .از سوی دیگر اگر ایجاد اشتغال وظیفه بخش خصوصی و
خود مردم است ،بهتر اســت دولت از اقتصاد خارج شود نه اینکه
بهگفته رئیسجمهور 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 قابلقبول 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 شرکتهای 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 تصمیمگیرنده نهایی خواهند بود.

فروش نان با کارتخوانهای هوشمند در نانواییهای
قزوین هم آغاز شد

همشهری از برنامه دولت رونمایی میکند

پیشنهاد وزارت نفت برای اصالح قیمت گاز
وزارت نفت پیشنهاد اصالح تعرفه گاز
رابراساساقلیمهایمختلفپنجگانه
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 کمیســیونهای تخصصی دولت
تصمیمگیرینهاییدربارهتشویقکممصرفهاوتنبیه
پرمصرفها گرفته شود.
قانون بودجه امسال به2وزارتخانه نفت و نیرو ماموریت
داده تا امسال تعرفه آب ،برق و گاز را بهگونهای 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 بهصورت یارانهای،
مشترکان پرمصرف باالتر از الگوی مصرف بهصورت
غیریارانهای و براساس الگوی افزایش پلکانی تعیین
شود.
به گزارش همشهری ،میزان افزایش تعرفه مشترکان
پرمصرف باالتر از الگوی مصرف نیــز باید حداقل به
اندازهای تعیین شود که بار مالی رایگانکردن تعرفه
مشــترکان کممصرف را جبران کرده و نیاز به تأمین
منابع جدید نداشته باشد .همچنین قرار است الگوی
مصرف گاز طبیعی برای اقلیمهای 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 میافزاید تاکنون 650هزار خانوار تحت
پوشش کمیته امدات و سازمان بهزیستی شناسایی
و معرفی شــدهاند که قرار اســت هزینه گاز و برق را
نپردازند.
حاال وزارت نفت دست بهکار شده تا عالوه بر تشویق
کم مصرفها ،پرمصرفها را تنبیه کند و گام نخست
را آذرماه سال گذشته برداشت بهگونهای که تعرفه گاز
هیچگونه تغییری در قیمت سه پله نخست که تقریبا
۷۵درصد مشترکان بودند و بیش از۵۰درصد مصرف را
داشتند ،صورت نگرفت .مجلس در قانون بودجه۱۴۰۱
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 تعرفهها 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 میکنم این آییننامه طی
یکی دو ماه آینده به دولت ارائه شود.
براســاس آمارها ،هماکنون ۲۵میلیون مشترک گاز
در کشــور وجود دارد که از این تعــداد۷۶ ،درصد از
مشترکان در 3پله اول مصرف قرار دارند و ۵۰درصد
گاز کشور را مصرف میکنند .متوسط قیمت گاز3پله
اول مشترکان هر مترمکعب حدودا ۶۳تومان است هر
مشــترک در ماه حدود ۵۰۰مترمکعب مصرف دارد
که با نرخ ۶۳تومان۳۵ ،هزار تومــان در ماه پول گاز
میپردازد .این در حالی است که اگر همین میزان گاز
را صادر کنیم معادل ارزی آن به نرخ صادراتی ،برابر با
۳میلیون و ۷۰۰هزار 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 بهعنوان الگوی مصرف شناخته و مصارف
باالتر بهعنوان 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 پلههای چهارم
به بعد هر یک معادل 50درصد باالتر از پلههای 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 پلهها هم به
همین روش افزایش یابد .درصورت تصویب دولت،
وزارت نفت مکلف خواهد بــود تعرفههای جدید را
برای اجرا از ابتدای ســال 1401بهنحوی ابالغ کند
که تعرفــه گاز خانگی باالتر از قیمــت گاز طبیعی
خوراک پتروشیمیها 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 تعرفهها 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 میکنند 5هزار ریال به ازای هر مترمکعب
خواهد بود.

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

پله مصرف

ماههای سرد

فعلی

پیشنهادی

درصد
تغییر

فعلی

پیشنهادی

درصد
تغییر

پله 01

414

850

105

1081

1275

18

پله 02

690

1063

54

1311

1594

22

پله 03

966

1328

37

1656

1992

20

پله 04

1242

1992

60

2116

2988

41

پله 05

1518

2988

97

2576

4482

74

پله 06

2208

4482

103

2806

6724

140

پله 07

2622

9724

271

3151

10085

220

پله 08

3036

10085

232

3496

15128

333

پله 09

3450

15128

338

3726

22962

516

پله 10

3864

22962

494

3956

34038

760

پله 11

4416

34038

671

4186

51058

1120

پله 12

4830

51058

957

4301

76586

ماه سرد از 16آبان تا 15فروردین ماه سال بعد

رکوردشکنی ثبتنام در سجام

تازهتریــن آمارهای منتشــر شــده از ســوی شــرکت
ســپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نشان
ت سالجاری 303هزار و 37ثبتنام
میدهد که در اردیبهش 
از سوی ســرمایهگذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه
«ســجام» صورت گرفته که در مقایســه با نخستین ماه

1681

ماه گرم از 16فروردین تا 15آبان

سالجاری رشــدی بیش از 100درصدی دارد .همچنین
تعداد احراز هویت شدهها نیز با عبور از 205هزار سهامدار
در این ماه به 205هزار و 162مورد رسیده که در مقایسه
با فروردین ماه ســالجاری با رشــد بیش از 63درصدی
مواجهشده است.

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 پلههای 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 جابهجایی یا خروج مددجویان تحت
پوشش خود را به شرکت ملی گاز اعالم کنند و معافیت
این گروهها تنها برای یک اشتراک خانگی از مجموع
اشتراکهای طبیعی هر مددجو اعمال میشود و سایر
اشتراکهای 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
پتروشیمیها حداکثر5هزار ریال خواهد بود.
پاداش برای کممصرفهای برق

وزارت نیــرو هم جزئیــات طرح تشــویق و پاداش
صرفهجویی در 4ماه گرم ســال را نهایــی کرده که
براساس آن مشترکان زیر الگوی مصرف میتوانند برق
رایگان استفاده کنند .براساس اطالعیه شرکت توانیر،
برای ایجاد زمینه مشارکت مشترکان صنعت برق در
مدیریت مصرف و پرداخت بهــای برق صرفهجویی
شده ،مشترکان بخش خانگی که الگوی مصرف را در
ماههای 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 ۵۰۰تومان
پاداش همکاری مدیریت مصرف دریافت خواهند کرد.
مبلغ پاداش در هر صورتحساب برق درج و از بهای برق
مصرفی کم میشــود .علی اکبر محرابیان ،وزیر نیرو
میگوید :اگر مشترکی ســال گذشته 300کیلووات
مصرف میکرده و هماکنون با کاهش 50کیلوواتی به
عدد 250کیلووات برسد به ازای هر کیلووات ساعت
صرفهجویــی 500تومان پاداش گرفتــه که معادل
25هزار تومان میشود».
این گزارش میافزاید :پاداشهای صرفهجویی شده از
ابتدای خرداد ماه سال 1401بر قبوض مشترکان لحاظ
شده و اگر مشترکی عالوه بر پوشش کامل هزینه برق
خود مبلغی را از صنعت برق بستانکار شود ،میتواند از
طریق نرمافزار برق ایران(برق من) نسبت به دریافت
پاداش ویژه خود اقدام کند.

استانهای
رکورددار
ثبتنام
تهران
56.325نفر
خراسان رضوی
18.716نفر

کرمانشاه
21.602نفر
فارس
19.306نفر
خوزستان
16.351نفر

پس از اجــرای موفقیتآمیز طرح آزمایشــی فــروش نان با
کارتخوانهای هوشــمند در اســتان زنجان ،گام دوم برای
همهگیرکردن این شیوه نیز برداشــته شد و از دیروز در استان
قزوین نیز تخصیص یارانه نان به مصرفکننده نهایی آغاز شد.
به گزارش همشهری ،شرایط خاص بازار جهانی غذا و توزیع آرد
و نان یارانهای در اقتصاد ایران ،صرفه اقتصادی قاچاق غذا و آرد
از کشور را بهشدت افزایش داده اســت؛ در این وضعیت دو راه
پیش روی سیاستگذاران است .راه اول آزادسازی قیمت آرد و
نان مصرفی مردم که گرچه میتواند صرفه قاچاق را از بین ببرد
اما ترکشهای 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 یارانههاست 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 ۷۳۰واحد نانوایی در اســتان قزوین فعالیت میکنند و
از دیروز فروش نان با کارتخوانهای 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 قیمتهای قبلی عرضه میشود؛
فقط با این تفاوت که در قالب این طرح ،شــهروندان باید برای
خرید نان از کارتهای بانکی خود استفاده کنند و امکان پرداخت
وجه نقد وجود ندارد .مجید رحمانی در گفتوگو با صداوسیما،
افزود :در جریان اصالح فرایند توزیــع یارانه نان ،نانوایان آرد را
با نرخ آزاد خریداری میکنند؛ اما نان را با همان قیمت مصوب
قبلی به مردم میفروشند و مابهالتفاوت هزینه نان فروخته شده
به مردم و قیمت آزاد آن از سوی دولت بهحساب نانواییها واریز
میشود .معاون توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان
قزوین با تأکید بر اینکه با اجرای این طــرح از قاچاق و فروش
خارج از شبکه آرد جلوگیری میشود ،اظهار کرد :زیرساختهای
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  ،۱۴۰۱مبلغ  ۷۱هزار میلیارد تومان برای
تأمین گندم یارانهای اختصاص پیدا کرده و بر همین اســاس،
امســال هیچ تغییری در قیمت نان برای مصرفکننده ایجاد
نخواهد شــد؛ اما بنا به تحوالتی که در بازار جهانی غذا رخ داده
و آرد ایران را بهشدت مستعد قاچاق معکوس کرده است ،باید
تغییری در نحوه توزیع یارانه نان ایجاد میشــد که هم صرفه
اقتصادی قاچاق آرد را از بین ببرد و هم مانند ســالهای قبل،
تأمین نان ارزان و یارانهای برای همه آحاد مردم را تضمین کند.
بنابراین دولت همین یارانه 71هزار میلیارد تومانی که مقرر شده
به مردم ارائه شود را به جای تخصیص مستقیم به نانواییهای
تأمینکننده نان ،بهخود مردم تخصیص میدهد .در این فرایند
هیچگونه 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 ۷۰هزار میلیارد تومان برای بخش
خبازی و حدود ۳۰هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت یارانه
درنظر گرفته میشود و در سالجاری نیز این رویه برای بخش
خبازی با افزایش هزار میلیارد تومانی یارانهها تکرار خواهد شد.
در حقیقت ،دولت قصد دارد یارانه نان را از طریق دستگاههای
کارتخوان در نانواییها به مصرفکنندگان اعطا کند که با توجه
به سازوکار سوئیچ درنظر گرفته شــده از نظر اجرایی مشکلی
نخواهد داشت ،بنابراین قیمت آرد در کل زنجیره آزاد میشود
اما نان گران نمیشــود و این بدان معنی اســت که هم جلوی
قاچاق گرفته میشود و هم مردم با گرانی نان مواجه نمیشوند.
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که افزایش قیمت آرد
مؤثرترین کاری اســت که دولت انجــام داده و کار دولت برای
اصالح نظام یارانهها ،کام ً
ال 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
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همشهری را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید

hamshahrinewspaper @hamshahrinews

t e l e g r a m
i n s t a g r a m
t w i t t e r

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 بهنظر
میرسد پس از اجرای آزمایشــی این طرح ،سهمیه یارانه افراد
به تفکیک خانوار مشخص شــده و بهصورت اعتبار خرید نان
در کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ خواهد شد و میتوان 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 غیریارانهای 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 آیندهپژوهی ،مدلسازی و مدیریت اطالعات
اقتصادی وزارت اقتصاد ،درباره سازوکار تغییر فرایند توزیع یارانه
نان گفته بود :برای هر کد ملی یارانه نان ثبت میشود و به هنگام
خرید نان ،مردم به همان قیمــت قبلی پول پرداخت میکنند
و مابهالتفاوت آن را دولت پرداخــت میکند؛ 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 میماند .بر این اساس
میتوان گفت سهمیهبندی 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 میتواند 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 اولیهای که بهصورت
غیررسمی اظهار میشد حاکی از این بود که بهاحتمال زیاد یارانه
تخصیص داده شده مشکلی برای تأمین نیازهای معمول افراد
به نان ایجاد نخواهد کرد.
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جرائم غیرعمد در حبس هستند

خدمات دندانپزشکی در زندان
معاونت «سالمت ،اصالح و تربیت» ســازمان زندانها با انعقاد
تفاهمنامهای با گروه جهادی «منتظران ظهور» ،خدمترسانی
درمانی به جامعه مددجویان را به شکل رایگان و در قالب خدمات
ویژه دندانپزشکی و پزشکی پیگیری میکند .براساس مفاد این
تفاهمنامه قرار است بهمدت یکسال از ابتدای اردیبهشت۱۴۰۱
تا انتهای فروردین ۱۴۰۲همه زندانهــای زیرنظر اداراتکل
اســتانها که نیاز به خدمات این گروه جهادگر فعال در حوزه
پزشکی دارند ،اعالم نیاز کرده و بهدنبال آن نیز این گروه جهادی
طبق برنامهریزی معین به زندانهای واجد شرایط خدمترسانی
خواهند کرد .در پی این تفاهمنامه و در نخستین مرحله گروه
جهادی «منتظران ظهور» از ۱۲تا۱۵خرداد برای ارائه خدمات
دندانپزشکی به استان گلســتان میروند .پیش از این نیز این
گروه جهادی در  ۲۳استان و ۲۵زندان کشور خدمات پزشکی و
دندانپزشکی ارائه کردهاند.

جذب نیروی امریه در وزارت تعاون
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با توجه به ظرفیت ایجادشده
در اصل ۱۴۷قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،درنظر دارد از
توان علمی و تخصصی فارغالتحصیالن دانشگاهی در قالب جذب
نیروهای امریه(کارکنان وظیفه) جهت ارائه خدمات در حوزههای
اجتماعی ،اقتصادی ،کارآفرینی و رفاه در مراکز استانها و مناطق
محروم و کمتر توسعهیافته کشور اقدام کند .در این راستا ادارهکل
توسعه منابع انسانی این وزارتخانه با همکاری اداراتکل اجرایی
در استانها در سال ۱۴۰۱اقدام به جذب و به کارگیری تعدادی
نیروی متخصص ،نخبه و متعهد با مــدرک تحصیلی دکتری،
فوق لیسانس و لیسانس جهت اعزام در تاریخ  1401/6/1کرده
است .متقاضیان امریه ســربازی میتوانند از تاریخ  ۵خرداد تا
تاریخ 1401/4/5با مراجعه به ســامانه مردمیار(تعاونیارقدیم)
این وزارتخانه به آدرس اینترنتی  taavonyar.mcls.gov.irاز
شرایط پذیرش اطالع پیدا کنند.

کمال حیدری
معاون بهداشت وزیر بهداشت
درمان و آموزشپزشکی
آنطــور کــه وزارت بهداشــت انتظــار
داشــت ،مردم از نوبت سوم استقبال
نکردنــد و هماکنــون نزدیــک بــه
۲۶میلیــون نفــر بــرای دریافــت نوبــت
ســوم مراجعــه نکردهانــد .گروههــای
پرخطر باالی ۷۰ســال و بیماران خاص
حتمــا بــرای نوبــت چهــارم واکســن
کرونا اقــدام کننــد .یکــی از دالیلی که
هماکنون 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 توسعهیافته
بهتازگــی بــا یــک مــوج جدیــد روبــهرو
شدهاند.

عکس :ایرنا

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 زندانهای کشور تحمل حبس میکنند
که ۱۰۸نفر از این زندانیان را زنان تشکیل میدهند ».سیداسداهلل
جوالیی گفت« :اکنون ۳۰۹۴زندانی مرد و ۱۰۸زندانی زن بهدلیل
ناتوانی در تامین دیون خصوصی و محکومیتهای 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
بدهکاران تکقرار تحت حمایت ستاد دیه را بهخود اختصاص دادهاند
ِ
و در مقابل محکومان مالی ناشی از صدور چک یا ضمانت بهواسطه
این اوراق تجاری با ۲۳۶۱زندانی شلوغترین دسته محکومان جرائم
غیرعمد بهشمار میروند ».جوالیی با مقایسه آمار استانهای 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 استانهای خراسانرضوی و خوزستان
هرکدام با نگهداری از ۲۶۱زندانی غیرعمد در ردیفهای بعدی این
جدول عددی قرار دارند ».رئیس هیأت امنای ســتاد دیه کشور با
تقدیر از همراهی برخی از قضات در قبولی دادخواســتهای اعسار
یا تعدیل اقساط گفت« :امروز در برخی از استانهای کشور افزون بر
تأکید حداکثری روی مقوله پیشگیری و آموزش عمومی در راستای
ممانعت از ورود ناخواسته افراد به زندانها ،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 حبسزدا در استانهای سمنان و خراسانشمالی کمتر
از ۱۰زندانی جرائم غیرعمد حضور دارند».

5

آبادان تنها نیست

محمد میرزابیگی
رئیس كل سازمان نظام پرستاری
تعــداد پرســنل درخواســت کننــده
قانون فــوق العاده خــاص  500هزار نفر
هســتند که با ضریب  3ایــن موضوع را
میخواهند کــه حدود  75هــزار میلیارد
تومــان بودجــه میخواهــد .ایــن عــدد
معادل حقوق کل کادر وزارت بهداشت
اســت .این فــوق العــاده خــاص مربوط
بــه تمــام نیروهاســت .عــدهای کوتــاه
نمیآیند و میگویند فوق العاده خاص
با ضریب  3اجرا شود.

از ظهر روز دوشنبه ،نیروهای داوطلب مردمی در کنار تیمهای امدادی در محل حادثه ساختمان متروپل آبادان به میدان آمدند
حــدود یک هفتــه از حادثــه تلخ
ریزش ساختمان متروپل که تاکنون
گزارش
29فوتی و37مصدوم داشته میگذرد؛
حادثهای که کشور را تکان داد .در این مدت اما در کنار
تمام اتفاقات ناگــوار ازجمله رنج خانــواد ه قربانیان و
زیرآوارماندگان ،نگرانیها از ریزش مابقی ساختمان و
باال رفتن تعداد مصدومان و ...اما تیمهای امداد و نجات،
بیش از 130ساعت 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 میرسد ،تیمهای هالل
احمر ،اورژانس ،قرارگاه خاتم ،نیروهای ســپاه ،نیروی
انتظامی ،کارکنان ادارههای برق و گاز و آب و ...در محل
حاضرند و در کنار تمام این تیمهای ارگانی ،مردم هم
پای کار آمدهاند .براساس اعالم سرپرست سازمان امداد
و نجات هالل احمر به همشهری ،در روزهای گذشته
گروههای مردمی با تامین آب آشامیدنی ،ناهار و صبحانه
و سایر اقدامات ساده امدادی ،به کمک تیمهای حاضر در
محل آمدند .در این پروسه استانهای دیگر هم با اعزام
تیمهای امدادی ازجمله سگهای تجسس و خودروهای
سنگین برای آواربرداری مثل استانهای تهران ،کرمان،
ایالم ،اصفهان ،بوشهر و فارس هم در حادثه کمکرسانی
کردند .براساس اعالم محمدحسن نامی ،رئیس سازمان
مدیریت بحران کشــور ،از چندین اســتان تجهیزات
پیشرفته آواربرداری به آبادان منتقل شده است.
اعزام50آتشنشان از تهران به آبادان

یکی از تیمهای امــداد از تهران به آبادان اعزام شــد.
علیرضا زاکانی ،شهردار تهران از آمادگی تیم حرفهای
امداد و نجات آتشنشانی شهرداری تهران با همراهی
اعضای شورای شهر برای کمک و اعزام به آبادان خبر
داد و بالفاصله پس از آن قــدرتاهلل محمدی ،رئیس
جدید سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران،
اعالم کرد که  ۵۰آتشنشــان به آبادان اعزام شدهاند:
«تجهیزات آماده بود و  ۱۱دســتگاه خودرو فرستاده
شد .این تیمها بهدلیل آلودگی هوا بهصورت زمینی به
منطقه اعزام شدند و نتوانستند از طریق هواپیما به محل
بروند ».بهگفته او3،جسد از سوی آتشنشانان تهرانی از

زیرآوار خارج شدند و فعالیت آنها همچنان ادامه دارد.
محمدی این را هم گفت که« :این 50نیرو ،مجهز و در
حال آواربرداری هستند و دستگاه برش بتن و قیچیهای
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 تیمهای امدادی بسیج شدهاند.
بهگفته ابراهیم قنبری ،رئیس ســازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شــهرداری اهواز ،نیروهــای امداد و
نجات و واکنش سریع آتشنشانی از استانهای تهران،
ایالم ،فارس و اصفهان ،از روزهای نخست وقوع حادثه
متروپل در آبادان حضور یافتهانــد و در آواربرداری و
امدادرسانی مشارکت دارند .همچنین نیروهای امدادی
از شهرستانهای ماهشــهر ،کارون ،خرمشهر ،اهواز و
آبادان هم از ســاعتهای اولیه در صحنه حادثه برای
کمک به آواربرداری حضور یافتهاند .در مجموع ۲۰۰
امدادگر آتشنشــانی در محل حادثه حاضرند .در این
میان محمد مخبر،معــاون اول رئیسجمهوری هم
که در محل حادثه حاضر شده بود ،از برخورد شدید با
افراد خاطی خبر داد .بهگفتــه او ،دراین میان کارگروه
کارشناسی در دولت و دستگاههای مربوطه برای نظارت
و شناسایی ســاختمانهای پرخطر در کشور تشکیل
شده تا برای تخلیه سریع و یا ایمنسازی آنها اقدامات
الزم انجام شود.
ماجرای کمکرسانی اما تنها به تیمهای امدادی رسمی،
محدود نمیشود .براساس اعالم مکی یازع ،رئیس ستاد
عتبات عالیات آبــادان در کنار موکبهــای آبادان ،از
شهرهای شادگان ،ماهشهر و رامشیر همچنین موکب
بنیاد مســتضعفان ،تیمهایی برای خدماترسانی به
امدادگران و نیروهای عملیاتی در نزدیکی محل حادثه،
حضور دارند ۲۰.گروه مردمــی و جهادی با پخت غذا
در منازل کار پشــتیبانی از موکبها را برعهده دارند.
همچنین بسته معیشتی توســط گروههای مردمی و
جهادی برای خانوادههای آسیبدیده از حادثه متروپل
درنظر گرفته شده است .گفته میشود نیروهای مواکب
اربعین حســینی و گروههای مردمــی ،روزانه بیش
از 4هــزار و 500وعده غذایی بیــن نیروهای امدادی
توزیع میکنند.

حضور تیمهای حمایت روان در محل حادثه

مهدی ولیپور ،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 میدهد.
براســاس اعالم او ،از روز اول حادثه اقدامات ارزیابی و
انتقال مصدومان انجام شد که در اولویت بود .همزمان با
آن تیمهای سامانه حمایتهای روانی هالل احمر هم در
محل حادثه حضور داشت و به خانوادههای آسیبدیده
از این حادثه ،خدمات روان ارائــه دهند .این اقدامات
همچنان ادامــه دارد .او میگوید« :پس از گذشــت
48ساعت از حادثه ،معموال آواربرداری سنگین شروع
میشود .که این کار هم از سوی دستگاههای مربوطه
صورت گرفت .آوار بهصورت الیه الیه برداشته میشود
و نیروهای آتشنشــان هم هر بخش از آوار برداشته
شده را بررسی میکنند تا اگر پیکر بازماندهای باشد،
آن را منتقل کنند .در کنار اینها اقدامات امدادی برای
افرادی که دچار مصدومیت شــدهاند همچنان ادامه
دارد ».براساس اعالم ولیپور ،از ظهر روز دوشنبه که
این حادثه رخ داد52 ،تیم عملیاتی شــامل 220نفر
در منطقه حضور پیدا کردند ،همچنین از استانهای
ایالم و کرمان ،تیمهای تخصصی آوار فرســتاده شد.
از اســتانهای کرمانشــاه ،فارس ،اصفهان ،بوشهر و
خود خوزســتان 8تیم سگهای تجســس در محل
حاضر شــدند ،هر تیم شــامل یک مربی و یک سگ
زندهیاب است .در کنار آن 50دستگاه خودروی امدادی،
آمبوالنس ،خودروی ارتباطات و ...در منطقه حاضر شد.
تجهیزات سنگین ازجمله قیچیهای هیدرولیک به
نبُر هم فرستاده شد.
اضافه دستگاههای بت 
بهگفته ولیپور ،در همان 24ســاعت اول37 ،مصدوم
توسط گرو ه سگهای تجســس نجات پیدا کردند و
بهصورت سرپایی درمان شدند یا به مراکز درمانی منتقل
شدند .در این میان نیروهای اورژانس هم حضور داشتند.
او تأکید میکند که سگهای زندهیاب همچنان در محل
حضور دارند اما به هر حال این سگها زندهیاب هستند.
براســاس اعالم سرپرست ســازمان امداد و نجات
جمعیت هاللاحمر ،در کنار نیروهای این سازمان،
آتشنشانها ،نیروهای قرارگاه خاتماالنبیاء ،نیروهای

شرکت گاز و پتروشــیمی آبادان ،گروهی از وزارت
نفت ،تیمهای نیروی انتظامی و سپاه ،مأموران اداره
برق و آب و فاضالب هم در محل حادثه حضور دارند.
بهطور کلی ،تمام دستگاههای عضو سامانه مدیریت
بحران در میدان حادثه قرار گرفتهاند .او درباره اینکه
گفته میشود کار به کندی صورت میگیرد ،توضیح
میدهد« :در اوایــل ،از نظر مــردم ،کار کند پیش
میرفت .کندی آن به این دلیل اســت که ما 48تا
72ساعت کند پیش میرویم تا اگر فردی زنده بود ،از
زیر آوار بیرون آورده شود ،بعد از 72ساعت آواربرداری
با اســتفاده از تجهیزات و خودروهای سنگین مثل
بیل مکانیکی ،لودر و چکش هیدرولیک و ...سرعت
میگیرد ».او میگوید که هماکنون مرحله آخر که
همان آواربرداری سنگین است ،در حال انجام است:
«شرایط این حادثه بسیار خاص است ،باریک بودن
خیابانهای منتهی به این ســاختمان منجر شد تا
رفتوآمد خودروهای امدادی به کندی صورتگیرد.
این موضوع سرعت عمل را پایین آورد .در کنار آن هم
ازدحام بیمورد مردم بود که با وجود تذکرها ،فایدهای
ی مانده است
نداشت ».بهگفته او نصف ساختمان باق 
و وضعیت قابل اطمینان نیست ،باید آواربرداری به
سرعت انجام شود .ولیپور درباره نگرانی خانوادهها
از زنده بودن عزیزانشان زیر آوار و شروع آواربرداری
سنگین ،میگوید که چارهای نیست« :جان یکسری
از افراد در خطر است ،باید آواربرداری سنگین انجام
شود.
او درباره حضور نیروهای مردمی در محل هم میگوید
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 بهصورت خودسرانه سگهای خانگیشان را به
محل حادثه آوردند که آموزش ندیده بودند و حضورشان
توجیهی نداشــت و در کار اختالل ایجاد میکرد .در
اینگونه حوادث معموال اگر ما استمدادی از مردم کنیم،
آنها هم به کمک میآیند اما این حادثه نیاز به استمداد
عمومی نداشت .هر چند که از شــهرهای دیگر برای
کمکهای مردمی آمده بودند .هماکنون تنها اســتان
خوزستان درگیر حادثه بوده است».

عدد خبر

11.5

از پیلــهتــر ابریشــم کشــور در ســال
گذشــته توســط مددجویــان کمیتــه
امــداد تولید شــده اســت .مددجویان
کمیتــه امــداد در اســتانهای گیــان،
مازندران ،گلســتان ،خراسان شمالی
و خراسان رضوی بیشترین فعالیت در
زمینه نوغانداری را دارند.

3هزار

فصلــی بــا اجــرای زنجیــره تولیــد نــخ
ابریشــم ایجــاد شــده اســت کــه ایــن
اقــدام ۲۷۶میلیــارد ریــال درآمــد برای
این شــاغالن تولید کرده است .تالش
کمیتــه امــداد در ســالجاری افزایــش
ســهم بــازار در تولیــد پیلــهتر ابریشــم
و افزایــش قیمــت خریــد پیلــه تــر از
مددجویان است.

درصد

اشتغال

18هزار

اورژانــس در هفتــه گذشــته در مرکــز
اورژانس تهران به ثبت رســیده است.
همچنیــن از مجمــوع بیــش از 51هــزار
تماس به اورژانس تهران ،بیش از2هزار
مزاحمت تلفنی به ثبت رسیده است.
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جمعیت باالی۱۸سال ما مصرفکننده
دخانیــات هســتند .رئیــس دبیرخانــه
ســتاد کشــوری کنترل دخانیات وزارت
بهداشت ،با اعالم این خبر به افزایش
57درصــدی قلیــان در بیــن زنــان و
17درصــدی ایــن مــاده دخانــی در بین
مردان طی 10سال گذشته اشاره کرد.

ماموریت

درصد

6
با مردم

یکشنبه  8خرداد 1401
شماره 8507

ورود جرثقیلهای غولپیکر به عملیات جستوجو در آوار متروپل شتاب بیشتری داده است

روایتی از آواربرداری شبانهروزی

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

فرونشست آثار تاریخی واقع ًا نگرانکننده 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 ،پلها
و ...نمیشــود که همگی معضل بزرگی است .تقاضا میشود
دلسوزان برای این موضوع چارهای 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  2فرزند 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  2فرزند کوچک
ساعات بســیار خوشــی را گذراندیم و از این پس با انرژی
بیشــتر برای رفع مشکالت کشــور به درگاه احدیت دعا و
استغاثه میکنیم.
محمدخانی از قزوین

پرداخت کرایههای اتوبوس در پردیــس از توان مردم
خارج است

با وجود اینکه اتوبوسهای رفتوآمد از پردیس به تهران بسیار
کم و اغلب اتوبوسها فرسوده و کثیف است و حتی بهداشت
اولیه در آنها رعایت نمیشود کرایههای اتوبوسها به 8هزار
تومان رســیده اســت که واقعا از توان مردم که اغلب اقشار
کمدرآمد هستند خارج است .بارها به شورای شهر و مسئوالن
شهرداری مراجعه کرده و تقاضا کردهایم کمکی به مردم بشود
و از رقم این کرایهها کم کنند اما نتیجهای نگرفتهایم.
جمعی از اهالی شهر جدید پردیس

پیامک

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

یارانه مشکلی از اقتصاد کشور و مردم حل نمیکند

خانواده  5نفری ما 2میلیون تومان یارانه گرفتند که در یک
نوبت خرید تمام شد .بهعنوان شــهروندی کمسواد و کارگر
تأکید میکنم با همه اطالعات کمی کــه دارم میدانم یارانه
مشکلی از اقتصاد کشور ما حل نمیکند .اگر همین یارانه را
از اول جای درست خرج میکردند نیازی به یارانه نبود .هنوز
هم دیر نشده و میتوان با برنامهریزی اصولی یارانه را هدفمند
و عادالنه کرد.
صباحی از تهران

هنوز هم پرداخت یارانه و دهکبندیها ناعادالنه است

بهرغم همــه اقداماتی که برای ســاماندهی وضعیت پرداخت
یارانهها انجام شده است هنوز پرداختها سئوال برانگیز است .من
بعد از ورود به سامانه سازمان هدفمندی یارانهها 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 دهکبندی است؟

در ششــمین روز از فروریختــن
ساختمان متروپل آبادان ،عملیات
گزارش
آواربرداری در شــرایطی ادامه دارد
که شــمار قربانیان این حادثه به 29نفر افزایش پیدا
کرده و برآوردها نشــان میدهد که همچنان حدود
10نفر دیگر زیر آوار ماندهاند .در این گزارش به آخرین
خبرها از آواربرداری در متروپل و روایتی خواندنی از
4شبانهروز تالش خانوادهای برای بیرون کشیدن پیکر
یکی از عزیزانشان از زیر آوار پرداختهایم.
بهگزارش همشهری ،این روزها قلب همه مردم ایران
در آبادان میتپد و جانباختن شماری از هموطنانمان
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
خانوادههای داغدار آبادانی ابراز همدردی میکنند .در
همین حال از آبادان خبر میرســد که تا عصر دیروز
پیکر 29نفر از جانباختگان این حادثه از زیر آوار بیرون
کشیده شده اســت و تالشها برای یافتن سایر افراد
مفقود شده بهطور شبانهروزی 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 عزیزانمان زیر آوار
اســت که تالش میکنیم در کوتاهترین زمان ممکن
این پیکرها را نیز بیرون آورده و به خانوادههای داغدار
تحویل دهیم.
آواربرداری شبانهروزی

آنطور که خبرهای رســیده از آبــادان حکایت دارد
آواربرداری بهطور شبانهروزی در جریان است .احسان
عباسپور ،فرماندار ویژه آبادان در اینباره گفت:حادثه
متروپل با هیچ حادثهای ازجمله پالسکو تهران قابل
قیاس نیســت و مراحل آواربرداری با دشواری انجام
میشود .ساختمان پالســکو ریزش کلی داشت ولی
ی مانده
در ســاختمان متروپل بخش زیادی از آن باق 
که هر لحظه امکان ریزش آن وجــود دارد .وی ادامه
داد :با ورود جرثقیلهای  180و  200تنی ســعی در
شتابدهی عملیات آواربرداری داریم ولی این عملیات
باتوجه بهوجود سازههای ناپایدار ،با حساسیت انجام
میشــود وبرای پیدا کردن پیکر افراد باقیمانده زیر
آوار ،گروههای امدادرســان با نوبتبندی انجام شده،
شبانهروز و بدون لحظهای توقف در حال جستوجو
هستند.

ادامه عملیات تا 3روز دیگر

با ارسال نیروهای بیشتر و استفاده از تجهیزات کافی
برای آواربرداری ،عملیات شــتاب بیشــتری گرفته
است .قدرتاهلل محمدی ،رئیس سازمان آتشنشانی
شــهرداری تهران که از سوی وزیر کشــور بهعنوان
فرمانده میدان حادثه متروپل آبادان تعیین شده است
در اینباره 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 سازههای باقیمانده
انجام و فاز جدید آواربرداری با وسایل و ماشینهای
مکانیزه آغاز شده اســت .پیشبینی میشود فاز اول
عملیات آواربرداری و کشف اجساد در 3روز آینده به
پایان برسد و در فاز بعدی جمعآوری باقیمانده سازه
شروع میشود.
بازداشت 13متهم

پس از ریــزش متروپــل یکی از مطالبــات عمومی
شناسایی و برخورد با مقصران حادثه بود .خواستهای
که خیلی زود از سوی مقامات قضایی با بازداشت چند
متهم به آن پاسخ داده شــد .علی دهقانی ،رئیسکل
دادگستری خوزستان در اینباره گفت :دستگاه قضایی

از لحظات اولیه حادثه متروپــل بهصورت 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 نکردهاند در چارچوب قانون برخورد
قاطع و عبرت آموز میشــود و تاکنون در این پرونده
13نفر بازداشت شدهاند.
در جستوجوی کاظم

با وجود حضــور تیمهای تخصصی امــداد و نجات و
آواربرداری و تیم آتشنشانی 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 عزیزانشان بهدســت بیاورند .یکی از آنها
حمید ناصری مطوری است .مرد میانسالی که وقتی
شــنید بــرادرزادهاش در آوار متروپل گرفتار شــده
سراسیمه خودش را به آنجا رســاند .او امیدوار بود تا
شاید در ســاعات اولیه بتواند برادرزاده 41سالهاش
را که 2فرزند خردسال داشــت نجات دهد اما بعد از
نخســتین روز امیدهای او به یاس تبدیل شــد و در
نهایت او پس از 4شبانهروز آواربرداری توانست پیکر
بیجان برادرزادهاش را که به سختی قابل شناسایی
بود پیدا کند .این مرد دربــاره برادرزادهاش میگوید:
کاظم ،مدتها بود که بهعنــوان کارگر بنا در متروپل
کار میکرد .او 41ساله بود و 2فرزند داشت و با بنایی
مخارج زندگیاش را تامین میکرد اما حاال 2فرزندش

یتیم شــدهاند و هیچکس باورش نمیشود که کاظم
دیگر در بین ما نیســت .او دربــاره روز وقوع حادثه
میگوید :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
میدیدم باور نمیکردم .متروپلی که تازه ساخته شده
بود و قرار بود بهزودی افتتاح شود به کوهی از سنگ
و خاک تبدیل شده بود و هیچکس نمیدانست بر سر
کارگرانی که در آنجا کار میکردند چه آمده است .ما
هم نگران کاظم بودیم و از همان زمان با دستان خالی
شروع به جســتوجو کردیم.این مرد ادامه میدهد:
حدود 9 ،8نفر از اعضای خانوادهمان جمع شده بودیم
و دوشــادوش امدادگران آواربرداری میکردیم .اول
چند جا را کندیم اما نتوانستیم چیزی پیدا کنیم و بعد
سراغ دوربینهای مداربسته ساختمان رفتیم .آنطور
که تصاویر ضبط شده نشان میداد 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 درحالیکه او در آنجا بود ســاختمان یکباره
ریزش کرد و بعد از آن دوربینها 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 میگوید :هرکســی عزیزی زیر آوار داشت
با همه وجود به امدادگران کمــک میکرد .ما حدود
4شبانهروز بدون وقفه آنجا را جستوجو کردیم .چون
برادرزادهام در طبقه پنجم بــود ،آوار 5طبقه باالیی
رویش ریخته شده بود .سقفهای بتنی طبقات باالتر
به شکل قالبی روی هم ریخته بودند و برای رسیدن
به کاظم باید سقفهای 5طبقه را سوراخ میکردیم.
این کار 4روز طول کشید و تونلی کندیم و من و یکی
دیگر از اقوامم وارد آن شدیم .هرچه میگشتیم خبری
از کاظم نبود .از طرفی نمیدانستم بعد از 4روز جواب
خانوادهاش را چه بدهم .همینطــور که زیر آوار بودم
متوجه جایی شــدم که بوی تندی از آنجا میآمد و
پشهها جمع شده بودند .به زحمت توانستم خودم را
به آنجا برسانم .جسدی ناشناس در آنجا بود که پشهها
دورش جمع شده بودند .در نگاه اول معلوم نبود جنازه
متعلق به چهکسی است اما وقتی خوب دقت کردم از
روی گوشی موبایل و موی سر فهمیدم او برادرزادهام
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.

قاتل فراری 5مرد در شهریار پس از شلیک به 4مامور پلیس در پایتخت دستگیر شد

شفیعی پور از یزد

جمعآوری خودروهای فرسوده متوقف شده است

عمر خودروهای فعلی در کالنشــهرها حداکثر 10سال است،
اما طبق قانون خودروهای باالی 25ســال و 30سال را متوقف
میکنند که آن هم از ســال 1390متوقف شده و خودروهای
آالینده و فرسوده بسیاری در شهر تردد میکنند .تقاضا میشود
سازمان محیطزیســت و راهنمایی و رانندگی در این خصوص
فکری کنند.
گلدوزیان از تهران

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

برندگان قرعه کشی خودرو تا 2سال حق فروش نداشته
باشند

اجرای عدالت در مقوله خودرو و قرعهکشی کار سختی است
اما یقینا کوتاه کردن دست دالالن اولویت این موضوع است
تا حق به حقدار برســد .اگر بهگونهای برنامهریزی کنند که
برندگان قرعهکشی ،حداقل تا2سال حق فروش آن را نداشته
باشــند ،میتوان مقدار زیادی جلوی داللــی خودرو در این
بخش را گرفت .همیشه دالالن در کمین افرادی هستند که
در قرعهکشیهای خودرو برنده میشوند و میتوان این مسیر
را مسدود کرد.
سلیمی از همدان

تیرانداز 24ســاله کــه بهخاطر اختــاف ملکی با یک
ســازمان دولتی5 ،نگهبان بیگناه را در شهریار به قتل
جنایی
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
زمینهایی که متعلق به یک ســازمان دولتی بــود ،رخ داده بود .داخل
زمینها ،کانکسهایی وجود داشــت که چند نگهبــان در آنجا حضور
داشــتند6 .نفر از آنها هدف گلوله قرار گرفته بودند که با حضور اورژانس
مشخص شد که 4نفر جان باختهاند و  2نفر 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

توجوی قاتل فراری بودند
تیم ویژهای از مأموران جنایی شهریار در جس 
تا اینکه دیروز گزارش یک تیراندازی در خیابان طالقانی به پلیس پایتخت
اعالم شــد .طبق این گزارش ،مردی جوان درحالیکه اسلحه بهدست
داشت مقابل کالنتری فلسطین به سمت مأموران پلیس تیراندازی و 4نفر

مالیات را از اقشار متوسط و کم درآمد نگیرند

با شــرایط اقتصادی کنونی مالیات برای قشــر متوســط
حقوقبگیر و کاسب کمرشکن و برای فقرا غیرقابل پرداخت
شده است .با کسادی بازار و گرانی بیرویه دخل و خرجها جور
نیست و مالیات بار مضاعفی برای اقشار یادشده است .مالیات
را باید سرمایهداران و دارندگان امالک بدهند و این عادالنه
و منطقی است.
مالنقی از تهران

مالیات عایدی بر سرمایه تصویب و اجرایی شود

درحالیکه بسیاری از مالکان امالک و خودرو از افزایش ارزش
دارایی خود سود کالن میبرند ،مانند مستأجران و قشر ضعیف
از یارانه هم بهرهمند میشوند .مجلس و سازمان امور مالیاتی
هرچه زودتر برای برقراری عدالت طــرح مالیات بر عایدی
سرمایه را تصویب و اجرایی کنند.
نوربخش از کرج

فهرست ناتمام قاتل
توگو
گف 

متهم میگوید 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 خانوادهاش
را از زمین مورد نظــر تصاحب کنند .گفتوگو با او را
بخوانید.

ماجرای زمینها و اختالفت با سازمان
دولتی چه بود؟
حدود 20ســال قبل پدرم در شهریار زمینی خرید،
ن متعلق
حتی مدارکش هم موجود است؛ عرصه زمی 
به سازمان دولتی و اعیان متعلق به ما بود .این سازمان
چند سال قبل چند کانکس در  4طرف زمین قرار داد
و نگهبانانی را استخدام کرد که در کانکسها زندگی
میکردند .از طرفی چون اعیان زمینها برای ما بود،
پدرم از چند سال قبل شروع به کاشت درختهای
میوه در آنجا کرد ،اما این سازمان درختها را قطع کرد
تا سهمی به ما نرسد و میخواست با این روش زمین را

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
بیگناه 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  ۴مأمور را مجروح کرد اما در نهایت
با رشادت  2نفر 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 ۲۴ساله 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 روانیاش به پزشکی قانونی معرفی شده است.

تصاحب کند .همین مسئله باعث اختالف ما شده بود.
اگر شما سند و مدرک داشتید ،پس چطور
میخواستند زمینهای شما را تصاحب کنند؟
آنها همیشه میگفتند که ما باید اعیان زمینها را به
شرکت واگذار کنیم .از طرفی چند باری کارگران آنجا
پدرم را کتک زده بودند و من از  2سال قبل تصمیم
گرفتم انتقام بگیرم.
چه شــد که پس از  2ســال نقشــه
انتقامجویی را عملی کردی؟
خیلی وقت بود که میخواستم نقشهام را اجرا کنم؛
حتی از شهرســتان برای این کار اسلحه هم خریده
بودم .هرجمعه که از خواب بیدار میشــدم با خودم
میگفتم امروز زمان اجرای نقشــه است ،اما هربار
اتفاقی رخ میداد و نمیشد تا اینکه روز قبل با پدرم
دعوایم شد و او گفت تو خیلی بیعرضه هستی که
نمیتوانی کاری انجام بدهی .این حرف پدرم تلنگری
شد برای اجرای هرچه ســریعتر نقشه .برای همین
اسلحه را برداشتم و راهی زمین شدم.

شهادت2محیطبان در
درگیری با شکارچیان

درگیــری مســلحانه میان شــکارچیان غیرمجــاز و 2حافظ
محیطزیست در پناهگاه حیات وحش درهباغ بوانات با شهادت
2محیطبان و فرار شکارچیان پایان یافت .بهگزارش همشهری،
عصر جمعه محمد فرهمند ،محیطبان اهل صفاشهر در استان
فارس به همراه  2همیار محیطزیست به نامهای رضا بهرام پور

نگهبانان را چطور به قتل رساندی؟
ســاعت 7صبح جمعه بود که وارد زمین شــدم.
میخواســتم از مدیرهای آنجا انتقام بگیرم و قصد
داشتم مدیرها را به قتل برســانم و فکر کردم آنجا
هستند ،اما وقتی به داخل یکی از کیوسکها 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
کیوسکهای دیگر رفتم و به طرف نگهبانها شلیک
کردم .حتی یادم است  2نفر قصد داشتند از دست من
فرار کنند که آنها را هم هدف قرار دادم.
نگهبانها چه گناهی داشتند؟
بههرحال نیروی سازمان بودند.
آنها نیروی سازمان نبودند و از شرکت
انتظام که نگهبانان محله را تامین میکند ،آمده بودند.
این را خبر نداشتم .من قصد داشتم سراغ مدیران هم
بروم و جان آنها را هم بگیرم .نمیدانید چقدر بهخاطر
این زمین اذیت شدیم و اذیتمان کردند .از کودکی فقط
عذابهای پدرم را بهخاطر دارم؛ به حدی که وقتی

و علی اسدی در حال گشــتزنی در منطقه حفاظتشده درهباغ
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 بهســوی محیطبانان کردند .در این شــرایط بود که
درگیری مسلحانه میان شکارچیان غیرمجاز و محیطبانان شروع
شد و لحظاتی بعد هر سه محیطبان هدف گلوله شکارچیان قرار
گرفتند و روی زمین افتادند .بهدنبال این حادثه محمد فرهمند و
رضا بهرام پور بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسیدند و علی اسدی

18سالم شد کینه مدیران سازمان به دلم نشست و تا
انتقام نمیگرفتم آرام نمیشدم.
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 بهخاطر 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 بهسوی مأموران تیراندازی کردی
فکر نکردی مامورهای پلیس هم کشته شوند؟
شانس آوردم که زنده ماندند .من فقط میخواستم
جان مدیران سازمان را بگیرم.

که مجروح شــده بود با استفاده از بیســیم ،ماجرا را به مرکز و
همچنین مأموران پلیس گزارش کرد .بهگفته 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 بررسیهای انجام شده3 ،شکارچی غیرمجاز دیگر را
که در آن محل حضور داشتند دستگیر کردند .هر چند  3مظنون
دستگیر شده مدعی هستند که در این ماجرا نقشی نداشتهاند اما
تحقیقات از آنها برای شناسایی شکارچیان فراری که این حادثه
هولناک را رقم زده بودند ادامه دارد.

کوتاه از حادثه

سقوط هواپیمای آموزشی در قشم

2سرنشین هواپیمای آموزشی که در آبهای جزیره قشم سقوط
کرده بود توسط صیادان نجات یافتند.
بهگزارش ایرنا ،فرماندار قشــم با بیان این خبر گفت :یک فروند
هواپیمای آموزشــی حوالی ظهر دیروز در نزدیکی روســتای
کووهایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قشم سقوط کرد.
محمدمحمدحســینی ادامه داد :طبق اطالعات اولیه دریافتی
 2سرنشــین هواپیما در ســامت کامل بوده و توسط صیادان
زحمتکش روستای کووهایی 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 بررسیهای
کارشناسی برای مشخص شدن علت این حادثه آغاز شده است.

شهادت مأمور پلیس در حمله اشرار
اشرار مســلح با حمله ناجوانمردانه بهخودروی شخصی یکی
از مأموران انتظامی شهرســتان دلگان در اســتان سیستان و
بلوچستان ،او را به شهادت رساندند.
بهگزارش همشهری ،ســردار احمد طاهری ،فرمانده انتظامی
سیســتان و بلوچســتان با بیان این خبر گفت :ساعت21:48
جمعهشب سرگرد عباس راهانجام ،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 راهانجام ،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  2همسایه
بر سر گربه
اختالف مرد 51ساله با دختر همسایه بر سر غذا دادن به گربههای
خیابان در داخل ساختمان حادثهای باورنکردنی را رقم زد.
به گزارش همشــهری ،عصر جمعه ششــم خردادماه 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 بهدلیل اصابت چاقو جان باخته و مادر و دختری نیز
زخمی شدهاند .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 بیجان 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
میخورد 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
همسایهها پرداخت.
یکی از همسایهها گفت :مرد 51ساله ساکن طبقه چهارم بود و
مادر و دختر نیز در طبقه سوم زندگی میکردند .دختر جوان چند
ماهی میشد که با مرد 51ساله دچار اختالف شده بود .آنطور که
ما متوجه شده بودیم مرد میانسال گربه خانگی داشت و دختر
جوان نیز هرازگاهی گربههای خیابانی را با خودش وارد ساختمان
میکرد و به آنها غذا میداد .همین مسئله به اعتراض مرد 51ساله
ختم شده بود و او میگفت که آوردن گربههای خیابانی به داخل
ساختمان باعث بیماری گربه خانگی او شده است.
شــاهد درگیری در ادامه گفت :روز حادثه بــار دیگر ما صدای
مشاجره  2همسایه را شــنیدیم و از خانه بیرون آمدیم .ظاهرا
دختر جوان چند گربه خیابانی را همراه خود وارد ســاختمان
کرده و مقابل آپارتمانش در راهپلهها 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 راهپلههای طبقه سوم که رسیدیم
صحنه هولناکی را دیدیم .مرد میانســال با چاقــو دیوانهوار به
دختر جوان ضربه میزد 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 درحالیکه 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 بهدنبال او رفتیم ،اما
مرد همسایه در حیاط ساختمان ایستاد و با همان چاقویی که
در دست داشت دیوانهوار بهخودش 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 بهدلیل شدت جراحات
در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده است.

یکشنبه  8خرداد 1401
شماره 8507

جهاننما

نقلقول

ارتش لبنان
فرسوده در میانه بحران

مردم لبنان طــی دههها ،ارتش این کشــور را بــه دور از
چنددســتگیهای سیاســی این کشــور میدیدند .اما در
سال ،2019در 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،
غرقشــدن یک قایق مملو از پناهجویان لبنانی در آبهای
مدیترانه باعث اعتراضهای شــدید مردمی علیه نیروهای
ارتش لبنان شد .این قایق توسط قاچاقچیان به سمت خاک
اروپا هدایت میشد 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 اینهمه ،نظامیان لبنان ســهمگینترین ضربــه را از بحران
اقتصادی این کشــور و تنگناهای معیشتی خوردهاند .مجموع
نیروهای امنیتی و نظامی لبنان شامل 120هزار نفر است که از
این میان80 ،هزار نفر در ارتش28 ،هزار نفر در سازمان امنیت
ملی8 ،هزار 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 ســال 2019حدود 800دالر بوده
است .به گزارش شــبکه تلویزیونی الجدید لبنان ،حتی حقوق
فرماندهان ردهباالی ارتــش و ســازمانهای امنیتی لبنانی،
هماکنون از مــرز  350تا 400دالر در مــاه ( 10تا 12میلیون
تومان) تجاوز نمیکند.
روزنامه العربی الجدید نوشته اســت که نیروهای ارتش لبنان
اکنون برای امرار معاش به کار دوم و حتی ســوم رو آوردهاند؛
موضوعی که با مخالفت فرماندهان ارتش روبهرو نشده ،چراکه
آنها توانایی تامین زندگی نیروهای خود را ندارند .شبکه الجدید
نیز در گزارش خود آورده است :بدنه ارتش لبنان هم مانند سایر
بخشهای جامعه این کشور ،بین  70الی90درصد قدرت خرید
خود را در جریان بحرانهای 3سال اخیر از دست داده است .این
در حالی است که بهگفته فرمانده ارتش لبنان ،مشکالت این نیرو
به کاهش قدرت خرید پرسنل نظامی و یا مسائلی از این دست
محدود نمیشود؛ چراکه برای مثال ،حتی کمکهای غذایی و
لجستیکی دولت به ارتش نیز برای نخستینبار طی سالهای
اخیر متوقف شده است.
آینده مبهم لبنان؛ آینده مبهم ارتش

آشکارتر شدن سیاستهای واشنگتن علیه پکن در پی موضعگیریهای تازه رئیسجمهور و وزیر خارجه آمریکا ،خبر از آغاز
فصلی پرتنش در روابط میان دوطرف میدهد
پسلرزههــای جنــگ اوکراین
برای اقتصاد جهانی ،اختالفنظر
گزارش
واشنگتن و پکن بر سر تحریمهای
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 اجتنابناپذیر واشــنگتن
و پکن در آســتانه برگزاری انتخابات میاندوره
آمریکا و بیستمین کنگره حزب کمونیست چین،
میتواند زمینه تشدید تنشها 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 عمیقتر
شدن شــکافها در رابطه میان2قدرت اقتصادی
بزرگ جهان میدهد .آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه
آمریکا روز پنجشــنبه اعالم کــرد باوجود حمله
روسیه به اوکراین ،آمریکا همچنان معتقد است که
چین بزرگترین رقیــب آمریکا و متحدانش باقی
میماند و دولت بایدن قصد دارد محیطی راهبردی
اطراف این قدرت آســیایی ایجاد کند تا اقدامات
خصومتآمیز 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 بهدنبال جنگ سرد
جدید نیســت و نمیخواهد دومین اقتصاد بزرگ
جهان را به انزوا بکشاند.
افشای بخشهایی از یک راهبرد محرمانه

روزنامه نیویورکتایمز نوشته که این نخستینباری
اســت که رویکرد دولت بایدن در قبال چین در
جلسهای عمومی بازگو میشود .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 کردهاند که چندین دهه تعامل مستقیم
تجاری و دیپلماتیک برای وادار کردن چین برای
تبعیت از قوانین ،توافقنامههــا و نهادهای تحت
هدایت آمریکا با شکست مواجه شــده؛ از اینرو
بهگفته 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.
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همشهری را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید
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لبنان طی دهههای اخیر ،شــاهد تغییرات عمده سیاســی و
تنشهای عمیق میان احزاب و گروههای مذهبی خود بوده ،اما
همیشه ارتش بهعنوان یکی از کلیدیترین محورهای اتحاد و
حفظ یکپارچگی این کشور در نظر گرفته میشده است .ارتش
لبنان از همه گروههای مذهبی این کشور تشکیل شده و خطوط
فرقهای 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 چندمینبار طی یکسال
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 میطلبد ».او گفت که ارتش لبنان هماکنون صرفا
بهخاطر وفاداری نیروهایش در حال انجام وظیفه است.
کشورهای چین ،مصر ،فرانسه و اردن تاکنون در چندین مرحله
به ارتش لبنان کمک مالــی کردهاند .این کمکهــا اما هربار
مقطعی بوده و نتوانسته مشکالت عمیق مالی نیروهای نظامی
این کشور را برطرف کند .روزنامه انگلیسی دیلیتلگراف 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 کمکهای مالی صورتگرفته به
ارتش لبنان طی سالهای گذشته غرق در شبکه فساد مالی این
دستگاه شده و تأثیری در بهبود شرایط نداشته است.

تابستان داغ ،پیشروی چین و آمریکا
همسویی پکن و مسکو پیش و پس از حمله روسیه
به اوکراین ،دشــواریهای تعامل با پکن را برای
مقامات آمریکایی و اروپایی آشــکار ساخته بود.
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روســیه3 ،هفته
پیش از آغاز جنگ اوکراین ،طی ســفر به پکن با
همتای چینی خود دیدار کرد .نتیجه این دیدار،
یک بیانیه 5هــزار کلمهای 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 نگرانکننده
باشــد .او در عین حال تأکید کــرد آمریکا قصد
سرنگونی حزب کمونیســت یا براندازی سیاسی
چین را ندارد و آمریکا و چیــن بهعنوان 2قدرت
هستهای با اقتصادهایی درهم تنیده میتوانند در
زمینههایی 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 داشتهاند و چین را تهدیدکننده اصلی سلطه
خود بر جهان اقتصاد و فنــاوری معرفی کردهاند.
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 بهدست 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 میخواهد خود را در رأس نوآوری و
تولید جهانی قرار دهد و با افزایش وابستگی فناوری
دیگر کشورها بهخود ،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
کردهاند؛ 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 بهعنوان
مدافع نظم بینالمللی مطرح بوده ،هست و خواهد
بود .او گفت« :آمریکا با انتشار اطالعات دروغ ،درباره
تهدید چین گزافهگویی میکند تا توسعه چین را
محدود کند ».دیگر مقامهای چینی هم نسبت به
تأکید دولت بایدن بــر ایجاد اتحاد منطقهای علیه
چین و قابلیــت این رویکرد جهــت ایجاد چالش
برای چین ابــراز نگرانی کردهانــد؛ اگرچه بهنظر
میآید چین با اتکا بر تبعات جنگ روسیه ،برنامهای
هوشمندانه برای مداخلههای آمریکا و متحدانش
در شرق آسیا دارد.
سرپیچی از گروه 7

ســرپیچی چین از تحریمهایی که گروه 7علیه
مســکو وضع کرده ،شــدت تنش در روابط میان
آمریکا و چین را افزایش داده اســت .این تنشها
ممکن است در شــرایطی که جنگ اوکراین وارد
چهارمین ماه خود شــده و دولت آمریکا بهدنبال
ایجاد راهبــردی جدید برای مهار چین اســت،
بــهزودی وارد دور جدیدی شــوند .امــا جدا از
لفاظیهای سیاســی ،آمریکا و چیــن به دالیل
مختلفی در مقابل یکدیگر بسیار محتاطانه عمل
میکنند .چین بهتزده از هجوم روسیه به اوکراین

خیز آمریکا برای انزوای اقتصادی چین

مکث

چین در سال 2001با حمایت آمریکا به سازمان تجارت جهانی پیوست .پس از آن بود که رهبران
چین تغییرات گستردهای را در زمینه اقتصاد خود برنامهریزی و اجرا کردند تا مسیر تجارت
و سرمایهگذاری خارجی را باز کنند .دولت چین موفق شد این کشور را از یکی از فقیرترین
کشــورهای جهان به بزرگترین 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 دمکراتهای آمریکایی بعضی از اعمال تجاری چین را بهعنوان اصلیترین عوامل تضعیف
صنایع آمریکا نام میبرند؛ از اینرو 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 اقتصادهای آسیایی
کمک میکند تا در حوزههایی مثل زنجیره تأمیــن ،تجارت دیجیتال ،انرژی پاک ،حمایت از
کارگران و مبارزه با فساد همکاری نزدیکتری داشته باشند؛ اگرچه این طرح از مشوقهایی
مانند کاهش تعرفهها یا فراهم کردن دسترسی بیشتر به بازارهای آمریکا برخوردار نیست.

و سرسختی تحریمهای غرب علیه روسیه درحال
حاضر ترجیح داده تا در شرایط بحران اقتصادی
کنونی ،دسترســی خود بــه دالر و فناوریهای
حیاتی را حفظ کند .واشنگتن هم در تالش برای
جلوگیری از تضعیف متحدانش به واسطه اقدامات
یکجانبه و تشــدید تنشهای تجاری با چین ،از
تحریم پکن خــودداری کرده و در تالش اســت
تا فشــارهای تورمی را مهار کنــد .راهبرد موقت
مسالمتآمیز دوطرف در قبال هم را حواشی جنگ
اوکراین میتواند 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 میشود
برای متوقف ســاختن روســیه دور جدیدی از
تحریمها را اعمال کند ،اما هرچه جنگ دوام پیدا
کند ،احتمال ایجاد شکاف در ائتالف گروه 7برای
تحریم روســیه افزایش خواهد یافت .هماکنون
ترکیبی از اختــال چرخه تامیــن ،تحریمهای
اقتصادی ،تحریمهای صادراتی کاالهای حیاتی
و بیثباتی 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 ناآرامیهای سیاسی
در کشورهای حاشــیه اروپا مانند تونس یا یمن،
کشورهایی که ذخیرهای برای تامین غذا و سوخت
مردم عصبانی خود ندارند هم وضعیت را وخیمتر
خواهد ساخت .در این شرایط کشورهای خارج از
ائتالف گروه 7اشتیاقی به سخنرانیهای واشنگتن
و بروکسل درباره «ایستادن در جای درست تاریخ»
نخواهند داشت .قحطی و ناآرامیهای سیاسی در
نهایت میتواند دگرگونیهای زیادی را در سیاست
خارجی کشــورها ایجاد کند که به مذاق آمریکا
خوش نخواهد آمد .پکن امــا از این روند بهخوبی
آگاه است و تبعات سیاســی قحطی را به خوبی
میشناسد؛ از اینرو طی 7سال گذشته مشغول
جمعآوری نیمی از منابع غذایی جهان برای مواجه
شدن با لحظات حیاتی مشابه قحطی بوده که در
تاریخ خود با آن مواجه شده است .پکن درحالیکه
فاصله خود را با جنگ اوکرایــن حفظ کرده ،در
انتظار لحظهای است که فشارهای اقتصادی ائتالف
گروه 7را در هم بشکند .در این وضعیت پکن خود
را بهعنوان میانجی وارد میدان ساخته و روایت خود
را از نظم جهانی تقویت خواهد کرد .تا فرارسیدن
این لحظه ،پکن در برابر سیاستهای آتی آمریکا
واکنش نشان نخواهد داد.

دیمیتری کولبا
وزیر خارجه اوکراین
روســيه بــه دنبــال باجگيــری از جهــان
بــرای رفــع تحريمهاســت .تحریمهــا
علیه روســیه هیــچ ارتباطی بــه بحران
جهانــی غــذا نــدارد .تنهــا دلیــل بــرای
کمبــود ،افزایــش قیمتهــا 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)

نشست ويدئويي سران آمريكا و چين .عكس :نيويوركتايمز

انتخابــات پارلمانی لبنان 2هفته قبل بــا حضور نه چندان
پرشــور مردم این کشور برگزار شــد و فعال میتوان بحران
تشکیل پارلمان را تمامشده قلمداد کرد .اگرچه مردم حضور
کمرنگی داشتند اما آنچه در تصاویر تلویزیونی و شبکههای
اجتماعی پررنگتر از همیشــه بود ،حضور نیروهای ارتش
لبنان بود که برای تامین امنیت انتخابات از 24ساعت قبل در
حوزههای اخذ رأی مستقر شده بودند .بعد از مدتها ،مردم
لبنان بار دیگر با سربازان و افسرانی روبهرو شدند که بهنظر
خستهتر از همیشه میآمدند .نیروهای ارتش لبنان تحتتأثیر
سقوط اقتصاد این کشور ،طی سالهای اخیر درگیر مسائل
متعدد معیشــتی بودهاند .گزارشهای متعــدد خبری از
رســانههای لبنانی از تالشهای ارتش برای درآمدزایی از
راههای دیگری جز بودجه دولتی است .اجاره هلیکوپترهای
ارتش برای مقاصد گردشگری ،خبری بود که سال گذشته
در این کشور سروصدای بسیار بهپا کرد.
طی ســالهای اخیر ،اقتصاد لبنان در سایه ناکارآمدی نهاد
دولت و تغییــرات متعدد دولتها یکی پــس از دیگری ،به
یک اقتصاد ازهمگســیخته تبدیل شده است .پول ملی این
کشور طی 3ســال اخیر90 ،درصد 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 .هماکنون ،هر دالر آمریکا برابر با 35هزار و 600لیر
لبنان است .این در حالی است که دالر همین 2هفته قبل،
26هزار و 800لیر معامله میشد .وبسایت العربیالجدید
نوشته است که با توجه به کاهش شــدید ارزش لیر لبنان،
حقوق ماهانه نیروهای ارتــش تقریبا معادل 50دالر آمریکا
(1.5میلیون تومان) شده است.
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ماریا زاخارووا
سخنگوی وزارت خارجه روسیه
اظهــارات غــرب در مــورد ممانعــت از
خــروج کشــتیهای خارجــی توســط
روســیه در دریــای ســیاه بیاســاس
اســت؛ زیرا مســکو هــر روز از ســاعت
 ۸صبــح تــا  ۷بعدازظهــر بــه وقــت
مســکو کر یدورهــای بشردوســتانه
را بــاز میکنــد ،امــا مقامــات اوکرایــن
از همــکاری خــودداری میکننــد.
اوکراینیهــا مانــع خــروج کشــتیها
میشوند و عمال خدمه آنها را گروگان
گرفتهاند( .راشاتودی)

خبر

ترامپ :معلمها را مسلح
کنید
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور پیشین آمریکا ،طی
سخنانی در اجالس ساالنه انجمن ملی اسلحه
( )NRAآمریکا ،خواستار استقرار افراد مسلح در
مدارس و همچنین مسلح کردن معلمان برای
حفاظت از جان کودکان شد .انجمن ملی اسلحه
آمریکا قدیمیتریــن ،بزرگترین و بانفوذترین
گروه طرفدار مالکیت خصوصی اسلحه در این
کشور به شمار میرود.
ایــن انجمــن البــی گســتردهای در میــان
سیاســتمداران آمریکایی دارد و همیشه مانع
اصلی ممنوعیت حمل ســاح در این کشــور
بوده است .این اجالس در شهر هیوستون ایالت
تگزاس برگزار شــد؛ همان ایالتی که چند روز
قبل صحنه یکی از خونینترین تیراندازیهای
تاریخ آمریکا بود کــه در جریان آن ،یک جوان
18ســاله با حمله به یــک مدرســه ابتدایی
۱۹دانشآموز و ۲معلم را به قتل رساند.

کیوسک

روزنامه بوستونگلوب [آمريكا]

قصور پلیس در تیراندازی تگزاس

اســتیون مک کرا ،مدیر بخش امنیت عمومی تگزاس در
گفتوگو با رســانههای آمریکایی اعتراف کرد نیروهای
پلیس اعزام شده به مدرس ه ابتدایی راب که محل تیراندازی
مرگبار اخیر بوده ،در عملیات خود اهمال کردهاند .بهگفته
او19 ،افسر پلیس در محل حضور داشتهاند ،اما با یک ساعت
تأخیر ،حمله به مدرســه را آغاز کرده و فرد مهاجم را از پا
درآوردهاند.
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روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
یاور مظلوم و دشمن ظالم باش.

توليد؛ دانش بنيان ،اشتغال آفرين

ای دل
مباش یک دم خالی ز عشق و مستی
وان
گه
برو که رستی از نیستی و هستی

اذان ظهــر  13:02 :غــروب آفتــاب20:13 :
اذان مغــرب 20:34 :نیمهشبشــرعی00:10 :
اذان صبح 4:07 :طلوع آفتاب5:51 :

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

حافظ

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

مادرید :مقامات اسپانیا اعالم کردند درنظر دارند مصرف انرژی
را در ادارات و ســاختمانهای دولتی کاهش دهند .بهگزارش
یورونیوز ،سیاســت دورکاری بیشــتر و محدود کردن ساعات
استفاده از کولر و شوفاژ در ادارات و ارگانهای دولتی و عمومی از
تدابیر دولت اسپانیا برای عملی کردن این هدف است .طبق این
طرح افزایش بهرهوری انرژی ،کولرها طوری تنظیم میشوند که
فقط وقتی دمای هوا باالتر از ۲۷درجه اســت ،روشن شوند .در
زمستان و فصل سرما هم شوفاژها در دمای پایینتر از ۱۹درجه
شروع بهکار خواهند کرد .تدابیر جدید بهشرط مهیا شدن شرایط
فنی ،اعمال خواهند شــد .مادرید با این کار درنظر دارد عالوه
بر پایین آوردن مصرف انرژی خود ،کارمندان را به اســتفاده از
وســایل حملونقل عمومی و دورکاری تشویق کند .کارمندان
دولت اسپانیا این امکان را دارند که ۳روز هفته دورکاری کنند.
کمیسیون اروپا اواسط ماه مه با ارائه طرحی ۲۱۰میلیارد یورویی
درصدد برآمد تا ضمن تشویق اعضا به اســتفاده از انرژیهای
تجدید پذیر ،وابستگی اروپا به انرژیهای وارداتی را پایان دهد.

نخل کن برای یک سگ

کن :پاترون نام سگ مینیابی اســت که در مراسم
«نخل ســگ» در جشــنواره فیلم کن جایزه ویژه
حیوانات را کســب کرد .او با شــامه تیزش توانسته
اســت مینهای زیادی بیابد و جانهــای زیادی را
نجات دهد .بهگزارش دویچهوله ،این سگ در مراسم
انتخاب بهترین ســگ بازیگر در جشنواره فیلم کن،
در کنار ســگی که با نام بیســت ( )Beastدر فیلم
«وار پونــی» ،اثر رایلی کیو و جینــا گامل نقش ایفا
کرد .سگ فیلم «وار پونی» برنده اصلی جایزه «پالم
داگ» یا «نخل سگ» این جشنواره شد و «پاترون»،
هم جایزه افتخاری را برد .این نخســتینبار نیست
که پاترون برنده جایزه میشــود .او پیش از این هم
جایزه شــجاعت دریافت کرده بود .این جایزه طی
ی در
مراسمی در اوایل ماه مه به پاس «ازخودگذشتگ 
مأموریتها» به این سگ که از نژاد جک راسل تریر
( )Jack-Russell-Terrierاست اهدا شد.

نقاشیهای یک روبات

لندن :یک روبات هنرمند به مناســبت جشــن پالتینیوم،
پرتره جدیــدی از ملکه الیزابــت دوم خلق کرده اســت .به
گــزارش دیلیمیل ،این پرتــره با عنوان «ملکــه الگوریتم»
( )Algorithm Queenتوسط «آیدا» ( ،)Ai-Daیک روبات
هوش مصنوعی که در ســال ۲۰۱۹میالدی ساخته شده و به
طراحی ،نقاشی و مجسمهسازی میپردازد ،خلق شد« .آیدا»
از دوربینهای درون چشــمان خود و الگوریتمهای رایانهای
برای پردازش ویژگیهای انســانی اســتفاده میکند و آنچه
را که «میبیند» بــه مختصات تبدیل میکند .او ســپس از
این مختصات در محاســبه یک مســیر مجازی برای حرکت
دادن بازوی روباتیک خود و خلــق یک قطعه هنری روی بوم
نقاشی استفاده میکند .نقاشــی «ملکه الگوریتم» الیهبندی
و مقیاسبندی شد تا پرتره چند بعدی نهایی آن ایجاد شود.
این نخستینبار در تاریخ است که یک روبات انساننما تصویر
یکی از اعضای خانواده سلطنتی را نقاشــی میکند .بهگفته
ســازندگان آن ،روبات «آیدا» که به افتخــار ریاضیدان قرن
نوزدهم« ،آدا الولیس»( )Ada Lovelaceنامگذاری شــده
است ،نخستین روبات فوق واقعگرایانه جهان است که میتواند
مردم واقعی را ترســیم کند .او توسط شــرکت روباتسازی
« »Engineered Artsدر کورنوال ساخته شده است.

تلفن48075000 :

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

ایرانیها بر بام دنیا

گرينويچ

خاموشی کولرها در اسپانیا

چاپ :همشهري

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

دریچه

فاطمه عباسی
روزنامهنگار

امروز 29می روز جهانی «اورست» است .روزی که
ادموند هیالری ،کوهنورد نیوزیلندی توانست نام
خودش را بهعنوان نخستین فاتح اورست به ثبت
برساند و به همین مناســبت این روز را با نام روز
اورست میشناسند.
در ماه مه سال ۱۹۵۳دو گروه بریتانیایی ماموریت
صعود به اورســت را بهعهده گرفتند .یکی از این
دو گروه شــامل ادموند هیالری و یک شرپا به نام
تنزینگ نورگی بود .شــرپا گروهی از افراد بومی
نپال هستند که در ازای دریافت پول به کوهنوردان
در صعود به اورست کمک میکنند .البته آنها در
سالهای گذشــته معتقد بودند نباید به اورست
صعود کرد ،چون این قله مقدس اســت .آنها بعد
از صعود به ارتفاع ۷۹۰۰متــری در South Col
آخرین کمپ را برپــا کردند .گــروه دومی که از
بریتانیا عازم شــده بود از مسیر دیگری شانسش
را امتحان کرد و حتی تا فاصلــه ۱۰۰متری قله
هم رســید ولی موفق نشــد اقدام نهایی را انجام
دهد .ســپس نوبت به هیالری رسید۲۸ .مه آنها
به ارتفاع ۸۵۰۰متری رسیدند و صبح برای قدم
آخر اقدام کردند .میگویند هوا آنقدر سرد بوده
که پوتینهای هیالری که بیرون چادر مانده بود
یخزده بودند و فقط 2ساعت طول کشید تا او بتواند
کفشهایش را گرم کند .بعد از یک صعود موفق،
هیالری و شــرپا به فاصله ۱۲متری قله رسیدند؛
نزدیکترین فاصلهای که تا آن روز به ثبت رسیده
بود .در ادامه یک مسیر یخی صخرهای و خطرناک
بین آنها و قله به چشم میخورد .هیچ راه برگشتی
وجود نداشت .طلسم اورست باید شکسته میشد.
ادموند با تکیه بر نبوغ کوهنوردیاش توانست از
آن مسیر باال برود .مسیری که بعدها به نام قدمگاه
هیالری نامگذاری شد .او سپس همکارش را باال
کشــید و درنهایت این  2در ساعت 11:30دقیقه
صبح 29مه ۱۹۵۳روی بام دنیا ایستادند.
از آن ســال و زمانی کــه ادموند هیــاری برای
نخســتین بار به قله اورســت صعودکرد ،هزاران
ماجراجو برای فتح این قله راه دشوار منتهی به آن
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عقده اعداد؛ میدوم و میشمارم
یکــی از شــخصیتهای
جواد نصرتی
رمان دارالمجانین مرحوم
محمد علی جمالزاده ،جوانی است که بهخاطر عقده
دیوانهوارش به اعداد ،کارش به دیوانهخانه کشیده
شــد .رحیم ،چنان درگیر اعداد است که برای هر
عدد شخصیت تراشیده و بعضی آنها را از دیگر اعداد
بیشتر دوست دارد .این عقده نسبت به اعداد ،یک
ویژگی مشــترک بین تمامی دوندگان هم هست،
چه حرفهای و چه آماتور .تکلیف دوندگان سرعت
که مشخص اســت؛ هر دونده ســرعتی ،بیشتر از
خودش یا رقبایش ،با زمان مســابقه دارد .مسئله،
صدم و دهم ثانیه است .در دوهای استقامت و نیمه
استقامت ،اعداد درشتتر هستند اما عقده اعداد،
در دوهای سرعت و چه بسا بیشتر از آن بزرگ است.
رابطه دوندگان با عدد رقم ،به شروع کار برمیگردد.
شــما یا تصمیم میگیرید همینطور از روی عالقه
گهگاهی بدوید ،که احتمــاال چندان درگیر اعداد
نمیشــوید ،و یا تصمیم میگیرید دونده باشید.
آن وقــت همهچیــز زندگــی ورزشــیتان عدد
و رقم میشود.
رابطه دویدن و اعداد ،چه بهصورت مســافت و چه
بهصورت زمان ،در طول تاریخ مــورد توجه بوده
اســت .معروفترین مورد تاریخــی ،همین دوی
ماراتن اســت .در دوران صفویــه ،در همین ایران
خودمان ما شاطری و شــاطردوانی را داشتهایم،
آیینی که برخی افراد برگزیده ،در یک روز نزدیک
به  80کیلومتر را یک نفس میدویدند تا بهاصطالح
شاطر شوند و راهشــان به دربار و مناسک دولتی
باز شود.
در دوران مدرن ،که دویدن صرفا برای دویدن است،
برخی رکوردها راهگشای عبور از محدودیتهای

ذهنی بشر بودهاند .تا سالها اینطور گمان میرفت
که بدن انسان ،برای اینکه بتواند یک مایل را زیر 4
دقیقه بدود ساخته نشده و سالها تالش دوندگان
برای عبور از این رکورد افســانهای ناکام ماند .اما
راجر بنیستر دانشجوی 25ساله دانشکده پزشکی
دانشگاه آکسفورد ،در بهار سال  1954این رکورد را
شکست و یک مایل را در3دقیقه و  59.4ثانیه دوید.
انگار که یک سد روانی شکسته شده باشد ،بالفاصله
دوندههای زیاد دیگری هم یک مایل را در کمتر از
یک دقیقه دویدند.
در ماراتن هم سد دویدن  42کیلومتر و 195متر در
کمتر از دو ساعت ،مدتها انسان را بهخود مشغول
کرده بود تا اینکه الیود کیپچوگه ،یکی از بهترین
دوندههای استقامتی که دنیا بهخود دیده است ،در
یک مســابقه ویژه که با هدف رکوردگیری برگزار
شده بود ،از این سد عبور کرد و 2سال پیش ماراتن
را در یک ساعت و 59دقیقه و  40.2ثانیه دوید.
فکر کردن به اعدادی که این نابغهها ثبت میکنند،
بــرای دوندههای آماتــور چیزی جــز عقدههای
بیشــتر به همراه نخواهد داشــت .اما دوندههای
آماتور هم سدهای ذهنی و عقدههای خودشان را
دارند .دویدن یک ماراتن زیر 4ساعت و یا دویدن
10کیلومتر زیر 40دقیقه ،بزرگترین هدفهای
عمومی و نســبتا در دســترس دونــدگان آماتور
دنیاست که خواب و راحتی را از صدها هزار نفر در
سراسر دنیا گرفته است.
برای دوی اولترا ،که روزبهروز محبوبیتش در دنیا
و ایران بیشتر میشود ،عقده اعداد ،زمانی نیست،
بلکه بیشــتر مربوط به مسافت اســت .در همین
تهران ،دوندههایی در پردیسان و یا بوستان والیت
میبینید که خیلی راحت میگویند هدفشان این
است صد کیلومتر را یک نفس بدوند .این یعنی دو
ماراتن پشت سر هم ،به اضافه 16کیلومتر بیشتر.
یا بهعبارتی دیگــر ،فاصله کرج
تا قزویــن .حتی فکرش هم
دیوانهکننده است.
اما دوندهها ،میزانی از
جنون را با خود حمل
میکنند .آنها شاید به
اندازه رحیم ،نسبت به اعداد
عقده نداشته باشند اما هر دوندهای ،درگیر اعداد
است و بهدنبال یک عدد میدود .بدبختی دوندهها
این است که اعداد تمامی ندارند ،وقتی به یک عدد،
که همان هدف است میرســی ،عدد بعدی از دور
میدرخشد.

باشگاه
نویسندگان

عیب ،زهد و وابستگی
محمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

پنجره ،باز کن شاید هوای خانه ابریست
دریاچه شهدای خلیجفارس عکس :مهدیا گلمحمدی

را پیمودهاند .در واقع ،هرساله تعداد افراد زیادی
این زیبای طبیعی هیمالیا را زیــر پا میگذارند
تا به قلهای افسانهای برســند .در میان این افراد
ایرانیهای زیادی هم دیده میشوند که توانستهاند
روی بام دنیا بایســتند و نام خود را بهعنوان فاتح
اورست به ثبت برسانند .در 15اکتبر سال1990
میالدی ،هومن آپرین ،که البته ساکن آمریکا بود،
نخستین ایرانی بود که اورست را فتح کرد .او کسی
بود که توانست مسیری جدید از کوه «آمادبالم»
در نپال به سمت اورست را کشف کند.
45سال بعد از آنکه قله اورست برای نخستین بار
فتح شد ،یک گروه ایرانی هم توانستند همان جایی
قدم بگذارند که ادموند هیالری و تنزینگ نورگای
گذاشته بودند.
زنده یاد محمد اوراز که سال 82هنگام صعود به قله
گاشربروم 1در پاکستان بهدلیل سقوط بهمن جان
خود را از دست داد ،همراه جالل چشم قصابانی،
حمیدرضا اولنج و محمدحسن نجاریان نخستین
کوهنوردانی بودند که از ایران به قصد فتح اورست
راهی بام دنیا شدند .آنها سیام اردیبهشت1377
توانستند پرچم ســهرنگ ایران را بر فراز اورست
به اهتزاز درآورند .جالب است بدانید محمد اوراز
تنها کسی است که توانست تا ارتفاع 8کیلومتری
را بدون کپسول اکسیژن طی کند و لقب «عقاب
کوههای بــاالی 8000متری» را بگیرد2 .ســال
پس از موفقیــت گروهــی اوراز و همراهانش در
صعود به اورست ،سعید طوسی ،کوهنورد ایرانی
که برای ادامــه تحصیل عازم آمریکا شــده بود،
دوم خــرداد 1379بهصورت انفرادی اورســت
را فتح کرد 5 .ســال بعد از آن برای نخستین بار
پای بانوان کوهنورد ایرانی هم به اورست رسید؛
افتخاری بزرگ و البته کمنظیر .نهم خرداد1384
تیم ملی کوهنوردی کشورمان با 9کوهنورد قله
8848متری اورســت را فتح کــرد .آنچه در این
صعود اهمیت داشــت حضور دو بانــوی ایرانی
در جمع کوهنوردان بود؛ فرخنــده صادق و الله
کشاورز.
تا امروز افراد زیادی برای رفتن به این قله رؤیایی
تالش کردهاند و خیلی از آنها هم موفق به صعود و
فتح شدهاند و جهان را برای دقایقی از بلندترین قله
جهان تماشا کردهاند.

وقتی از دو حرف می زنیم

یکشنبه

مان

گوشه دنج گمشده
بعد از اسبابکشی ،حتی وقتی
شیدا اعتماد
همه وسایل ســر جایشان قرار
گرفتهاند و خانه ســامان ظاهری پیدا کرده است ،چیزی در خانه
جدید درســت درنمیآید .در این جابهجایی چیزی گم شده است
که باید دوباره پیدایش کرد :جایی دنج ،که بشــود آنجا نشست و با
نوشیدن یک لیوان چای آرام گرفت.
آنجا شاید جلوی پنجرهای باشد با هرهای که جایی برای گذاشتن
لیوان داشته باشد.
یا یک کاناپه راحتی با میزی جلوی آن ،جایی برای خیالبافی .
یا گوشــه بالکنی که از آن خیابانی با مردمانــی در حال عبور پیدا
باشند؛ گربهای حنایی که به آرامی از خیابان عبور میکند؛ کودکی
که میدود و مردی که نان سنگک داغی را دست بهدست میکند.
یا صندلی گوشــه میزی که از آنجا همه جای خانه را بتوان دید و
مطمئن شد که همهچیز درست همانی است که باید باشد.
پیدا کردن این جای دنج آسان نیست .زمان میطلبد و انس با خانه.
هیچ مکانی یکباره به خانه تبدیل نمیشود .خانه شدن آرام آرام از
نخســتین باری که بوی غذا توی خانه میپیچد ،شروع میشود .از
نخستین باری که رختهای شسته را آویزان میکنی و از نخستین
میهمانیای که در خانه راه میاندازی.
از همان وقتی که بچهها یاد میگیرند که چطور البهالی اثاثیه بدوند
تا از آشپزخانه به اتاقشان برسند و بزرگترها یاد میگیرند که کجای
خانه از سؤالهای بیپایان بچهها در امان باشند.
از نخســتین فنجان چای که با خیره شــدن به دیوار روبهرو سرد
میشود ،خانه کم کم جایش را درون آدم باز میکند.
برای همین است که در روزهای بعد از اسباب کشی در وجود همه
ساکنان خانه یک بیقراری پنهان وجود دارد .همه دنبال گوشه دنج
خودشان میگردند .برای آن حســی که در خانه پیشین داشتند و
حاال نمیدانند که جانشــینش را کجا باید پیدا کنند .راه میروند.
اشیا را جابهجا میکنند و به مسیر نورهایی که از پنجره میرسند
نگاه میکنند.
آن گوشه دنج باالخره پیدا خواهد شد.
مثال وقتی که جلوی پنجره ایســتادهای و بر شاخه درخت پشت
پنجره پرندهای جا خوش میکند .پرندهای جدید که روی درخت
پشــت پنجرههای خانه قبلی نبود و حاال با آمدنــش به خانه تازه
معنایی دوباره میبخشد .دارکوبی شاید که صدای کوبیدن نوکش
به تنه درخت جایش را لو میدهد .پرستویی که با جیغی شادمانه به
سمت النهاش میرود و شاید یک طوطی سبز کوچک که به سمت
باغی در پرواز است یا شاید یک دســته گنجشکان هیجانزده که
صبحها و عصرها توی حرف هم میپرند و همه جا را شلوغ میکنند.
آن گوشه دنج شاید همراه با بوی مالیم اطلسیهای آفتاب خورده
توی لبه بالکن خودش را نشــان بدهد و یا بــا دیدن تکان خوردن
برگهای گلدانی جلوی باد کولر .گوشــه دنج که پیدا شــود خانه
شروع میکند به خانه شدن .روحی در آن دمیده میشود و تا آخر
با ساکنان میماند.

عیب رندان مکــنای زاهد پاکیزه
سرشــت  /که گنــاه دگــران بر تو
نخواهند نوشت
این که میبینیم جناب لسان الغیب به زاهدان گیر میدهد ،منظور
کسانی هستند که حاللهای خدا را بر خود حرام دانسته و زندگی
نکبتبار را مســاوی با زهد میدانند .جناب حافظ طرفدار رندی
است و رند را کسی میداند که از مواهب دنیا بهره ببرد ،اما به آن
آلوده نشود و دل نبندد .آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه
گشتند و نگشتند به آب آلوده .همان که حضرت علی علیه السالم
فرمودند :بدنهایشان در این دنیای خاکی است اما روح آنها متعلق
به مأل اعلی است.
بعضیها خیال میکنند زهد بهمعنای پشــت پــا زدن به دنیا و
بیاعتنایی مطلق به امور زندگی است .بعضیها هم تنبلی و حتی
شلختگیهای خود را پای زهد میگذارند و هر حرکتی در جهت
امرار معاش و بهدست آوردن یک زندگی آبرومند را برخالف زهد
و نگاه دین به زندگی میدانند .این در حالی است که اتفاقا اسالم
دستیابی به لذتها و امکانات مشروع و مواهب الهی را نهتنها حالل
میداند که حتی در آیهای در قالب استفهام انکاری به پیامبر(ص)
میگوید:ای پیامبر! بگو چهکسی زینتهای الهی و روزی حاللی
را که خداوند برای استفاده بندگانش قرار داده حرام میداند؟ به
مردم بگو این نعمتها در دنیا برای مومنان قرار داده شده است و
روز قیامت بهتر از این را در اختیار خواهند داشت.
از مجموع روایات دینی و معارف اســامی بهدســت میآید که
زهد ،بهمعنای بیتوجهی مطلق بــه دنیا و پرهیز از خوب زندگی
کردن نیست؛ یعنی در مفاهیم دینی داشــتن امکانات و زندگی
خوب نهی نشده است ،بلکه وابستگی به دنیا و امکانات در اختیار
انسان مورد نهی قرار گرفته و خالف زهد دانسته شده است .در این
زمینه روایات بسیاری وجود دارد که جای آن در این مقال نیست
اما در یک کالم ،اگر بخواهیم مفهوم دقیقی از زهد داشته باشیم،
باید به این سخن امیرمومنان (ع) دقت کنیم که فرمود :تمام زهد
و پارســایی ،چیزی بین این دو جمله خداوند در قرآن است که
«لکیال تاسوا علی ما فاتکم و ال تفرحوا بما آتاکم» پس زهد یعنی
افسوس نخوردن بر از دســت دادهها و دل نبستن به داشتههای
فعلی .بنابراین معیار در زهد ،وابستگی و عد م وابستگی است .یعنی
میتوان تمام کره زمین را داشــت و بهخاطر عد م وابستگی به آن
زاهد بود .عکس آن نیز درست است؛ یعنی می توان از دارایی دنیا
فقط یک پیراهن یا تسبیح یا انگشتر و یک چیز ساده داشت اما به
همان دارایی اندک بهشدت وابسته بود .همین وابستگی خالف زهد
است و با آن منافات دارد.
مالمحسن فیضکاشانی از علمای جلیل القدر شیعه و از بزرگان
اخالق است که مدرســه فیضیه قم به نام او ماندگار شده است.
میگویند از امکانات خوب مادی برخوردار بوده و بهدلیلشأن و
منزلتش در کاشان تشکیالت و برو بیایی مفصل داشت؛ اما با این
حال در کمال زهد زندگی میکرد .روزی درویشــی  -که معموال
دم از یکالقبایی و عدموابستگی به دنیا میزنند و به قول معروف
درویش را هرکجا که ش 
ب آید سرای اوست  -میهمان مالمحسن
میشود .درویش طی چند روز اقامت در منزل مال محسن همواره با
کنایه و اشاره از وضعیت زندگی و خانه و تشکیالت مال محسن ایراد
میگرفت و مدام از زهد میگفت و بهخود اشاره داشت که ببین من
از دنیا هیچ ندارم و به امور دنیا بیتفاوت هستم .شبی درویش به
مالمحسن گفت :خیلی هوس کربال کردهام .آیا مایلید با هم به کربال
برویم؟ مالمحسن پاسخ مثبت داد و قرار گذاشتند فردا بعد از نماز
صبح حرکت کنند .طبق قرار صبح زود راه افتادند .چند ساعتی از
راه را سپری کرده بودند که ناگهان درویش متوجه شد کشکولش
را جا گذاشته است و از مالمحسن خواســت که برگردند تا آن را
بردارد .مالمحسن گفت :اینکه بخواهیم برگردیم و آن را برداریم،
کلی وقتمان را تلف کردهایم و چون از وسایل ضروری سفر نیست،
بگذار برویم و وقتی برگشتیم آن را برمیداری؛ چرا که جایش امن
است و اتفاقی برایش نمیافتد .اما این حرفها به گوش درویش
نرفت و بر بازگشتاش پافشاری کرد تا زودتر به کشکولش برسد.
مال محسن فرصت را مناسب دید و گفت :ببین برادر! من تمام آن
زندگی و تشکیالتی را که تو مخالف زهد میدانستی ،یکباره رها
کردم و با تو همراه شدم ،اما تو نمیتوانی از یک وسیله کوچک  -آن
هم وسیلهای زائد و تشریفاتی  -بگذری و میخواهی این همه راه را
برگردی .حاال تو زاهدی یا من؟

آخر مصور

جنگ /اثر :سودی پورونو بارو

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

عقالنیت
بستر کنشگری انقالبی

آنچه به کنشگری انقالبی اعتبار میدهد حفظ
عقالنیت در راستای دستاوردهای انقالب است
10

تمرکز شرکتهای خالق
بر حوزه کودک و نوجوان

پرویز کرمی ،رئیس مرکز توسعه فناوریهای نرم
و صنایع خالق در گفتوگو با همشهری
11

نکته

تحول در
آرامستان پایتخت

مکملهایتقلبی

نگاه به برخی از اقداماتی که در بهشتزهرا(س)
سبب رضایتمندی مردم شده است

براساس گزارشهای اداره
کل آزمایشگاه های مرجع
کنترل غذا ،دارو و تجهیزات
پزشکی این مکملها به
دلیل غیرقابل قبول بودن
نتایج آزمایش شرکتهای
پخش و داروخانهها
جمعآوری شده است.
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ویتامین دی3

کپسول دفن ویت

قرص جوشان ،کلسیم،
مولتی ویتامین ،زینک و
ویتامین  cهانسال

تحقیقات از فعاالن حوزه دارو نشان میدهد پس از تولید مکملهای دارویی ،نظارتی بر کیفیت آنها نمیشود
اتفاقی که منجر به افزایش تقلب در تولید این محصوالت شده است

گزارش

مریم سرخوش
روزنامهنگار

بــازار مکملهــای دارویــی ،وضعیــت نســبتا
نگرانکنندهای دارد .درحالیکه چند ســالی است
مصرف مکملها 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 بیکیفیت ،منجر به نگرانی
مصرفکنندگان شده اســت؛ نگرانیای که هفته
گذشته قوت بیشــتری گرفت؛ چراکه سازمان غذا
و دارو ،دســتور جمعآوری 19مکمل تولی د شده از
سوی 2شرکت نیکاختر آریا با برند HealthAid
و امید پارســینا دماوند با برند  Opd pharmaاز
ســطح شــبکه توزیع و داروخانهها را صادر کرد.
ویتامین  Dو  ،Cمکمل لیورکر برای حفظ سالمت
و عملکرد طبیعی کبد ،مولتیویتامین تین ویتال
برای نوجوانان ،امگا  3و ...در فهرســت مکملهای
ریکالشده (جمعآوری) ســازمان غذا و داروست.
البته مسئوالن سازمان غذا و دارو ،رئیس و اعضای
ســندیکای تولیدکنندگان مکملهــای رژیمی و
غذایی و مدیران 2شرکت دارویی که شنیده میشود
هر دو زیرمجموعه یک هلدینگ بزرگ هســتند،
تاکنون توضیحی دراینباره ندادهاند ،اما پیگیریهای
همشهری نشان میدهد این مکملها بهدلیل تولید
با مواداولیه تاریخ مصرف گذشته وارداتی ،جمعآوری
شدهاند .همچنین گفته میشود که دهها تُن ماده
اولیه تاریخ مصرف گذشته وارداتی هم از انبار شرکت
امید پارســینا دماوند کشف شده اســت .اما دیگر
محصوالت این شــرکت همچنــان در داروخانهها
و ســایتهای اینترنتی عرضه میشــوند؛ این در
حالی است که اداره کل امور فرآوردههای طبیعی،
سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو اواخر اردیبهشت
امســال با ارســال نامهای به مدیریت این شرکت
اعالم کرده که «توزیع و فــروش محصوالت تحت
نظارت این اداره را تا صدور مصوبه جدید کمیسیون
قانونی متوقف کنــد ».البته آمار موثقــی از تعداد
شرکتهای تولیدکننده مکملهای دارویی وجود
ندارد ،اما گفته میشود که تعداد آنها حداقل دوبرابر
شرکتهای دارویی است .حدود 180تولیدکننده
دارویی و 350شرکت واردکننده دارو در کشور فعال
هســتند ،اما از میزان تولید مکملها در کشور آمار
رسمی در دست نیســت .توزیع مکملها در کشور
بهگونهای انجام میشــود کــه تولیدکنندگان در
دریافت مجوز از هفتخوان رستم رد میشوند ،اما
در نبود قانون نظارت پس از بازاریابی تحت عنوان
( )Post marketing surveillanceفضــای
کافــی بــرای رخ دادن چنین تخلفاتی از ســوی
برخی تولیدکننــدگان مکمــل ،دارو ،محصوالت
غذایــی ،آرایشــی ،بهداشــتی و ...فراهم اســت؛
قانونی که شــنیده میشــود در اولوی 
ت طرحهای
ســازمان غذا و دارو قرار گرفته و در صورت اجرای
آن نمونهبرداری محصوالت سالمتمحور در سطح
عرضه آغاز خواهد شد.

تولید و توزیع 19مکمل تقلبی در کشور

درباره مکملهای تقلبی ،اواخر فروردین امسال
ویدئویی در فضای مجازی منتشــر شد که نشان
میداد کپسولهای محصول بیوتیهلث از شرکت
امید پارســینا دماوند ،خالی یا با محتویات بسیار
کمی عرضه میشوند .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 ،اعالم
داروخانهای که از آنجا خریداری شــده و شماره
ســری ســاخت و تاریخ تولید ،الزامی است ».اما
حاال نه این محصول ،بلکه 11مکمل از 19مکمل
جمعآوری شده از سوی سازمان غذا و دارو بهدلیل
غیرقابلقبول بــودن نتایج آزمایــش ،متعلق به
همین شرکت اســت .از امگا ،3ویتامین ،Dآهن
و زین 
ک تــا ویتامین Cکه پس از شــیوع پاندمی
کرونا اصلیترین بخش سبد دارویی خانوادههای
ایرانی شــده در این گروه قرار میگیرند .شنیده
میشــود درز اطالعات از تخلفات این شرکتها
از خود مجموعه آنها به سازمان غذا و دارو صورت
گرفته است .یک منبع آگاه در اینباره به همشهری
میگوید« :بهنظر نمیرســد این اتفاق مربوط به
محصوالت اخیر این شرکتها باشد .برخی از این
مکملها پرفروش بودهاند و ریسک این وجود دارد
که از ابتدا فرایند تولید این دارو نادرســت بوده و
مکملهایشان را با همین مواداولیه منقضی شده
تولید کرده باشــند » .او همچنین از تخلفی دیگر
هم خبر میدهد« :طبق قانون مسئول فنی یک
شرکت تولیدی و وارداتی دارو نباید هیچ ارتباطی
با اعضای آن شرکت داشته باشد ،اما گفته میشود
که در اینباره هم تخلفاتی وجود داشــته است».
بهگفته او ،برخی از این مکملها تحت لیســانس
یکی از برندهای انگلیسی به بازار عرضه میشوند
و در گذشــته هم آنها وارده کننــده محصوالت
خارجی همین شرکت انگلیسی بودهاند« :تا پیش
از ممنوعیت واردات مکملها ،بازاریابی عرصه این
برند بهخوبی انجام میشد و به یکی از مکملهای
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 مکملها میتوانند بدون
نگرانی از عواقب کار خود دهها تن ماده اولی ه تاریخ
مصرف گذشته را در تولید محصوالتشان بهکار
ببرند ،نکتهای است که حســن شکوهی ،رئیس
اتحادیه واردکننــدگان دارو دربــاره آن توضیح
داده است .او قبال به سالم خبر گفته بود« :افشای
تخلف تولید مکملهای تقلبی نشان میدهد که
ساختار سازمان غذا و داروی در کشور ما بهگونهای
است که شرکتهای تولیدکننده باید هفتخوان
رســتم را برای دریافت مجوزهای فعالیت پشت
ســر بگذارند ،اما پس از آن ،نگرانی چندانی بابت
کیفیت محصوالتی که به بــازار عرضه میکنند،
ندارند ».او معتقد است این مشکل بهدلیل مشکل
سیســتمهای اداری و نظارتی ناکارآمد در کشور
بهوجــود آمده که بــا وجود هشــدارها و نظرات
کارشناســی قادر به اصالح خود نیســتند« :این
شرایط ناســالم موجب رشــد افراد یا گروههایی
میشود که به واسط ه وابستگیهای خود ،در کنار
انحصارهایی که برای خود ایجاد میکنند ،خود را
نیز مصون از نظارت کافی میدانند و در این میان
نهتنها جامعه ،بلکه حتی صنایع مرتبط با خود را
نیز بدنام میکنند».
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 شــرکتها میتواننــد مواداولیــه مجدد
بستهبندی شده یا بدون تاریخ مصرف را وارد کشور
و پس از تولید در قالب محصول استاندارد به بازار
عرضه کنند ».این نکتهای است که مجتبی بوربور،
نایبرئیس اتحادیه واردکننــده دارو درباره تولید
برخی مکملهای تقلبی در کشــور به همشهری
میگوید .البته بهگفته بوربور یکی از سیاستهای
فعلی سازمان غذا و دارو مبارزه با کسانی است که
با ارز 4200تومانی چنین تخلفاتی را انجام دادهاند.
او در پاســخ به این ســؤال که چرا با وجود چنین
مشــکالتی ،ممنوعیت واردات مکملها همچنان

متخلفان دارویی به دادگاه نظامپزشکی ارجاع میشوند

مکث

«طبق قوانین وزارت بهداشت درباره تمامی داروها ازجمله مکملها باید کنترلهای الزم
وجود داشته باشد و اگر چنین چیزی نیســت ،نقص عملکرد اداره کل غذا و داروست».
همایون سامهیح ،عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با بیان این
موضوع ،به همشهری میگوید« :البته سازمان غذا و دارو نسبت به چنین تخلفاتی قوانین
ســختگیرانهای دارد و بالفاصله در اینباره پرونده قضایی تشکیل میشود .متخلفان
دارویی هم به دادگاه نظام پزشکی و دادسرای پزشکی ارجاع میشوند و پیگیریهای الزم
در اینباره انجام خواهد شد ،اما اگر فقدان نظارت پس از بازاریابی ( )PMSبرای مکملها
وجود داشته باشد ،قطعا این مسئله در دســتور کار و پیگیری مجلس قرار میگیرد ».او
ادامه میدهد« :محصوالت سالمتمحور ،بهصورت مستقیم در زندگی مردم نقش دارند و
اگر اعتماد مردم بهدلیل چنین تخلفاتی سلب شود ،جبران آن کار سختی است ».سامهیح
درباره اقدام مجلس برای پیگیری مطالبه مردمی در تولید مکملهای باکیفیت هم میگوید:
«این مسئله به هیچ عنوان کماهمیت و کوچک نیست و درباره دارو و مکملهای تقلبی،
عبور از تخلفات و نگاه سهوی وجود نخواهد داشت .این مسئله منجر به کاهش انگیزه در
بازار رقابت برای تولید محصول باکیفیت هم میشود».

ادامه دارد و مردم را از دسترسی به محصول مطمئن
محروم کرده ،میگوید« :ممنوعیت واردات مکمل،
طرح خوبی بود ،اما وزارت بهداشت در اجرای آن،
بد عمل کرد .این طرح اگر بهدرستی اجرا میشد،
صرفهجویی ارزی خوبی داشــت .وزارت بهداشت
تصمیم گرفت شرکتها 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 ،بهدلیل نبود نظارت در
حوزه عملیاتی شاهد چنین تخلفاتی هستیم ».این
کارشناس حوزه دارو ،به تفاوتهای صدور مجوز
برای تولید مکمل در ایران و ســایر کشورها اشاره
میکند و میگوید« :بهعنوان مثال در کشــوری
مثل آلمان ،هیچ مانعی برای کسب مجوزهای اولیه
وجود ندارد .درخواســتها بهصورت آنالین صادر
میشود و هیچ چالشی درباره اعضای هیأتمدیره،
قیمت ،برند ،بستهبندی و سایر شرایط جانبی وجود
ندارد .نکته مهــم در انتهای ایــن فرایند و گزینه
قبول مســئولیتهای تولید استاندارد و باکیفیت
از سوی تولیدکننده اســت که به محض تولید و
ورود محصول به بازار ،نظارت از سوی رگوالتوری
(  )Post marketing surveillanceفعــال
میشود .حتی یک خطا از ســوی تولیدکننده با
برخورد ســخت و قانونی همراه میشــود که این
مســئله احتمال بــروز خطا را بهشــدت کاهش
میدهد ».اما به اعتقاد بوربــور ،در ایران وضعیت
کامال متفاوت اســت« :مراحــل دریافت مجوز،
پیچیده و طاقتفرساست ،اما پس از ورود به بازار،
نظارت پــس از بازاریابی یــا  PMSوجود ندارد و
این مسئله میتواند منجر به بروز چنین تخلفاتی
از ســوی برخی تولیدکنندگان شــود ».او ادامه
میدهد« :مکملها ادعای درمانی ندارند؛ به همین
دلیل کارآزمایی بالینی برای آنها انجام نمیشود.
بهدلیل اینکه نمونهبــرداری و نظارتی در تطابق
کیفیت محصول با آنچه از وزارت بهداشت مجوز
گرفته شده ،وجود ندارد ،این شرکتها میتوانند
تخلفاتشان را ادامه دهند».
ب مکملهای بیکیفیت
آسی 

«بررسی و آزمایش محصوالت سالمتمحور هیچ
هزینهای برای ســازمان غذا و دارو ندارد و مانند
داروها ،هزینههای آن باید از سوی شرکتها تامین
شود ».نایبرئیس اتحادیه واردکننده دارو با بیان
این مطلب ،اجرای قانون  PMSرا ضروری میداند
و ادامه میدهد« :تولیدکننده نسبت به محصولی
که ارائه میکند ،مســئولیت قانونــی و اجتماعی
دارد و باید متعهد باشد .البته هزینه آزمایشها 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 مصرفکنندگان را تهدید کند ،کامال بیارزش
است ».بوربور به انجام یک آزمایش درباره یکی از
مکملهای موجود در بازار برای بهبود زخم ،کبودی
و ضدالتهاب اشاره میکند و میگوید« :براساس یک
آزمایش انجام شده در بخش خصوصی ،ماده مؤثره

این مکمل زیر 20درصد است ،اما وزارت بهداشت
یکبار هم نسبت به آزمایش چنین محصولی اقدام
نکرده که اگر این کار را انجام میدادند ،شــرکت
تولیدکننده موظف به استفاده از ماده مؤثره دیگری
میشد که 3برابر گرانتر از ماده اولیه مورد استفاده
فعلی است ،اما اثربخشی موردنیاز مصرفکننده را
دارد ».بهگفته این کارشناس حوزه دارو ،استفاده
از مکملهــای تاریخ مصرف گذشــته یــا دارای
ماده مؤثره بیکیفیت ،از چند بعد آسیبزاســت:
«اولیــن و مهمترین نکته ،آســیبهای روحی و
روانی برای مصرفکننده اســت که اعتمادش را
نسبت به محصول ایرانی و نهاد بهداشتی و درمانی
که مجوز چنین محصوالتــی را تأیید میکند ،از
دست میدهد .از نظر جسمی هم عوارضی وجود
دارد و شــایعترین آنها مشکالت گوارشی و حالت
تهوع است .درباره ویتامین  Aکه جزو مکملهای
خوب و مورد نیاز اســت ،اگر در زنان باردار بیش
از حد نیاز مصرف شــود ،قطعا مشکل ژنتیک در
فرزندشــان رخ میدهد یا مصرف بیــش از اندازه
آهن ،برای افراد آسیبزاست؛ بهطوری که اگر یک
کودک 10قرص فروسولفات آهن را مصرف کند،
بهاحتمال 80درصد دچار مسمومیت آهن و مرگ
خواهد شد».

عکس :همشهری /منا عادل

بازار داغ فروش مکملهای تقلبی

تقویت کنند ه موی سر
هیرویت

مکمل کامل
ویتامینهای دیویت

ویتامین ب 12

قرص فولیک اسید
(مورد استفاده
در دوران بارداری)

مجموعه ویتامینهای E

()600- 400- 200

مکملها ادعای درمانی ندارند

بوربــور معتقد اســت کــه رویکــرد اداره کل
مکملهای ســازمان غــذا و دارو درباره نظارت
و قانونگذاری محصوالت ســامتمحور نیاز به
اصالح دارد« :مصرف مکملها چندســالی است
که افزایش پیدا کرده اســت .تا پیــش از اینکه
مکملهای خارجی واردشود بهدلیل قانون PMS
در کشــور تاحدودی اعتماد نســبت به محصول
وجود داشت ،اما این قانون برای محصوالت داخلی
وجود ندارد .سازما ن غذا و دارو باید در سیاستهای
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 مکملهای موجود در کشــور بدبین باشند،
توضیح میدهد« :نباید بیاعتماد شد و وضعیت
اینقدر سیاه نیســت .اگر مواردی از تقلب درباره
مکملها گزارش میشــود نباید آن را به مجموع
تولیدات تعمیم داد ،اما به هــر صورت نظارتی بر
ایمن بودن مکملها وجود ندارد .برخی مکملها
مثل آهن یک آزمایش قبل و بعد از مصرف میتواند
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 .هماکنون هیچ بخشی مرتبط با این
حوزه در سازمان غذا و دارو وجود ندارد و باید تغییر
رویکرد صورت بگیرد ».بهگفته بوربور ،مکملها
ادعــای درمانی ندارنــد و تنها
مطالبه مردم میتواند باکیفیت
و بیضــرر بــودن آنها باشــد.

قطر ه کودکان آد 3
opd pharma

ویتامین C

opd pharma

قرص
لیورکر هلثاید
قرص
تینوایتال هلثاید
قرص
جوشان ویتامین C
هلثاید

نگاه

جاللالدین میرزایی رزاز

رئیس انجمن تغذیه

50درصد مصرف
مکملها در ایران
بیدلیل است
بحث مصرف مکملها در کشور طی یک دهه
اخیر روند رو به رشــد و افزایش وحشتناکی
داشته اســت .عامه مردم فکر میکنند برای
داشــتن ســامت کامــل بایــد از مکملها
اســتفاده کنند .این مســئله باعث وابستگی
آنها به مکملهــای غذایی شــده و آنها را به
ســمت مصرف بیرویه میبرد .ایــن گروه از
داروها تحت عنــوان  OTCیا 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 آســیبزا خواهد بود .در ایران
نیمی از مصرف مکملها کامــا بدون دلیل
اســت و حتی اگر ضرری هم نداشــته باشد،
اتالف منابع و سرمایههای خریداران به شمار
میرود .مکملها در گروه ویتامینها شــامل
یک ویتامیــن محلــول در آب و 4ویتامین
محلول در چربی هستند .خوردن بیش از حد
ویتامینهای محلول در آب ،شاید ضرر کوتاه
مدتی نداشته باشــد اما درباره ویتامینهای
محلول در چربی ،اثرات مسمومیت و مخرب
بر ســامت بدن دارند .مثال مصــرف بیش از
حد ویتامین  Dو کلسیم که اکنون در زندگی
عموم مردم ورود پیدا کــرده ،میتواند باعث
مسمومیت و پوکی اســتخوان شود .مصرف
بیش از حــد ویتامین  Aباعث مســمومیت
با عالئمی ازجملــه تهوع ،اســتفراغ و عالئم
گوارشی است و میتواند منجر به مسمومیت
کبدی و آسیبهای جدی به کبد شود .دسته
دیگر مکملها که مصرف آنها شایع است مواد
معدنی یا ریز مغذی مثل آهن و زینک هستند
که به وفور استفاده میشوند .مصرف بیش از
حد آهن هم باعث بروز برخی سرطانهاست.
غلظت خون و مشکالت بیشــمار دیگر هم
ناشی از مصرف بیش از اندازه این مکمل است
که بهدلیل مصرف بدون تجویز پزشکان صورت
میگیرد .البته نمیتوان مکملها را بهصورت
کلی حذف کرد و در دورههایی ،اســتفاده از
مکملها نیاز اســت ،مثال 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
مکملهــا روی جنین اثر میگــذارد و باعث
به دنیا آمــدن نوزادانی با نواقــص مادرزادی
میشــوند .در دوره نــوزادی هم براســاس
پروتکلهای مصوب وزارت بهداشت ،مصرف
آهن و ویتامین دی آغاز میشود .کودکان در
دوران قبل از مدرســه هم به برخی مکملها
نیاز دارنــد و در ســنین بلوغ هم اســتفاده
از تعــدادی از محصوالت توصیه میشــود.
زنان در ســنین باالی 40ســالگی و یائسگی
هم مکملهایی اســتفاده میکنند و درباره
سالمندان هم توصیه به مصرف مکملها وجود
دارد .سازمان بهداشت جهانی سالمندان را در
تعریف جدید خود به  3گروه 65تا 75ســال
(سالمندان جوان)75 ،تا 80سال (سالمندان
میانسال) و 85سال به باال (سالمندان کامل)
تقســيم ميكند و آنها هم در گروههای سنی
مختلف به دالیل خاصی به برخی ویتامینها
نیاز دارند .اما دیده میشــود که شرکتهای
دارویــی و داروخانهها با توجه به شــرایط و
مشکالت اقتصادی ،مردم را به مصرف بیرویه
مکملها تشویق میکنند .در تمام داروخانهها
بروشــورهای رنگی فــروش مکملها وجود
دارد و فواید و خواص آنها ذکر شــده است که
منجر به ترغیب افراد بــرای مصرف مكملها
میشــود .اما درباره عوارض آنها اطالعرسانی
گسترده وجود ندارد و این مسئله نیازبه یک
فرهنگســازی غنی دارد تا مردم نســبت به
مصرف مکملها هوشــمندانه برخورد کنند.
در ایران حــدود 10هزار نفــر فارغالتحصیل
رشــته تغذیه وجود دارد .یعنی بــه ازای هر
100هزار نفر جمعیــت 12.5نفر متخصص
رشــته تغذیه فعالیت میکننــد .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
یافتهو اروپایی اســت .بهرهمندی از ظرفیت
آنها میتواند مردم را برای استفاده درستتر از
مکملها آگاه کند و مانع از مصرف خودسرانه
باشد .اما بهدلیل جاذبهها و سودهای کالن از
ورود غیرقانونی مکملهــا این بازار همچنان
رونــق دارد ،میزان مصرف میــان مردم عدد
باالیی دارد .هماکنون ســازمان غــذا و دارو
نسبت به شناســایی این مکملها ورود کرده
و این روند ادامهدار اســت ،اما بــا وجود تمام
نظارتها ،فروش این محصوالت در شبکههای
ماهوارهای و فضای مجازی وجود دارد .مردم
باید بدانند که درباره این محصوالت نظارتی
نیســت که ســامت مکملها را تأیید کند و
خودشــان باید از چنین خریدهایی اجتناب
کنند .تنها محل عرضه و فروش دارو و مکمل
داروخانهها 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 ویتامینها
و مکملها خواهد بود .اگــر چربیها ،میوه و
سبزیجات ،کربوهیدارت ،پروتئین و لبنیات در
برنامه غذایی روزانه مردم گنجانده شود ،به جز
موارد خاصی که ضرورت استفاده از مکملها
وجود دارد ،دیگر نیاز به مصرف این محصوالت
نخواهد بود .مهم این است که این تنوع و تعادل
در رژیم غذایی جامعه حفظ شود.
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آنهایی که انقالبی نمیمانند

روحهللا نجابت
نماینده مجلس
وظیفــه مجلس اســت کــه بــه موضوع
ریزگردهــا ورود کــرده و از آنجــا کــه روی
سالمت مردم نیز تأثیر منفی میگذارد،
با جدیت راهکارهای مقابله با این پدیده
را دنبال کند .چرا که این موضوع هم از
بعد امنیتی و هم از بعد ســامت مردم
حائز اهمیت است.
حجتاالسالم موسی غضنفرآبادی
رئیس کمیسیون قضایی و
حقوقی مجلس
تصویب قانون اقدام راهبــردی برای لغو
تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران،
یکــی از قوانیــن مهــم و مترقــی مجلــس
یازدهم است که دست تیم مذاکرهکننده
کشــورمان را در برابــر غربیهــا پــر کرد تا
آنان بهتر بتوانند حقوق ملت ایران را در
عرصه بینالمللی بگیرند.

خبر

ایجاد ۴پنجره سیاستی
برای تدوین برنامه هفتم
تسنیم :بابک نگاهــداری ،رئیس مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی گفت :ظرفیتهای کشور در
حوزه تولید ،برق ،انرژی ،نفت ،بندرگاهی ،حملونقل
و ...دچار نقصان ســختافزاری است و برنامهنویسان
بســیاری از اوقات بــدون توجه به زیرســاختها و
ظرفیتها در این حوزهها هدفگذاریهایی میکنند
که از همان ابتدا محکوم به شکســت اســت.بر این
اســاس مرکز پژوهشهای مجلس 4پنجره سیاستی
را با توجه به توانمندی نهــاد دولت ،ظرفیت جامعه،
زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری و تحوالت
ژئوپليتیکی و ژئواکونومی منطقه تدوین کرده است و
در کنار آن نیز دفاتر بخشی مرکز پژوهشها هر کدام
برنامه پیشنهادی خود را درخصوص برنامه هفتم آماده
کردهاند .یکی از اقدامات کارشناسان مرکز پژوهشهای
مجلس نیز آسیبشناسی قانون برنامه ششم توسعه بود
که در قالب گزارشی در اختیار سازمانها ،وزارتخانهها و
نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

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

گزارش

صفیه رضایی
روزنامهنگار

از ویژگی کلی انقالبها در جهان میتوان به دگرگونی
ساختاری و نیز تغییر سبک رفتاری انقالبیون همگام
با خطمشــی انقالب نام برد .در میــان انقالبهای
ارزشمدار نیــز این نحوه دگرگونی همــراه با تعالی
ساختاری و حفظ آرمانها و ارزشهای اصلی انقالب
در رفتار و کردار انقالبیون مورد تأکید است .در واقع
انقالب از لحظهای که حادث میشود تا مرحلهای که
به شکلگیری نظام سیاسی و ســاختارهای جدید
میرسد و حتی زمانهای آتی دیگر ،حفظ ارزشها
و آرمانهــا باید مدنظر باشــد .حاال اگر نســبت به
ارزشهای انقالب و الگوی راســتین آن کمتوجهی
شــود ،روند تحرک و توســعه نیز با چالش روبهرو
خواهد شــد .در واقع موتور محرکه تعالی و توسعه
در هر انقالبی حفظ دســتاوردها و غایتاندیشــی
به ارزشها و آرمانهاســت .در واقــع انقالبیون باید
انقالبی بمانند و نسلهای آتی را انقالبی بخواهند و
تربیت کنند تا هر آنچه بهعنوان دستاوردها ،آرمانها
و نتایج حصول شــده اســت ،پابرجا بماند .بنابراین
میتوان گفت حدوث انقالب گاه آسانتر از توالی آن

است؛ بهویژه در انقالبهایی که بستر آن ارزشهای
متعالی است .نکات گفتهشده بهانهای بود برای اشاره
به بیانات اخیر رهبر معظم انقــاب درباره موضوع
انقالبیبــودن و انقالبیماندن؛ ایشــان فرمودهاند:
«بعضی افراد در سالهای اول انقالب بسیار پرشور و
حرارت و به تعبیری سوپرانقالبی بودند اما استقامت
و طاقت ماندن در این راه را نداشــتند و نتوانســتند
در مســیر بمانند؛ بنابراین مشکلتر از انقالبیبودن،
انقالبیماندن است ».سخنان رهبر حکیم انقالب شاید
این سؤال را در ذهن ایجاد کند که چرا انقالبیماندن
مشکلتر اســت و چرا ممکن اســت عدهای انقالبی
نمانند یا اســتقامت نداشته باشــند؟ برای پاسخ به
آنچه مطرح شــد باید ابتدا بدانیم که شاخصههای
انقالبیماندن چیست و چه کسانی میتوانند انقالبی
بمانند؟ بهعبارتی انقالبیگری چطــور میتواند در
سیرت و صورت تداوم داشته باشد؟ قبل از هر چیز باید
دانست که انقالبکردن و انقالبیگری در ابتدا با شور
و هیجان همراه است اما اگر تداوم روند انقالبیگری و
در ادامه انقالبیماندن باید با نوعی از عقالنیت همراه
باشد در راســتای حفظ منافع ملی تعریف میشود.
در واقع انقالبیماندن میتواند در الگویی از مســیر
راســتین شــامل ایثارگری ،ازخودگذشتگی ،اقدام

بموقع ،جلوگیری از نفوذ دشمن ،تالش برای حفظ
اصول بازدارندگــی و مردمیمانــدن و مردمگرایی
باشد .رهبر معظم انقالب بر چند اصل سادهزیستی
و اسیر تجمالت و اعیاننشینینشدن نیز در بیانات
خود تأکید داشــتند .بنابراین میتوان اینگونه گفت
که آنچه میتوانــد انقالبیمانــدن را تضمین کند،
عمل به آرمانهای واقعی انقالب اســت .ضمن آنکه
باید الگوهای انقالبیگری در مســیر تداوم ،تولید و
بازتولید شود .در واقع ما نیازمند الگوسازی اجتماعی
در مسیر انقالبیگری هستیم .علی خضریان ،نماینده
مجلس معتقد اســت که رهنمودهای رهبر معظم
انقالب چشماندازی بهسوی آینده را پیش روی همه
نیروهای انقالب میگشاید که تنها محدود به زمان
اکنون نمیشود و امکان خوانش مجدد در سالهای
آینده را دارد.
الزم به یادآوری اســت که رهبر معظــم انقالب در
سال 1395نیز5 ،شاخصه انقالبیگری ،انقالبیبودن
و انقالبیماندن را در پایبنــدی به مبانی و ارزشهای
اساسی اسالم و انقالب ،هدفگیری آرمانهای انقالب
و همت بلند برای رسیدن به آنها ،پایبندی به استقالل
کشور ،حساسیت در برابر دشــمن و نقشه دشمن و
عدمتبعیت از آن و تقوای سیاسی و دینی بیان کردند.

باید توجه داشــت که آنهایی که انقالبی نمیمانند،
معموال صبر و تحمل ندارند یا در گامهای خود راستین
نیســتند .نمونههای آنهایی که پشت به انقالبیگری
کردند و نهتنها انقالبی نماندند که همصدا با دشمن
شدند ،کم نیســت؛ همانهایی که همین االن نیز از
تریبون دشمن علیه انقالب اسالمی عمل میکنند و
با دست به دامان شدن به غرب ،ضعف و داللت خود
را نشان دادند .نمونه روشن آن را در ماجرای فتنه88
شاهد بودیم که چگونه عدهای با دروغ میخواستند
ارزشهای انقالب را از بین ببرند یــا در زمان دولت
اصالحات که چگونه عدهای پشت به ارزشها و تفکر
امام خمینی(ره) کردند و گفتمان اصالحطلبی خود را
جایگزین ارزشهای واقعی انقالب و رهبر کبیر انقالب
میدانستند؛ در واقع آنها نهتنها نمیتوانستند انقالبی
بمانند که شایســتگی انقالبیگری را نیز نداشتند.
بهعبارتی ،انقالبیماندن نوعی شایستگی میخواهد
که باید درخور گفتمان اصیل انقالب باشد .در کنار این
شایستگی باید نوعی عقالنیت و رویکرد آیندهاندیشانه
نیز وجود داشته باشد.
عقالنیت ،محور انقالبیماندن

در نگاه رهبر معظم انقالب همواره بر تعابیری مانند
انقالبیگری واقعی ،انقالبیــون مثبت ،انقالبیبودن،
انقالبیماندن و ضرورت مدیریت و عمل انقالبی تأکید
شده اســت .رهبر معظم انقالب فرمودهاند« :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
ن دینمحوری،
به بیانات ایشــان مضامینی همچــو 
باهمبودگــی ،عدالتخواهــی ،استکبارســتیزی و
مردمســاالری دینی را میتوان در کالم ایشــان در
ارتباط با عقالنیت انقالبی مشاهده کرد ،به این معنی
که ایشان دینمحوری و اسالمیت را یکی از اجزای پایه
عقالنیت میدانند .بهعبارتی ،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
انقالبیماندن است ،در تناسب با الگوی عدالتمحوری
و معنویتگرایی همراه است .به راستی اگر معنویت،
عدالتمحوری و مردمیبودن را از یک انقالبی بگیرند،
چه تضمینی برای انقالبیماندن آن در آینده است؟
در مقابل اگر معنویت ،عدالتمحوری و مردمگرایی
از کردارها گرفته شود آنچه جای آن را میگیرد ،ریا،
خودخواهی ،تجملگرایی و با مردم نبودن اســت که
در نقطه مقابل انقالبیماندن است .بنابراین آنچه به
کنشگری انقالبی اعتبار میدهد حفظ این عقالنیت
در راستای آرمانها و ارزشهای انقالب است.

دیدگاه

همگرایی انقالبی
دوام و پایداری تمامی نظامهای سیاســی با عنصر کارآمدی
همراه اســت .در واقع در حالی اکنون بحران تمامی دولتها،
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 بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی نیز دچار تزلزل میشود .این دیدگاه وجود دارد که
آنچه میتواند کارآمدی یک نظام سیاســی را تضمین کند
اصل همسویی نهادها و سازمانهاســت .بهویژه که این اصل
میتواند در چارچوب رویکردهای انقالبی و انقالبیگری نیز
قابل توصیف باشد .مهدی خورسند ،تحلیلگر مسائل سیاسی
در این زمینه به همشهری میگوید« :رهبر معظم انقالب بر
اصولی همچون سادهزیســتی ،مردمی بودن ،عدمتبعیض و
فســاد بهعنوان رجحانهایی بر انقالبی بودن تأکید کردهاند.
ضمن اینکه در کالم رهبر معظم انقالب همواره اصل همگامی
قوا با همدیگر نیز مورد تأکید اســت .در واقع آنچه میتواند
تعالی واقعی را نهادینه سازد نوعی هماهنگی و عقالنیت بین
دستگاهها و قوا در مسیر حل چالشها و مشکالت مردم است
و بدیهی اســت که این رویکرد میتواند شــاکله یک انقالبی
واقعی را به نمایش گذارد .از اینرو میتوان یکی از مولفههای
انقالبیگری و انقالبیبودن 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 ویژهخواری مبارزه کنند .بهنظر میرســد که
امروز آنچه مردم از یک مسئول انقالبی میخواهند مبارزه با
گرانیها و سیاســتگذاری صحیح برای مقابله با فسادهاست.
در واقع مردم مسئولی را انقالبی میدانند که مشکالت را در
جامعه حل کند».
براساس گفتههای خورســند میتوان این گونه نتیجهگیری
کرد انقالبیگری صفت مقدســی اســت که به تناسب زمان
همگام با ارزشهای اسالم و انقالب باید بروزرسانی شود .در
واقع انقالبیگری همواره نیازمند الگوســازی عملی است .به
باور دیگر ،مفهوم اصلی از انقالبیگری وجود دارد و رهبر معظم
انقالب همواره بر آن تأکید کردهاند ،اما در عمل و به تناســب
رویدادها و روندها باید تجلی مفهومــی آن نیز صورت گیرد.
از اینرو در حوزه حکمرانی مطلوب باید مســئوالن بتوانند با
همدیگر همسویی داشته باشند .این همسویی قطعا در راستای
اجرای عدالت ،مردمگرایی ،مردممحوری و عمل به ارزشها و
آرمانهای انقالب است ،اما باید به تناسب زمان در عملکردها
معنا یابد .از آنجایی که یکی از چالشهای بروکراتیک ،مسئله
توازن و هماهنگی است هر آنچه در مشی انقالبیگری میتوان
نام برد قطعا در مســیر همین همگامی نیز متجلی میشود.
از اینرو مســئوالن انقالبی را میتوان مسئوالنی دید که در
مسیر حل مشکالت مردم قدم برمیدارند و با حامیپروری،
ویژهخواری و ویژهپروری مبارزه میکنند.

یکشنبه  8خرداد 1401
شماره 8507

فناوری

فضا

رونمایی از نسخه آزمایشی مافوق
صوت فضایی تالون

رکوردشکنی نبوغ در مریخ

در سال 2020نخستینبار در مورد هواپیمای مافوق صوت
( Talon-Aتالون )A-شنیدیم که از بزرگترین هواپیمای
جهان در ارتفاع 10هزار متری رها میشود .نسخه آزمایشی
 Talon-Aبا نام  TA-0این هفته رونمایی شــد .به گزارش
وبسایت نیواطلس ،هر دو هواپیمای تالون A-و حملکننده
آن توســط شــرکت هوافضــای کالیفرنیا اســتراتوالنچ
( )Stratolaunchطراحی و ساخته شده است ،Roc .این
هواپیمای غولپیکر با  2بدنه کنار هم 6 ،موتور بوئینگ 747
و 28چرخ دارد و فاصله دو ســر بالهای آن 117متر است.
 Rocهماکنون بزرگترین هواپیمــای جهان از نظر طول
بال است و بله ،در واقع پرواز کرده است .در ابتدای برنامهها
از  Rocخواستند 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 میکنند
و محموله فضاپیمای خود را به مدار پایین زمین میبرند.
ایده این بود که پرتاب فضاپیما به این روش بســیار سادهتر
و البته با مصرف ســوخت بســیار کمتر از این اســت که
پرتابکننده مستقیما از زمین بلند شود و تا آخر با گرانش
زمین مبارزه کند .پس از تغییر در مالکیت شرکت ،تصمیم
گرفته شــد که  Rocبه جای آن برای رهاسازی هواپیمای
بدون خدمه تالون A-استفاده شود که با سرعت بیش از 5ماخ
پرواز کرده و سپس روی باند فرود میآید.

بالگرد نبوغ( )Ingenuityناســا با دوربین سیاه و سفیدش
ویدئویی از رکوردشکنی خود در بیستوپنجمین پروازش
ضبط کــرده اســت .در این ویدئو ،بالگرد ناســا مســافت
740متری را با ســرعت 5.5متر در ســاعت طــی کرد که
طوالنیترین و سریعترین پرواز آن در سیاره سرخ محسوب
میشود.
در این ویدئو ،بالگرد نبوغ پس از رسیدن به ارتفاع 10متری،
بهسمت جنوب غربی حرکت میکند و در کمتر از 3ثانیه به
حداکثر سرعت خود میرسد .در طول مسیر این بالگرد ،ابتدا
الیههای شنی مشاهده میشود و از اواسط آن ،چند سنگ
بزرگ هم به چشــم میخورد .در انتهای ویدئو هم نبوغ به
مکان صاف و مســطحی میرســد که نقطه مناسبی برای
فرودش بهحساب میآید.

تمرکز شرکتهای خالق بر حوزه کودک و نوجوان

پرویز کرمی ،رئیس مرکز توسعه فناوریهای نرم و صنایع خالق در گفتوگو با همشهری از گسترش تالشها برای سود بردن
ایران از بازار 2700میلیارد دالری صنایع خالق خبر میدهد
عمادالدین قاسمیپناه

آنها عمدتا برای انجام تحقیقات در مورد جنبههای مختلف
پرواز مافوق صوت مورد استفاده قرار میگیرند TA-0 .نسخه
تمامشده موشــکی تالون A-نیســت ،بلکه یک خودروی
آزمایشی است که برای ارزیابی و اعتبارسنجی سیستمی که
آن را از قسمت زیرین بال مرکزی  Rocرها میکند ،استفاده
میشود .آنها امید دارند که نخستین پرواز کامل  TA-0توسط
 Rocدر اواخر امسال انجام شود.

ایرباسهای آینده کربن تولید
نمیکنند
ایربــاس از برنامههای خود بــرای ســاخت هواپیماهای
عاری از کربن خبر داد .به گزارش سیانبیســی ،شرکت
هواپیماسازی ایرباس یک مرکز تاسیسات مخصوص تحقیق
و توسعه تکنولوژیهای هیدروژنی برای طراحی هواپیماهای
نسل بعد خود راهاندازی میکند.

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 تکنولوژیهای هیدروژنی آغاز کرده
است .یکی از اهداف این مرکز تحقیقاتی کار حول مفهوم جدید
ایرباس موسوم به «سیستم ســوخت فوقسرد (کرایوژنیک)
مقرون بهصرفه» است .در اصل هواپیماهای عاری از کربن به
چنین سیستم جایگزینی برای سوخترسانی ،شتابگیری
و حرکت نیاز دارند .پیــش از این اطالعاتــی درخصوص 3
هواپیمای عاری از کربن مفهومی ،موســوم بــه «هیبرید-
هیدروژن» در سپتامبر ۲۰۲۰منتشر شده بود .ایرباس گفته
اســت ،حاال میخواهد تا ســال« ۲۰۳۵هواپیمای عاری از
کربن تجاری» را به سرانجام برساند .هیدروژن توسط آژانس
بینالمللی انرژی بهعنوان یــک «حامل انرژی تطبیقپذیر»
توصیف میشــود و میتواند طیف وســیعی از صنایع بهکار
گرفته شــود .مزیت دیگر هیدروژن بهعنوان سوخت ،امکان
تولید آن به روشهای مختلف است .بهعنوان نمونه میتوان
با استفاده از الکترولیز ،هیدروژن را از آب تولید کرد .جریان
الکتریکی آب را به اکســیژن و هیدروژن تجزیه میکند .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 سوختهای فســیلی انجام میشود.
ایرباس در مسیر جایگزینی هیدروژن با سوختهای فسیلی در
هوانوردی تنها نیست .در ماه اکتبر (شهریور-مهر ماه) گذشته،
برنامههایی برای انجام پروازهای تجاری هیدروژن-الکتریک
بین لندن و روتردام اعالم شــده بود و برنامهریزان این پروژه
امید دارند پرواز هیدروژن-الکتریکی تجاری را در سال۲۰۲۴
به ثمر برسانند .در همان زمان شــرکت هوانوردی زیرو-اویا
( )ZeroAviaگفت که در حال توسعه یک هواپیمای ۱۹نفره
با سوخت کامال هیدروژنی است .همینطور در سپتامبر،۲۰۲۰
یک هواپیمای پیل ســوختی هیدروژنی شــش نفره از این
شرکت نخستین پرواز خود را با موفقیت پشت سر گذاشت.
اثرات زیستمحیطی عرصه هوانوردی با توجه به مصرف باالی
سوختهای فسیلی که کربن زیاد تولید میکنند ،قابل توجه
است .صندوق جهانی طبیعت ،هوانوردی را بهعنوان یکی از
بیشترین و سریعترین منابع انتشــار گازهای گلخانهای که
منجر به تغییرات آب و هوایی جهانی میشود ،توصیف میکند.
این صندوق همچنین متذکر میشود کهاکنون سفر هوایی
فعالیتی بهحساب میآید که بیشترین تولید کربن را دارد.
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دانشبنیان روزنامهنگار

روز گذشته در ادامه مسیر گســترش صنایع نرم
و خالق تفاهمنامه همکاری میان مرکز و ســتاد
توســعه فناوریهای نرم و صنایع خالق و کانون
پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان امضا شــد.
ایــن تفاهمنامه را میتوان گامــی دیگر در جهت
توسعه شرکتهای خالق و دانشبنیان تلقی کرد؛
شرکتهایی که در عین اشــتغالزایی و ارزآوری،
محلی برای تبدیل ایدههای نو به محصوالت خالقانه
و نوآورانه هستند .این تفاهمنامه هم با هدف توسعه
همین شــرکتها در حوزه کودکان و نوجوانان بر
بستر «خانه خالق و نوآوری کانون» به امضا رسید.
به این ترتیب شــرکتهای خــاق و دانشبنیان
اکنون میتوانند برای گرفتن ســهم خود از بازار
بزرگ حوزه کودکان و نوجوانان برنامهریزی کنند.
تجاریسازی محصوالت و خدمات حوزه کودک و
نوجوان هدفی است که این شــرکتها میتوانند
برای دستیابی به آن تالش کنند .بازیهای فکری
و رایانهای ،کمیکاســتریپ ،بازی ،اسباببازی 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 ،شرکتهای خالق
و دانشبنیان محلی میتوانند در این مراکز مستقر
شوند .این ظرفیت باعث میشود 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
فناوریهای نــرم و صنایع خــاق در گفتوگو با

همشــهری به گردش مالی 2700میلیارد دالری
صنایع خالق در دنیــا و همچنین اشــتغالزایی
مســتقیم 50میلیون نفری آن اشــاره میکند و
میگویــد« :کشــور مــا یکدرصد خــاک دنیا و
یکدرصد 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 یکدرصد آن باید
از آن ما باشد».
کرمی همچنین گردش مالی حوزه اســباببازی و
سرگرمی را حدود 100میلیارد دالر عنوان میکند
که 350میلیون دالر آن مربوط به ایران است.
اما او عمده این بــازار را وارداتی و بهصورت قاچاق
میداند و میگوید« :از این 350میلیون دالر حدود
20میلیون دالر ایرانســاخت اســت و به وسیله
شــرکتهای خالق و دانشبنیان تولید میشود؛
بنابراین ما بهراحتــی میتوانیم ایــن فاصله بین
20میلیــون دالر و 350میلیــون دالر را حذف و
محصــوالت را در چارچوب مرزهــای خود تولید
کنیم».
اسباببازی ،صنعت «هایتک»

دبیر ستاد توســعه فناوریهای نرم و صنایع خالق
با تأکید بر اینکه ما ضروریات این تولید را که دانش
فنی ،مواداولیه و مواد پتروشــیمی است بهوفور در
کشــور داریم ،از اینکه به موضوع اســباببازی و
سرگرمی در قالب یک صنعت خالق و یک صنعت
«هایتک» توجه نشده ،اظهار تأسف میکند.
بهگفته او «در ماده 9تبصره اول قانون جهش تولید
که اخیرا از ســوی رئیسجمهور ابالغ شــد ،توجه
ویژهای به شــرکتهای خــاق و خانههای خالق
نوآوری شده اســت .به این ترتیب ،این شرکتها
باید این بــازار و این زنجیره را از ایــده تا محصول
پیگیری کنند».

توانمندی شرکتهای خالق

رئیس مرکز توسعه فناوریهای نرم و صنایع خالق
از گردش مالی 270میلیارد دالری حوزه انیمیشن
در جهان خبر میدهد؛ این در حالی اســت که ما
از این گــردش مالی تنها 100میلیــون دالر را در
اختیار داشته و در عین حال ،بهترین انیماتورها و
انیمیشنسازها را در کشور داریم.
کرمی همچنین گــردش مالی حــوزه بازیهای
رایانهای را 150میلیارد دالر عنوان میکند که سهم
ما از این بازار حدود 600میلیون دالر است .عالوه
بر این ،گردش مالی نوشتافزار در دنیا 200میلیارد
دالر است که 10هزار میلیارد تومان آن در اختیار
ماست که تولید شرکتهای ایرانی است.
او با بیان این موضوع و اشــاره به اینکه این اتفاق را
در حوزههای دیگر مانند پوشاک ،فیلم ،گردشگری،
آموزش و یادگیری هم شاهد هستیم از گروهی از
خانههای خالق و نوآوری نام میبرد که بهطور ویژه
در حوزه آموزش و یادگیری شکل گرفتهاند و اکنون
در حال فعالیت هستند.
بهگفته کرمی «به همینخاطر ما در این خصوص
با کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان وارد
گفتوگو شــدیم و در حال ایجاد نخســتین خانه
خالق و نوآوری در این حوزه با هماهنگی و کمک
کانون پرورش فکری و به وسیله شرکتهای بخش
خصوصی ،شــرکتهای دانشبنیان و شرکتهای
خالق هستیم».
حوزههای فناوریهای نرم و صنایع خالق

دبیر ستاد توســعه فناوریهای نرم و صنایع خالق
با اشاره به اینکه این شــرکتها میتوانند وارد این
بازار شوند و محصوالت و خدمات خود را ارائه دهند،
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و کانون
پرورش فکری را هم بهعنوان تســهیلگر ،پایشگر،
رگوالتور و ناظر نهاد نظام و حاکمیت عنوان میکند.

کرمی همچنین حوزههای فعالیت این شرکتها را
شامل تولید محتوای صوتی و تصویری ،انیمیشن،
فیلم ،پینمایی (کمیکاســتریپ) ،بازی ،اسباب
بازی و ســرگرمی ،یادگیری و آمــوزش ،تبلیغات
و بازاریابــی ،طراحــی و معمــاری ،نوآوریهای
اجتماعی ،کتاب ،چاپ و نشــر ،هنرهای تجسمی،
کســبوکارهای دیجیتال ،مد و لبــاس ،واقعیت
افزوده ،واقعیت مجازی ،واقعیت ترکیبی ،واقعیت
تعمیمیافته توانبخشــی ،تندرستی و ورزش اعالم
میکند.
بازار هدف

رئیس مرکز و دبیر ستاد توسعه فناوریهای نرم و
صنایع خالق در پاسخ به این پرسش که بازار هدف
این شرکتها چه گروههایی هستند ،میگوید« :بازار
هدفاین شرکتها بهطور کلی همه گروهها 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 میداند و
میگوید« :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 میتوانیم متناسب با داشتههای 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 میدهد« :این شرکتها محصوالت و
خدمات خود را در وهله اول ،میتوانند برای کودکان
و نوجوانان کشــور خودمان تولید کنند و ســپس
بازارهای بینالمللی ،مانند کشــورهای همسایه و
حاشیه خلیجفارس در بدو کار و بعد سایر کشورها
مثل آمریکای التین ،آفریقا و جنوبشــرق آسیا را
هدف قرار دهند».

هشدار جهانی برای کنترل آبله میمونی

 2واکسن قدیمی آبله میتواند برای کنترل شیوع آبله میمونی مؤثر باشد ،اما مقامهای سازمان بهداشت جهانی هشدار دادهاند اقدامها باید بموقع انجام شود
هرچنــد در نخســتین
زهرا خلجی
روزهای شیوع آبله میمونی
دانش
روزنامهنگار
متخصصــان میگفتنــد
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 گامهای 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 میکنیم اگر اقدامات درست را در لحظه انجام دهیم ،احتماال
میتوانیم به راحتی شیوع این بیماری را تحت کنترل در آوریم.
عفونت اغلب خفیــف آبله میمونی بهطور عمــده از طریق تماس
نزدیک گسترش مییابد و تا زمان شــیوع اخیر ،به ندرت در سایر
نقاط جهان مشاهده میشد؛ 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 میکنیم اولویت اصلی
هماکنون 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 واکسنهای
آبله را که میتواند علیه آبله میمونی نیز مؤثر باشــد ،به اشــتراک
بگذارند .او گفت :ما دقیقا تعداد دوزهای موجود از واکسنهای آبله
در جهان را نمیدانیم و به همین دلیل کشورها را تشویق میکنیم
تا به سازمان بهداشــت جهانی بیایند و به ما بگویند که ذخایر آنها
چقدر است .گزارش او نشان میدهد که منابع جهانی این واکسنها

باالی 18سال تأیید شد.

بهگزارش اســپیس ،بالگــرد مریخی نبــوغ()Ingenuity
یکسال 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 تواناییهای ویژهای 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.

لونقل
حم 

باتری خودرو با عمر ۱۰۰سال
باتری خودروهای الکتریکی همیشــه مهمترین
چالش تولید آنها بوده اســت .محققان شــرکت
تسال اکنون میگویند موفق به تولید باتریهایی
شدهاند که میتوانند یک قرن عمر داشته باشند.
هماکنون بهصــورت معمــول در بازههای  ۵تا
۱۰ساله باتری خودروهای الکتریکی باید تعویض
شوند.
بهگزارش الکتروتک ،در مقالهای که با همکاری
دانشگاه دالهاوزی کانادا منتشر شده ،صحبت از
باتریهایی مبتنیبر نیکل اســت که در ترکیب
با لیتیوم ،منگنز و کبالت میتوانند تا 100سال
دوام بیاورند.
دانشمندان میگویند این باتریها با تراکم انرژی
باالتر میتوانند دامنه مســافتی بیشــتری را در
اختیار خودروهای برقی قرار دهند .نکته جالبی
که محققان در این مطالعه به آن دست یافتهاند
این اســت که اگر از باتریها در ولتاژ پایینتری
استفاده شود ،نسبت به باتریهای مشابه و حتی
باتریهای لیتیوم آهن فســفات عمر بیشــتری
خواهند داشت.
محققان بهطور خاص میگویند 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) ،پیشبینی میشود که
عمر باتری به 100سال برسد.

عدد خبر
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کیلومتر

کارایی واکسنهای ضدآبله موجود

بسیار محدود است .هماکنون ،مقامات ســازمان بهداشت جهانی
توصیه میکنند که از واکسیناسیون انبوه خودداری کنید ،در عوض
واکسیناسیون هدفمند را درصورت امکان برای تماس نزدیک افراد
آلوده پیشنهاد میکنند .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
بیماریها ،روز گذشته توصیههایی 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 ویروسهایی مانند آبله میمونی در تماس هستند.
به گزارش کیاسال ،واکسن  ،Jynneosساخته 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  2019در آمریکا
برای جلوگیری از آبله و آبله میمونی در بزرگساالن در معرض خطر

مقامات مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها از اوایل هفته گذشته
در حال انتشار دوزهایی از واکسن  Jynneosبرای 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  ACAM2000ساخته شده توسط شرکت
 Emergent BioSolutionsدر 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 نمیکند ،نگرانیهایی 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
بیماریها ،اعالم کرده است که توصیههای کارشناسان این آژانس،
مخصوص پرسنل آزمایشگاه بالینی است که آزمایشهای تشخیصی
بــرای ویروسهای ارتوپاکس ماننــد آبله و آبله میمونــی را انجام
میدهند ،افراد آزمایشگاهی که روی ویروسها تحقیق میکنند و
کارکنان مراقبتهای بهداشتی که واکسن  ACAM2000را تزریق
میکنند یا از بیماران مبتال به ارتوپاکس ویروس مراقبت میکنند.
انتشار گزارش کمیته مشورتی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها
در مورد شیوههای ایمنسازی که نوامبر ســال گذشته انجام شد،
توصیهها درباره واکسیناسیون را رسمی میکند .این مرکز روز جمعه
گفت که هر دو واکسن ضدآبله  ACAM2000و  Jynneosبرای
پیشگیری از عفونتهای ارتوپاکس ویروس در میان افراد در معرض
خطر در دسترس هستند.

ســیارکی بــا قطــر 1.8کیلومتــر کــه
بزرگترین ســیارک ســال ۲۰۲۲نامیده
شده اســت ،در فاصلهای ایمن و بدون
خطر از کنار زمین عبور کرد .این سیارک
که با نام « »)JA ۱۹۸۹( ۷۳۳۵شناخته
میشــود ،تقریبــا 4برابــر ســاختمان
امپایراســتیت اســت و بزرگتریــن
سیارهای است که تاکنون در سال۲۰۲۲
از کنار سیاره ما عبور کرده است.

2025

بهاحتمــال زیــاد ســونی از ســال۲۰۲۵
عرضــه باز یهــای جدیــد بــرای
پلیاستیشــن  ۴را متوقــف خواهــد
کــرد .طبــق اطالعــات منتشــر شــده
تــا ســال دیگــر 50درصــد باز یهــا
بــه پلیاستیشــن 5اختصــاص پیــدا
میکننــد و نیمــی از آنهــا بــرای  PCو
موبایــل منتشــر میشــوند .بنابرایــن
گیمرها باید در یکی دو ســال آینده به
فکر جایگزینی  PS4با  PS5باشــند،
البتــه احتمــاال ســال آینــده میــادی
 PS5 Proاز راه میرسد.
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بهدنبــال انتشــار گزارش مالــی جدید
انویدیا ارزش ســهام این شرکت افت
۱۰درصدی 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  ۲۰۲۲این شــرکت نســبت
میدهنــد .درآمــد انویدیــا در فصــل
ن بود که
اول 4 ،۲۰۲۲درصد کمتر از آ 
تحلیلگران پیشبینی کرده بودند.

درصد

12

یکشنبه  8خرداد 1401
شماره 8507

نقلقولخبر

بهشتزهرا(س) افزایش مییابد و ازاینرو تأمین فضای
پارک خودرو ضروری اســت .بهگفته معــاون فنی و
عمران سازمان بهشــتزهرا(س) در راستای همین
مطالبه شــهروندان ،با اجرای طرح خطکشی مورب
پارک حاشیهای اطراف قطعات ساماندهی شده است.
علی توکلینــژاد گفت« :با اجرای این طــرح از پارک
دوبل و ســوبل خودروها و ایجــاد ترافیک جلوگیری
میشود.همچنینپارکینگ5هزارمترمربعيبالاستفاده
اتوبوسها در میدان شهدای گمنام به پارکینگ عمومی
با ظرفیت 360خودرو تبدیل و پارکینگ جدیدی هم با
ظرفیت 700خودرو در مجاورت قطعه 50ایجاد شده
است ».بهگفته او پارکینگ ورودی ساختمان عروجیان
با ظرفیت 1500خودرو رایگان است و پارکینگهای
جدیدی هم در قطعات 54،52و 24پیشبینیشده که
بهزودی بهرهبرداری میشوند.

عباس شعبانی
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران
درصورت جذب سرمایهگذار برای احداث
بزرگراه شهید شوشتری در شرق تهران،
پــروژه را بهطــور کامل تــا پایان ایــن دوره
مدیریــت شــهری یعنــی در ســال۱۴۰۴
تحویــل خواهیــم داد .ایــن کنارگــذر،
 ۱۶و نیــم کیلومتــر طــول دارد .الزامــات
محیطزیســتی این پروژه رعایت خواهد
شد .در این منطقه پروژه به شکل تونل
زیر زمین اجرا میشود و هیچ آسیبی به
جنگل و درختان وارد نخواهد شد.

عدد خبر

14هزار
درخت توت
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پروژه

چهارمین جشــنواره توت کن روز دوشنبه ۹
خردادماه ،از ساعت  ۱۰تا  ۱۲در کن ،خیابان
شهید احمد کاشانی ،محله میانده ،انتهای
کوچــه شــهید ســیدجمال ،انتهــای کوچــه
عسگری برگزار میشود .در محله کن حدود
۱۴هــزار اصله درخــت توت باالی ۷۰ســال و
۱۰۰۰اصلــه درخــت بــاالی ۱۵۰ســال در این
توتســتانها وجود دارند که عمــر بعضی از
این درختان به ۳۰۰سال هم میرسد.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل بار
و پایانههای مســافری شــهر تهران از اجرای
8پــروژه تحولــی بــزرگ در حــوزه حملونقل
بــار و مســافر در پایتخــت خبــر داد .مهــدی
وحدتکار گفت« :افتتاح و راهاندازی پایانه
جدید شرق ،راهاندازی بندر خشک،توسعه
و ســاماندهی پارکســوارها و پیادهســازی
مدل هوشــمند مدیریت پایانههــا در حوزه
بار و مسافر از جمله این برنامههای تحولی
است» .

عکس :همشهری /امير رستمي

مسعود رنجبریان
شهردار منطقه 6تهران
در مجــاورت بیمارســتا نهای امــام
خمینی(ره)،قلبوشریعتیهمراهسرای
امیرلویی و در حوالی بیمارستان فیروزگر
همراهسرای خردمند در حال آمادهسازی
است .همراهسرای امیرلویی با ظرفیت
 ۱۱۰تــا ۱۷۰نفــر و همراهســرای خردمنــد
با گنجایــش ۱۳۰نفر با تمرکــز بر تجهیز
امکانات بیشتر در ماههای آینده افتتاح
میشود.

برپایی روزبازار جنب متروي حرم امام (ره)

نگاه به برخی از اقداماتی که در بهشتزهرا(س) سبب رضایتمندی مردم شده است

تحول در آرامستان پایتخت
گزارش

زینب زینالزاده
روزنامهنگار

اواخر ســال گذشته بود که ســعید غضنفری مدیریت
سازمان بهشتزهرا(س) را بهعهده گرفت و در نشست
خبری گفت که فارغ از خدمات عادی و معمول که انجام
میشود ،خدمت بیمنت را ســرلوحه امور قرار دادهایم
و درنظر داریــم تکتک فرآیندهای خدمترســانی را
اصالح کنیم .او ســازمان بهشــتزهرا(س) را سازمان
خدماتی دانست و تأکید کرد« :دنبال این هستیم که آالم
خانوادههای متوفی را در حوزههای مختلف خدماتی کم
کنیم ».حاال تحوالتی که در عرصه آرامستان750هکتاری
پایتخت انجام شــده حاکی از بهبــود در فضای پارک
خودروها ،گسترش فضای ســبز و افزایش نظارتهای
شبانهروزی و اقداماتی از این دست است که نشان میدهد
مدیریت شهری در این عرصه هم سعی دارد به وعدههای
خود جامه عمل بپوشاند وزمینه رضایتمندی شهروندان
را فراهم کند .بهگزارش همشهری ،پرکردن مزارهای حفر

شده در قطعات عمومی ( 303و  )328جدیدترین تحول
رخداده در آرامســتان پایتخت است چرا که شهروندان
همواره از بابت ســقوط در این مزارها نگرانی داشتند و
خاکآلود شدن لباسهایشــان هم برایشان خوشایند
نبود .عالوهبرآن به لحاظ زیبایــی بصری هم این مزارها
مشکالتی ایجاد کرده بودند که بهگفته مدیرعامل سازمان
بهشتزهرا(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 خاکآلود
شدن لباسها و سقوط در مزارهای خالی وجود ندارد و
شهروندان با اطمینان خاطر میتوانند مانند سایر قطعات
در قطعات عمومی هم تردد کنند.
نظارت شبانهروزی

سرقت ســنگ و برخی از لوازم در قطعات گلزار شهدا
نگرانیهایی برای مردم ایجاد کرده که بهگفته مدیرعامل
ســازمان بهشــتزهرا(س) با افزایــش دوربینهای
مداربســته و اجرای طرح شهردار شــب تا حدودی
این جرائــم کاهشیافته اســت .غضنفری همچنین

به انتظامات ســنگ هم اشــاره و عنوان کرد که برای
جلوگیری از سرقت ســنگ مزارها 2اکیپ ۴نفره این
موضوع را رصد میکنند .همچنیــن نیروهای دژبان
و انضباط شهری سازمان بهشــتزهرا(س) هم برای
جلوگیری از سرقتها بهصورت۲۴ساعته فعال هستند.
افزایش فضای پارک خودروها

آخر هفته (پنجشــنبه و جمعه) تعــداد مراجعان به

مدیریت سازمان بهشتزهرا(س) در راستای مسئولیت
اجتماعی با همکاری شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل
شهر تهران داخل پارکینگ جنب ایستگاه متروي حرم
امامخمینی(ره) روزبازار دایر کرده است .بهگفته معاون
خدمات شهری سازمان ،این روزبازار پنجشنبه و جمعه
دایر میشود و100غرفه در آن پیشبینیشده است .امیر
رشیدی گفت« :تالش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای
این آرامستان گامی برای ساماندهی دستفروشان حاشیه
بزرگراههای اطراف بهشتزهرا(س) ،محوطه باز گلزار
شهدا و محلههای باقرشهر و کهریزک برداریم».
احیاي سالنهای سوگواری

در ناحیه یک این آرامستان (قطعات یک تا  )112حدود
5سالن سوگواری وجود دارد که در گذر زمان بهدلیل
مستهلک شدن بنا ،این سالنها بالاستفاده رها شدند
اما بهگفته معاون عروجیان بهشــتزهرا(س) ،احیاي
این سالنهای در دستور کار قرار گرفته است .آنطور که
روحاهلل محسنی عنوان کرده« :با احیا و بهرهبرداری از
این سالنها تا حدود زیادی تجمع سوگواران در قطعات
کاهشیافته و مراسمهاي سوگواری مطلوبتر انجام
میشود».

میزبانی از سوگواران سی و سومین سالگرد رحلت امام(ره)

مکث

علی توکلی نژاد ،دبیر ستاد ارتحال سازمان بهشت حضرت زهرا(س)
محل استقرار مناطق مختلف شهرداری تهران ،پلیس راهور ،آتشنشانی ،اورژانس و سازمانهای
خدماترسان و ...پهنهبندی و مشخص شدهاند .هماهنگی برای جابهجایی زائران از طریق ناوگان
اتوبوسرانی ،تاکسی ون و مترو صورتگرفته است .مسیرهاي بازگشایی در جنوب حرم مطهر
ویژه خروج زائران آمادهسازی شدهاند .آمادهسازی 2000چشمه سرویس بهداشتی ،آمادهسازی
محوطه حرم مطهر ،تهیه و نصب بنرهای ویژه ایام ارتحال و پرچمهای مشکی ،افزایش مخازن
و کیسههای زباله در محدوده مراسم ،تهیه و توزیع بستههای فرهنگی ،برپایی نمایشگاههای
بصری ،بهکارگیری 40دستگاه ماشین برقی ،اختصاص 15دستگاه ویلچر به همراه راهبر ،استقرار
سیستم کنترل بهداشت و ایمنی محیطی ،پیشبینی و استقرار خودروهای خدماترسانی سنگین
و ...از دیگر اقداماتی هستند که با همکاری سازمان بهشت زهرا (س)در دستور کار قرار دارند.

حمل و نقل

احداث جذابترین خط مترو
پروژه احداث خط 11مترو با عبور از 6منطقه و تبادل
مسافر با 7خط دیگر در دستور کار قرار دارد
خط ۱۱مترو با گذر از 6منطقه پایتخت ،عمال بخش قابل توجهی
از نیازهای حملونقلی مناطق جنــوب ،جنوبغرب و غرب تهران
را پوشش داده و پای شبکه حملونقل ریلی را به شکلی پررنگ به
این محدودهها باز خواهد کرد .به گزارش همشهری ،یکی از خطوط
جدیدی که اجرای آن در طرح جامع حملونقل و ترافیک پایتخت
تکلیف شده خط ۱۱است .خطی به طول ۳۲کیلومتر با ۲۱ایستگاه
که از سهراه ورامین آغاز ميشود و تا محدوده کوهک ادامه خواهد
یافت .خط ۱۱بهدلیل برخورداری از7ایستگاه تبادلی با سایر خطوط
مترو ،به یکی از مهمترین و پرمسافرترین خطهای این شبکه تبدیل
خواهد شد .مدیر مطالعات خطوط جدید در شرکت متروي تهران،
با تأیید مطالب عنوان شده ،گفت« :خط ۱۱مترو غیر از تأثیرگذاری
قابلتوجهبرمعادالتحملونقلیپهنهجنوبغربپایتخت،بهلحاظ
جاذبههای سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز یکی از جذابترین
خطوط بهشمار میآید ،چراکه امکان احداث 30مجتمع ایستگاهی
بهمنظور کمک به هزینههای اجرای طرح در طول خط شناسایی
شده است ».ب ه گفته آرش خدابخش این خط در مناطق ،17 ،۱۶
 ۲۰ ،19 ،18و  ۲۱ایستگاه داشته و از ایستگاه تبادلی با اکثر قریب به
اتفاق سایر خطوط ساخته شده و در دست احداث خواهد بود .او افزود:
«بهرهبرداری از این خط ،به کاهش ترافیک خط ۵و مسافرانی که از
استان البرز به سمت تهران و بالعکس تردد دارند ،کمک میکند».
خدابخش در قسمت دیگری از صحبتهای خود به عبور خط۱۱
از زیر محورهای شریانی مهم تهران اشاره کرده و میگوید« :قاعدتا
استفاده شهروندان از ایســتگاههای مترو در این خط و جایگزینی
این وســیله حملونقلی پاک ،ایمن و ارزان به جای وســایل نقلیه
شخصی ،میتواند بار ترافیک در بزرگراههای شهیدرجایی ،آزادگان،
شهیدکاظمی ،آیتاهللسعیدی ،شهیدلشکری ،شهیدفهمیده ،جاده
تهران-ورامین ،فتح و شهیدچراغی را کاهش دهد ».براساس این
گزارش ،اولویت نخست شــروع عملیات اجرایی خط ۱۱به بخش
ایستگاه چیتگر تا ایســتگاه عبدلآباد مربوط میشــود که اخیرا
تفاهمنامهای هم بــا بخش خصوصی در مورد احــداث آن منعقد
شده است.

یکشنبه  8خرداد 1401
شماره 8507

تنور گرم

من یک مادرم؛شاد و پرمشغله

ندا احمدلو

بهترین گزینه برای رفع عطش در تابستان
من هم مثل خیلی از بچههای دیگر ،تمام تابستان را مشغول
رفتن بــه کالسهایی بودم که شــاید هیچکــدام از آنها هم
انتخاب خودم نبود .پدر و مــادرم مثل خیلی از والدین دیگر،
دوست داشتند که تابستانها کالس فوقبرنامه 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 میخواهند و تقریبا بدون غرغر ،هر کالسی که ثبتنام
میکردند ،میرفتم .بدترین خاطرهها برای کالس نقاشی بود
که کوچکترین استعدادی در آن نداشتم و حس میکردم در
این رشته ،یک آبروریزی تمام عیار برای خانوادهام هستم! اما
در عوض ،عاشق کالس پینگپنگ بودم .تاق-توق؛ تاق-توق!
چقدر این آهنگ را دوست داشــتم و چقدر از جان برای این
ورزش مایه میگذاشتم .وقتی به خانه برمیگشتم ،دیگر رمق
نداشتم و تنها چیزی که من را سر ذوق میآورد ،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 دهساله در ایران دارد و درستکردنش هم خیلی
راحت است؛ بیایید یکبار دستور آن را با هم مرور کنیم.
برای درستکردنش چه الزم داریم؟
برای هر یک نفر:

خیار قلمی تازه :یک عدد متوسط لیموترش کوچک :یک
عدد شربت سکنجبین2 :قاشق غذاخوری آب خنک :یک
لیوان عرق نعناع :یک قاشق چایخوری برگ نعناع تازه برای
تزئین یخ خردشده :مقداری

یک نکته:

میزان شیرینی این شــربت به ذائقه شما بستگی دارد .بنابراین
میتوانید مقدار شربت سکنجبین موجود در دستور را براساس
میل و ذائقه خود ،کم و زیاد کنید.

چطو ر درستش کنیم؟

 .1ابتدا 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.
 .2شربت سکنجبین و عرق نعناع را داخل لیوان بزرگی بریزید.
 .3لیموی کوچک را آب بگیریــد و آب آن را هم داخل لیوان
بریزید .شما میتوانید چند حلقه لیموترش تازه هم به لیوان
شربتتان اضافه کنید.
 .4خیار رندهشده را هم داخل لیوان بریزید و در نهایت ،آب را
به لیوان اضافه کنید.
 .5شربت را هم نزنید تا سکنجبین در ته شربت و خیار روی
شربت بماند و ظاهر شربت شما را برای مهمان ،زیباتر کند.
 .6بعد از افزودن تمام مــواد میتوانید برگهای نعناع تازه را
برای تزئین ،روی شربت قرار دهید.
 .7این شربت را درست قبل از نوشــیدن هم بزنید تا خیار و
سکنجبین به خوبی با یکدیگر ترکیب شوند.

مادران پرمشغله با برنامهریزی درست و پایبندی به آن ،هم میتوانند عالیقشان را دنبال کنند و هم مادری شاداب و پرانرژی باشند
مــادری ،پایــان آرزوها
الهام مصدقیراد
نیست .مادری خداحافظی
گزارش روزنامهنگار
با رشــد و کمــال فردی
نیست .میتوانی مادر باشی و همچنان کتاب بخوانی ،مادر باشی و
تفریح کنی،فیلم ببینی،هنرمند باشی و یا مثل خیلی دیگر از مادران
بهکار بیرون از خانهات هم ادامه دهی .قرار نیست فرزند یا فرزندان
جدید جای کتاب و وقت مطالعه و فعالیتهای فرهنگی و ...را بگیرند.
بایدمیانهمهمشغلههایمادرانه،جاییبرایعالقههایتهمبازکنی.
پرمشغلهها اهل برنامهریزیاند ،از کوتاهترین و کمترین وقتشان به
راحتی نمیگذرند،کارهایشان را با سرعت بیشتری انجام میدهند؛
مادران پرمشــغله هم از این دســتهاند .مادرانی که در کنار تمام
فعالیتهای روزانه مادری و خانهداری به تحصیل و تفریح و مطالعه و
عالیقشان هم میپردازند بدون برنامهریزی روزشان شب نمیشود.
آنها معتقدند كه برنامهریزی،فرصت پرداختن به عالیق و مهارت
و کسب دانش را برایشان مهیا میکند و نتیجهاش میشود مادری
سرزنده و شاداب و پرانرژی برای فرزندانش؛مادری که حال همه اهل
خانه را بهتر میکند و از مادرانگیاش خوشحال است.
مادر شاداب و پرمشغله سهقلوها

سمیه علیاکبری ،مادر حسین 16ساله و ســارا و حورا و یحیی 7ساله
اســت؛ ســه قلوهایی که کالس اولشــان را تازه تمام کردهاند .روزها و
ماههای اول به دنیاآمدن ســهقلوها با داشتن پســرک 8ساله،روزهای
راحتی نبوده اســت .با کمــک مادربزرگهای خانــواده کمکم بچهها
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 میکرد ،تفریحات دونفره
با هر یک از والدین یامسافرت ســهنفره بدون حضور
ســهقلوها و ...ازجمله این برنامهها بوده اســت .به این
وقت گذاشتنها،زحمت و بیخوابی و مشغله مادری
که فرزندانش از روزهــای نوزادی فاصله
گرفتهاند را هم اضافه کنید؛ زحمتی
سهبرابر برای مادری که پیش از این
و بعد از پایان تحصیالت در مقطع
کارشناســی فیزیک ،عالقهمند
به ترجمه بــوده و در این زمینه
فعالیــت میکــرده و یکباره
دنیایــش با تغییــری جدی
مواجه شده اســت؛ « با آمدن
ســهقلوها کار ترجمه را کنار
گذاشتم،دیگر مانند قبل برای
ترجمه تمرکز نداشتم اما برخالف
تصور،بسیار فعالتر شدم .زمانی که

یک فرزند داشتم ،شاغل بودم اما با آمدن سهقلوها و فاصله گرفتن از کار،به
عالقهمندیهای هنری میپردازم .برای بچههایم لباس میدوزم ،نقاشی
میکشم،کتاب میخوانم،فیلمهای روز دنیا را میبینم ،صوتهای تفسیر
قرآن را میشنوم و گاهی برای صفحه مجازیای که همسرم برای عالقهاش
راهاندازی کرده ،با کمک یکدیگر زیور آالت با سنگهای تزئینی درست
میکنیم .حاال اگر وقت خالی میان روز پیدا کنم،باید حتما آن را پر کنم
تا حس مفیدبودن داشته باشم ».علیاکبری معتقد است كه وقت و زمانی
که در میان رســیدگی به 4فرزند ،برای پرداختن به عالقهمندیهایش
میگذارد او را به مادری شاداب و بهروز برای فرزندانش تبدیل کرده است.
او به همشهری میگوید « :این حس که فراتر از یک مادر خانهدار هستم
برایم ارزشمند اســت .ذهنم فقط درگیر کار خانه و بچهها نیست،آن را
پرورش میدهم .اگر فقط بخواهم به کارهای خانه و بچهها بپردازم،ذهن
منفعلی خواهم داشت .همیشه فعال بودهام و حاال با تغییر شرایط نیز به
نوعی دیگر،فعالبودن را دنبال میکنم».
برنامهریزی و پایبندی به آن

مدیریت خانهای با حضور 4فرزند در دو رده سنی مختلف ،راحت نیست،
بهخصوص اینکه بخواهی وقتی را برای خودت هــم بگذاری .علی اکبری
برنامهریزی درست و پایبندی به آن را از دالیل موفقیت در انجام بهموقع امور
یداند و قدردان همراهیهای
خانه و بچهها و پرداختن به عالقهمندیهایش م 
همسرش است .او و همسرش از چند سال قبل که بچهها کوچکتر بودند،
ساعت خواب آنها را تنظیم کردند؛ کاری که ابتدا با سهقلوها سخت بود اما
حاال نتیجه مثبتی دارد؛ «طبق برنامهای که چند سال است در خانه اجرا
میشود شام را بین ساعت8تا8:30شب میخوریم ،بچهها ساعت10خواب
هستند و اجازه خواب بعد از ظهر را ندارند .در روزهای مدرسه،تکالیف بچهها
از ساعت4عصر آغاز میشد و تا قبل از6عصر باید
پایان مییافت ».بخشی از عالقهمندیهایی
که علی اکبری به آنها میپردازد،بعد از ساعت
خواب بچههاست .در سکوت خانه به نقاشی

و مطالعه و فیلمدیدن میپردازد و زمان شستن ظرفهای شام و مرتبکردن
آشپزخانه،صوتهای تفسیر قرآن را میشنود؛ «یکی از کارهایی که همیشه
انجام میدهم،مرتبکردن ریخت و پاشهای کوچک در خانه است،این
راهکارهاست که اجازه نمیدهد خانه بههم ریخته شود و در پایان هفته نیز
نظافت کلی انجام میدهم.خانمهای شاغل با این ترفندها میتوانند همیشه
خانهشان را مرتب نگه دارند .همچنین شبها همیشه آشپزخانه را تمیز و
مرتب میکنم تا صبح برای آمادهکردن صبحانه ،با آشپزخانهای آرام و تمیز
مواجه شوم و کارم سرعت داشته باشد .مقدمات ناهار فردا را همیشه شب قبل
آماده میکنم که این هم در سرعت بخشیدن به کارهایم کمک بزرگی است».

شرایط تغییر را بپذیرید

مکث

علی اکبری با فعالیتها و دلمشغولیهایش خداحافظی
نکرده و فقط با تغییر شرایط زندگیاش ،در آنها تغییر
ایجاد کرده؛تغییری آگاهانــه و همراه با پذیرش که با
نتیجهای لذتبخش همراه است .او میگوید« :مادران
باید بپذیرند که با آمدن فرزند یا فرزندان جدید دیگر
نمیتوانند مانند گذشته به امور شخصی و تفریحاتشان
بپردازند .این پذیرش بســیار مهم است ،اگر بعضی
تفریحات و فعالیتهای شخصی را ندارند اما در عوض
شیرینی و لذت حضور بچهها را در زندگیشان دارند؛ اگر
این را بپذیرند بعدها مدام غر نمیزنند و نمیگویند که
بچهها نمیگذارند من زندگی کنم،نمیگذارند من مانند
گذشته به عالیقم بپردازم،نمیتوانم خوشبخت باشم
و ،...این تفکر و جمالت هم برای خودشان اذیتکننده
اســت و هم برای بچهها ».یکی از سختیهایی 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 سهقلوهاســت و آنها هم
رابطه خوب و همراه با احترامی نسبت
به او دارند اما سهقلوهای کالس اولی در
دوران کرونا و کالسهای مجازی،
تجربه سختی بودهاند؛ « باید
همزمان مراقب سهکالس
میبودم ،به تکالیفشان
رســیدگی میکردم،
دغدغه آموزش کالس
اول مجازی را داشــتم،
سختیاش ســهبرابر بود
اما حــاال خدا را شــکر
شیرینیاش هم سهبرابر
است ،یکباره سه تا بچه
کوچك با هم باســواد
شــد هاند و این جذاب
است».
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روشنا

مردها نمیتوانند
شما هر کاری را درنظر بگیرید که خیلی دشوار باشد ،در مقابل
بچهداری در واقع آسان است .بچهداری هنر خیلی بزرگی است.
مردها یک روز هم نمیتوانند این کار را انجام دهند ،زنها با دقت،
با حوصله و باظرافت این کار بزرگ را انجاممیدهند .خدای متعال
در غریزه آنها این توان را قرار داده است .این آقایان که میبینید
ماشااهلل یال و کوپالی دارند؛اینها همهاش ظاهر است،جسم قوی
اســت اما از لحاظ پیچیدگی ذهنی و در زمینههای احساسی و
عاطفی،زن قویتر از مرد است.قدرت تحملش زیاد است،راهها
را بلد اســت...غرض اینکه خانمها بهتر میتوانند در این مصاف
دوستانه بر عوامل سردی فایق بیایند ...اگر دیدید همسرتان یک
عیبی دارد،بدانید که هیچ انسانی بیعیب نیست ،او هم همزمان
دارد یک عیبی از شما را تحمل میکند .آدم عیب خودش را که
نمیفهمد ،عیب دیگری را میفهمد پس بنا را بگذارید به تحمل.
اگر دیدید قابلاصالح اســت،اصالحش کنید.اگر دیدید کاری
نمیشود کرد ،با او بسازید و زندگی کنید .خداوند انشااهلل زندگی
را شــیرین خواهد کرد و به آن برکت خواهــد داد و بدانید مرد
ایدهآل بیعیب و زن ایدهآل بیعیب در این دنیا پیدا نمیشود.
گزیدهای از سخنان مقام معظم رهبری
خطاب به زوجهای جوان در کتاب «مطلع عشق»

ترفند

رسوبزدایی از کتری
کتری و قهوهجوش از وسایل پر استفاده در هر خانهای
هستند که به مرور زمان و استفاده مکرر رسوب میگیرند
و دیوارهای آهکی روی آنها پدیدار میشود .رسوب عالوه
بر اینکه ظاهر کتری و قهوهجوش را بد میکند به مرور
باعث میشود رنگ و طعم آب هم بیکیفیت شود .برای
این شیوه رسوبزدایی فقط به آب و سرکه نیاز دارید:
 -۱با توجه به میزان اســتفاده از قهوهجوش  ،هر ســه تا
ششماه یکبار باید آنها را رسوبزدایی کنید .برای انجام
این کار ،به مقدار مساوی ســرکه و آب را داخل دستگاه
بریزید و داخل قهوهجوش بچرخانید و بگذارید دو ســه
ساعتی بماند .پس از گذشت چند ساعت ،آب معمولی در
قهوهجوش بریزید و خوب آن را بشویید.
 -۲بهتر است رسوبزدایی 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
جوشآید ،ســپس آن را از روی حرارت بردارید تا کامال
خنک شود .بعد از خنک شــدن کتری آن را خوب با آب
معمولیبشویید.
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نقلقولخبر
علی سالجقه
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست
بــرای ایفــای اثرگــذار مشــارکت مــردم
در حفاظــت از طبیعــت و صیانــت از
محیطزیســت ،تدویــن دســتورالعمل
آموزشــی بــرای ورود طبیعتگردهــا
بــه عرصههــای طبیعــی و پارکهــای
ملی ضروری اســت .میتــوان با اجرای
دستورالعملها از مردم برای حفاظت
بیشتر از محیطزیست کمک گرفت.

دروازه گردشگری ویتنام به روی ایرانیان گشوده شد
سفیر ویتنام در تهران :ایرانیها بدون مشکل به ویتنام سفر کنند
لوئونگ کونوک هویی :ویتنام مرکز سفر ارزان و سریع ایرانیها به تایلند ،مالزی و کامبوج است

مصطفی فاطمی
دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات
سفر
ستاد ویژه کاروانهای زیارتی به مقصد
مرقــد امامخمینــی(ره) در تعطیــات
خرداد مــاه تشــکیل شــد و بــا توجه به
کاروانهــای زیارتــی بــه مقصــد حــرم
مطهــر امامخمینــی (ره) پیــک بــاالی
ســفر در تعطیالت پیــشرو پیشبینی
میشــود .اصفهــان و قــم هــم درگیــر
سفرهای کاروانی خواهند بود.

عدد خبر

۴۳

درصــد تاالبهــای کشــور در معــرض
تبدیل شدن به منشأ گردوغبار هستند
و برای حفظ آنها از خطر ،فعالیت هایی
انجــام میشــود .بــه گــزارش ایســنا،
صدیقــه مــدرس طباطبایــی ،رئیــس
گــروه منابــع آب ســازمان حفاظــت
محیطزیست گفت :اگر شرایط تاالب
مطلــوب نباشــد و نیــاز آبــی آن تأمین
نشود ،این وســعت تاالبها میتواند
به کانون گردوغبار تبدیل شود.
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هکتــار وســعت اراضی تولیــد بذرهای
گیاهــان مرتعــی کشــور اســت .بــه
گــزارش همشــهری ،ترحــم بهــزاد
مدیــرکل دفتــر امــور مراتــع ســازمان
منابع طبیعــی گفــت :هماکنــون این
سطح در ۲۲ایستگاه و ۱۸استان کشور
فعالیــت دارنــد .بزرگتریــن ایســتگاه
تولیــد بــذر گیاهــان مرتعی کشــور در
شهرســتان قــروه اســتان کردســتان
قرار دارد.

ســفارت ویتنام در تهران درهای
گردشگری 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
جاذبههای میراثجهانی و طبیعتگردی در آسیای
جنوبشرقی 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 موزهها 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 گفتوگوی اختصاصی

خود با روزنامه همشهری از آمادگی کشورش برای
میزبانی ارزان از گردشگران ایرانی و همچنین تالش
برای راهاندازی پرواز مستقیم بین ایران و ویتنام در
گفتوگو با شــرکتهای 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 هتلهای آن کشــور برای ایرانیها بسیار ارزان
است و نرخ هتلهای آن کشــور از  30تا 100دالر
اســت ،اما هزینه تهیه بلیت پرواز به ویتنام اندکی
گران تمام میشــود و پیشــنهاد ما به گردشگران
ایرانی آن است که پکیجهای ترکیبی سفر به ویتنام
را برای سفر ارزان به چند کشور تهیه کنند.
بهگفته او ،پکیجهای ترکیبی ســفر به ویتنام تنها
مختص بازدید از جاذبههای گردشگری آن کشور
نیست و ایرانیها میتوانند با خرید سفرهای ترکیبی
عالوه بر ویتنام به کشورهای تایلند ،مالزی و کامبوج
با هزینههای بسیار ارزانتر سفر کنند.
بهگفته 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 بهدلیل
پاندمی کرونا گفت :اکنون مرزهای این کشور برای
سفر گردشگران باز شده و ایرانیها میتوانند بدون
مشکل به این کشور سفر کنند.
او با اعــام اینکه 19اثر شــامل آثــار ملموس و
ناملمــوس و محوطههای باســتانی و طبیعی این
کشــور به همراه فرهنگ مردم ویتنام در فهرست
میراث جهانی یونسکو ثبت شده است از جذابیت
آیینها و جشنهای باســتانی ویتنام برای بازدید
گردشــگران خارجــی ازجملــه
گردشگران ایرانی خبر داد و گفت:
ایران و ویتنام شباهتهای جالبی
به یکدیگر داشــته و هر دو کشور
عالقه به صلح و آرامش دارند.
ســفیر ویتنــام در تهــران
میگوید :ویتنام قصد دارد
با تقویت تعامالت
گردشــگری با
ایران شــرایطی
را فراهم کند که

گردشــگران ایرانی با هزینه کمتر عالوه بر ویتنام
بتوانند از جاذبههای گردشگری کشورهای همسایه
آن کشور ازجمله تایلند ،مالزی و کامبوج در مدت
زمان کمتر از 2هفته بازدید کنند.
بهگفته او ،عالوه بر ارزان بودن خدمات گردشگری
در ویتنام برای گردشــگران ،گردشــگران ایرانی
عازم ویتنام میتوانند با پروازهــای ارزانقیمت و
طی مسافتهای 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 ایرانیها
میتوانند بدون مشــکل
در قالب تور یا ســفرهای
انفــرادی ویــزای ورود به
ویتنام دریافت و به آن کشور
سفر کنند.

خبر روز

ساماندهی پسماندهای شمال
کشور با کمک بخش خصوصی
در پی تأکیدات معاون رئیسجمهور درباره اولویت ســاماندهی
پسماند استانهای شــمالی کشور ،اســتفاده از ظرفیت بخش
خصوصی در دستیابی به این هدف بررسی میشود.
به گزارش همشهری ،هفته گذشته علی سالجقه ،رئیس سازمان
حفاظت محیطزیست اعالم کرد که در استانهای شمالی ،زبالهها
جایی برای دفن ندارند .این موضوع اســتانهای شمالی کشور را
با بحران جدی روبهرو کرده و ســاماندهی این مشکل در اولویت
برنامههای دولت قرار دارد .سهیل اوالدزاد ،کارشناس محیطزیست
در اینباره زمینههای ورود بخش خصوصی را بررسی کرد .بهگفته
وی ،باید طبق قانون مدیریت پسماند با خریدوفروش غیرقانونی
پسماندهای شهری برخورد شــود .این کارشناس اولویت دوم را
لغو مجوز تمامی مراکز جمعآوری ضایعات طبق قانون مدیریت
پسماند ذکر کرده و جلوگیری از تفکیک زباله بهصورت دستی در
مراکز دپوی زباله و اخراج تمامی پیمانکاران تفکیک زباله در مقصد
را راهکار سوم مدیریت پسماند استانهای شمال کشور میداند.
ایجاد فضاهایی مشابه شهرکهای صنعتی با عنوان شهرکهای
بازیافت که تمامی فعل و انفعاالت مدیریت پسماند در آنها صورت
بگیرد ،میتواند راهحلی برای ســاماندهی این بحران باشد .البته
نباید فراموش کرد که فرایند مدیریت پسماند چند وجهی است .به
این معنا که نمیتوان با یک راهحل به مسئله خاتمه داد .بهعنوان
نمونه مدیریت پسماندهای الکترونیکی ،از پسماندهای آلی یا ویژه
کامال جدا هستند و نمیتوان تنها با یک خط معیار از سالمسازی
صحبت کرد .همچنین ایجاد و فعا ل کردن اپلیکیشنهای مدیریت
پسماند از بهترین شیوههای جلوگیری از سرقت زباله و تشکیل
باندهای مافیایی در این حوزه اســت .این اپلیکیشنها شکستن
انحصار را هدف میگیرنــد ،بهگونهای که افــراد مختلف امکان
طراحی اپلیکیشن و ارائه آن به سازمانهای متولی مانند شهرداری
و محیطزیست را داشــته باشند .حضور شــرکتهای مختلف،
سطح کیفیت فعالیتها و خدمات را باال میبرد و از فساد بیشتر
جلوگیری میکند .اوالدزاد درباره بحران محیطزیستی در شمال
کشور اشاره کرد و گفت :ما طرحهای پســماند را در استانهای
شــمالی تدوین کردهایم .بهعنوان مثال ،در بخش سروان استان
گیالن 5 ،سال قبل طرح جامع پســماند توسط دانشگاه نوشته
و از طرف مسئوالن دانشــگاهها 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 سالهای اخیر زبالههای ارزشمند توسط
افرادی که بعضاً مغازههای خریدوفروش ضایعات دارند ،با مجوز
صنفی سازمان صنعت و معدن به سرقت میرود ،درصورتیکه این
کار ضدقانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳کشور و در قانون
هرگونه حمل ،نگهداری ،خرید وفروش پسماند بدون اخذ مجوز از
نهادهایی مانند وزارت کشور ممنوع اعالم شده است .بنابراین باید
همه نهادها برای رفع این معضل همکاری کنند.

یکشنبه  8خرداد 1401
شماره 8507

سرقت «عالئم حیاتی» در جادهها

آب و هوا

گرد و خاک در نیمه شرقی
جنوبیها در امان نیستند
هنوز مدت زیادی از هشدار نارنجی صادر شــده برای گرد و خاک
جنوب نگذشته و تهرانیها نفســی از ریزگرد تازه نکردهاند که خبر
رسید توفان گرد و خاک در نیمه شرقی کشور در این هفته پدیده
ب و هوایی خواهد بود که به جنوب و جنوب غربی کشور هم
غالب آ 
کشیده خواهد شد .بهگزارش همشهری ،فریبا گودرزی ،کارشناس
سازمان هواشناسی با بیان اینکه تا سهشنبه در شرق و شمال شرق
و امروز (یکشنبه) در مناطق جنوبی و مرکز کشور ،وزش باد شدید
و خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود ،میگوید :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 اســتانهایی هستند که این هفته را با کاهش
کیفیت هوا شروع خواهند کرد.

آسمان غبارآلود خراسان جنوبی

رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای اداره
کل هواشناسی خراســان جنوبی هم میگوید :براساس نقشههای
هواشناسی تا اواسط هفته جاری ،ادامه وزش باد شدید و خیزش گرد
و خاک در اغلب نقاط استان پیشبینی میشود .بهگفته 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 پیــشرو احتماال با این پدیده مواجه میشــود .این در
حالی است که این استان از ابتدای ســال فقط ۳۰روز هوای پاک
را تجربه کرده و ۱۰روز هوای خطرناک داشته است .بهگفته معاون
درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شــاپور اهواز ،از ابتدای سال
۱۲هزارو۱۹۶بیمار با عالئم تنفسی و قلبی در پی گردوغبار به مراکز
درمانی مراجعه کردهانــد .حبیب حیبر میافزایــد :از این تعداد،
۱۱هزارو ۴۵۹بیمار بهصورت سرپایی درمان و ۷۳۷نفر در بخشهای
عادی و ویژه بیمارستانهای خوزستان بستری شدهاند.

13
درصد

معــاون اداره کل راهــداری و حملونقــل
جادهای خراسانرضوی از سهم ۱۳درصدی
استان در جابهجایی کل مسافران در کشور
خبر داد .بــه گزارش ایســنا ،رضا صحراگرد
گفت :بیش از ۱۴میلیونو۵۰۰هزار وسیله
نقلیــه در ســال ۱۴۰۰بــه خراســانرضوی
وارد شــ د کــه ۱۹درصــد آنهــا وســایلنقلیه
ســنگین بــود .بهگفتــه وی ،بیــش از
۱۳میلیونو۱۲۰هــزار مســافر در محورهــای
استان جابهجا شدند.

35
روستا

مدیـــــــرکل کتابـــخانههـــــــای عمـــــــومی
خراسا نشــمالی گفــت۳۲ :روســتای
پرجمعیــت این اســتان از کتابخانــه عمومی
برخوردار شــدهاند اما همچنان ۳۵روســتای
پرجمعیــت از ایــن امــکان فرهنگــی محروم
هستند .به گزارش ایرنا ،مهدی آریان افزود:
این روستاهای بزرگ هر یک بیش از1500نفر
جمعیت دارنــد کــه ایجــاد کتابخانــه در آنها
ضروری اســت .بهگفتــه وی،از ۷۷کتابخانه
عمومی خراسانشمالی ۴۴مورد در مناطق
شــهری۳۲ ،مــورد در نواحی روســتایی و یک
کتابخانه سیار روستایی است.

خراسا
نرضوی

سیدهزهرا عباسی

خبرنگار

سال گذشته بنا بر اعالم سازمان پزشکی قانونی ۱۶هزار
و۷۷۸نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دســت
دادهاند که در مقایسه با مدت مشابه سال9 ،99درصد
افزایش یافته است .از کل تلفات تصادفات 4147نفر در
محورهای درونشهری۱۱ ،هزارو۶۰۵نفر در مسیرهای
برون شهری۹۴۱ ،نفر در مسیرهای روستایی و ۸۵نفر
در سایر مســیرها جان باختهاند .آمارها نشان میدهد
بیشترین سهم تلفات مربوط به جادههای برونشهری
اســت؛ جادههایی که بهگفته معاون سازمان راهداری
ایران بهویژه در سالهای اخیر در معرض خطر سرقت
تابلو و عالئم قرار گرفتهاند .سرقتهای جادهای ساالنه
حداقل 20میلیارد تومان به این سازمان خسارت میزند
و این رقم بهجز خسارتی است که سرقت کابلهای برق
و روشنایی ب ه بار میآورد.
همه اســتانها هــر از گاهی آمــار و ارقامــی از این
ســرقتهای جادهای مطرح میکنند ،امــا به تازگی
مسئوالن آذربایجان غربی از خسارت 8میلیارد تومانی
ســرقت تابلو و عالئم جادهای خبر دادهاند؛ عددی که
این استان را در مقایسه با میانگین اعالم شده از سوی
راهداری کشور در رده اســتانهای با سرقت باال قرار
میدهد .خوزستان ،کرمانشــاه و گلستان هم هر یک
اعالم کردهاند ســاالنه بهطور میانگین از این سرقتها
به عالوه ســرقت تجهیزات روشــنایی خسارت قابل
توجهی میبینند.
سرقت 7هزار تابلو در آذربایجان غربی

سال گذشته بین  ۶۵۰۰تا 7هزار تابلو و عالئم ایمنی از
محورهای مواصالتی آذربایجان غربی به سرقت رفته که
بیشترین میزان تابلوهای سرقتی بهترتیب در بزرگراهها،
محورهای اصلی ،کریدورهای اصلی و محورهای فرعی
بوده اســت .مدیرکل راهداری و حملو نقل جادهای
آذربایجانغربی ارزش ریالی تابلوهای سرقتی در سال
گذشــته را 8میلیارد تومان اعالم میکند و میگوید:
امسال 20پرونده سرقت تابلو و عالئم جادهای تشکیل
شدهاست.
ارسالن شکری تأکید میکند ســرقت تابلوها و عالئم
هشــداردهنده موجب کاهش دید و هوشیاری راننده
و اطمینان خاطر او هنگام رانندگی شــبانه میشود و
قطعا یکی از عوامل مؤثر در افزایش تصادفات و تلفات
جادهای است.

خراسا
نشمالی

عکس :همشهری /بهروز بهمنی

باد شدید در شمال سیستان و بلوچستان

معاون هواشناسی سیستان و بلوچســتان با اشاره به صدور هشدار
زرد هواشناســی در این استان میگوید :از دوشــنبه تا پنجشنبه
وزش بادهای شدید ۱۲۰روزه هفته جاری تشدید میشود .محمود
دیانتی با بیان اینکه تا روز سهشــنبهاحتمال رگبار پراکنده باران،
رعد و برق و تندبادهای لحظهای در سراوان ،نیکشهر و سرباز وجود
دارد ،میافزاید :احتمال جاری شدن رواناب و سیالبی شدن موقت
مسیلها در این مناطق دور از انتظار نیست .بهگفته وی ،وزش این باد
موجب خیزش گردوخاک ،کاهش کیفیت هوا و دید افقی و همچنین
افزایش غبار در نوار شرقی این استان خواهد شد.

عدد خبر

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

گزارش

سرقت تابلو ،عامل 30درصد تصادفها

طبق آمارهای اعالم شده سال گذشته 2867تصادف
جادهای در آذربایجان غربی به وقوع پیوست که منجر
به مجروح شدن  3560و فوت 255نفر شد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای
آذربایجان غربی  25تا 30درصد تصادفات رخ داده در
سال گذشته را در نتیجه نبود و ســرقت تابلو و عالئم
میداند و به همشــهری میگوید :در اکثر محورهای
اصلی و فرعی اداره کل و ادارههای شهرستان بهصورت
مســتمر به نصب ،تعمیر و تعویض تابلوهای مورد نیاز
اقدام میکنند ،اما با توجه به گســترش ساالنه شبکه
راههای آسفالتی اصلی ،فرعی و روستایی و همچنین
سرقتهای 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 محلهای ملی و استانی را درمجموع 2میلیارد
و500میلیون تومان میدانــد و تأکید میکند که این
اعتبار بسیار محدود و اندک است.
او تصریح میکند :با توجه به تامین نشدن بموقع اعتبار
و تخصیص نقــدی ،اداره کل راهــداری و پیمانکاران
این حوزه با مشکالت زیادی مواجه میشوند .با توجه
به اینکه جنس مصالح فوالدی و ســرقت آنها بســیار

باالســت ،پیمانکاران مجبور به نصب چندباره عالئم و
تابلوها میشوند.
نصرتــی راهکار ایــن مشــکل را اســتفاده از مصالح
کامپوزیتی و غیرفوالدی میداند که هیچ ارزشی برای
سارقان ندارد.
ن مسافران در خطر است
جا 

گرچه بررســی آمار اعالم شــده از ســوی استانها
آذربایجان غربی ،خوزســتان ،کرمانشــاه ،گلستان،
سیستانو بلوچستان و تهران را بیش از همه در معرض
سرقت تجهیزات جادهای نشان میدهد ،اما مدیرکل
دفتر نگهداری عالئــم ،تجهیزات و ابنیــه فنی راهها
سازمان راهداری و حملونقل جادهای تأکید میکند
نمیتوان مقایســه دقیقی از این نظر میان اســتانها
انجام داد.
مجید صباغزاده با اشــاره به بیش از 22هزار کیلومتر
طول راههای کشور به همشهری میگوید :آمار اعالم
شده از ســوی خوزســتان و آذربایجان غربی یا دیگر
استانها مربوط به مواردی اســت که همکاران ما در
ادارههای راهداری به کمک نیروهای انتظامی توانستند
سرقت را کشف و میزان خســارت را ارزیابی کنند ،اما
برخی از اســتانها چنین امکانی را ندارند و به همین

دلیل نمیتوان گفــت در کدام منطقه بیشــتر اتفاق
میافتد .او با بیان اینکه سرقت عالئم جادهای بهدلیل
طول راههای کشــور بهصورت صددرصدی قابل رصد
و ردیابی نیســت ،میافزاید :عدد خسارت سرقت تابلو
قابل توجه است که عالوه بر هدررفت بیتالمال موجب
صدمههای شدید در تصادفهای رانندگی میشود.
صباغزاده ســرقت عالئم جادهای را مربــوط به همه
اســتانها میداند و تأکید میکند :در جادههایی 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 میکند
که میتوانند جان افــراد را نجات دهند و نبودشــان
خطرآفرین اســت .با همین تعریف صباغزاده معتقد
است با فرهنگسازی باید جلوی افراد اندکی را که دست
به این سرقتهای خطرآفرین میزنند ،گرفت.
برنامه ســازمان راهداری و حملونقل جادهای اصالح
برخی مســیرها برای بینیاز شــدن به عالئم و تابلو و
استفاده از تابلوهای با همان کارایی اما با جنس بدون
ارزش اقتصادی است تا ضرر و زیان سرقتها و آمار آن
کاهش یابد.
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خبر کوتاه

کرمان

رشد اقتصادی 4درصدی در کرمان
رئیس ســازمان مدیریت و برنامهریزی کرمان درباره رشد
اقتصادی استان گفت :درصد رشد اقتصادی استان 7.7درنظر
گرفته شده و هماکنون 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
1054میلیارد تومان اســت .تاکنون 421میلیارد (حدود
40درصد) آن جذب شده و متأسفانه هنوز 60درصد اسناد
خزانه سال گذشته جذب نشده است.
وی تصریح کرد22 :دستگاه اجرایی استان توانستند اعتبار
حوزه اسناد خزانه را کامل جذب و حدود 7دستگاه اجرایی
بیش از 60و 11دســتگاه اجرایی زیر 50درصد و 3دستگاه
اجرایی کمتر از 25درصد و 9دســتگاه اجرایی تقریبا هیچ
جذب اعتباری از محل اسناد خزانه نداشتهاند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کرمان با اشاره به اینکه
حدود 80درصد از اعتبار اسناد خزانه جذب نشده متعلق به
3دستگاه اجرایی است ،افزود :اداره کل راهداری و حملونقل
جادهای شــمال استان ،ســازمان آب و فاضالب و اداره کل
راهداری و حملونقل جادهای جنوب حدود 517میلیارد از
اعتبار اسناد خزانه را بهخود اختصاص دادهاند.
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تاالر شیشهای

میادین

قیمت گوشت منجمد در میادین

روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

ارقام به هزار واحد

در ماههای 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
بهصورت منجمد ذخیرهســازی و به بازار عرضه شده است.
در میادین میوه وترهبار عالوه بر گوشــت گرم ،گوشت قرمز
منجمد داخلی و وارداتی نیز با قیمتی پایینتر از گوشت گرم
به فروش میرسد.
سردست
گوسفندی

133.000

ران
گوسفندی

کف دست
گوسفندی

160.000

115.000

115.000

148.000

1.565
1.562
1.560
1.557
1.555
1.552

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.

کیلوگرم /تومان

راسته
گوساله

141.000

1.570

1.567

158.000

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام
فروشحقوقی

ارقام به میلیارد تومان

703

خرید حقوقی

1154

فروشحقیقی

ران گوساله
وارداتی

سردست
گوسالهوارداتی

خرید حقیقی

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
بهمعنای آن است که سهامداران حقیقی دیروز 451میلیارد
تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.
تراز صعود و نزول در بازار سهام
صعود
نزول
بدون تغییر

سوپرمارکت

حلواشکری؛
کمیابشدنمعروفها
قیمت هر کیلوگرم حلوا شکری به 125هزار تومان
رسیده است .به گزارش همشهری ،روند کمیابشدن
محصوالت مصرفی ،با نگاهی بهاحتمال افزایش قیمت
در همه محصوالت مصرفی ،فراگیر شده و در هفته
اخیر برخی از برندهای حلوا شــکری در فروشگاهها
بهویژه مجازیها ،کمیاب شــدهاند .برندهای کمتر
معروف فعال بازار آنالین را در اختیار دارند.

شاخص کل بورس تهران در مبادالت روز گذشته
با 11هزار واحد کاهش مواجــه و بیش از28هزار
بورس
میلیارد تومان از ارزش سهام شرکتها کاسته شد.
بهنظر میرسد بعد از  2ماه صعود مداوم ،شاخص کل بازار سهام وارد
فاز استراحت شده است ،آنطور که کارشناسان میگویند :این یک
دوره موقت در بازار سهام است.
به گزارش همشهری ،شاخص کل بورس تهران که از ابتدای امسال
تا پایان اردیبهشت بهطور 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 .تحتتأثیر این نزول بیش از 28هزار میلیارد
تومان از ارزش ســهام شــرکتهای 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

برند

مشخصات

قیمت

عقاب

ساده400-گرمی

49.000

عقاب

پستهای400 -گرمی

58.000

تکسان

ساده 700گرمی

90.000

آسمان

ساده 90گرمی

11.000

باز

پستهای 250گرمی

33.000

مزرعه

ساده 350گرمی

42.000

باز

کنجدی 400گرمی

46.000

آسمان

دارچینی 400گرمی

50.000

خبر

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 مث ً
ال کسانی که خودرو داشتند و بهصورت قولنامهای
فروختهاند و یا براساس اطالعات پلیس راهور هنوز ماشین به
نام فرد قبلی است ،ما اصل اعتراض را بر صحت میگذاریم و به
آنها فرصت میدهیم ســند به نام خریدار خودرو صادر کنند یا
اینکه فرزند خانوار که بزرگ شده و خانواده مستقل تشکیل داده
است ،اما پرونده یارانهاش را جدا نکرده ،خانوار جدید یارانهای
تشکیل دهد و مستقل شود تا بتوانیم به سرپرست خانوار یارانه
معیشتی بدهیم.
عبدالملکی اضافه کرد :کسانی که فرزند بزرگ دارند و میخواهند
پرونده یارانهای خانوار آنها جدا شــود و یا کسانی که با حساب
شخصی خود کار اقتصادی انجام میدهند ،باید حساب فردی از
حساب تجاری آنها جدا شود ،بهعنوانمثال کسانی هستند که
حساب کارپردازی اداره با شمارهحساب فردی آنها انجام میشود.
به آنها هم فرصت میدهیم شمارهحســاب شخصی خود را از
حساب تجاری و اداری جدا کنند.
او گفت :تعدادی از طالب هستند که وجوه شرعی به حسابشان
واریز میشود 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 میگیرند و یارانه شامل حالشان میشود .عبدالملکی تأکید
کرد :دولت نمیخواهد حتی یک نفر از 9دهک کمدرآمد جامعه
حقش ضایع شود و یارانه بهحســاب آنها واریز میشود؛ البته
یارانهای که فع ً
ال واریز علیالحســاب است و اگر جزو 90درصد
باشند بعدا ً قابلبرداشت میشود.

بررسیها نشــان میدهد که با رسیدن شــاخص به محدوده یک
میلیون و600هزار واحــد که نوعی مقاومت تکنیکی برای رشــد
شاخص تلقی میشــود ،نوعی دوگانه ادامه رشد یا اصالح در بین
فعاالن بازار سرمایه شکل گرفته اســت و همین موضوع ،منجر به
کاهش حجم سرمایهگذاری در بورس شــده است .از نظر بنیادی
این ابهام در مورد تداوم رشــد ،به متغیرهایی ازجمله توقف روند
رو به رشــد قیمت جهانی کاالهای پایه ،نرخ بهره و حتی مذاکرات
هســتهای بازمیگردد .با این حال بهنظر میرسد بخش مهمی از
دالیل نزول به تغییر در سیاســتهای پولی و مالی بازمیگردد 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 نوسانهای شاخص
بورس ،ارتباط مستقیمی وجود دارد .افزایش نرخ بهره میتواند مانع
از رشد شاخصها شود .آمارها نشان میدهد که از ابتدای سالجاری
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 میکنند اما فرایندی اســت که میتواند
شاخصهای بورس را تحتتأثیر خود قرار دهد .موضوع دیگری که
بهنظر میرسد بر بازار سرمایه تأثیر گذاشته ،ابهاماتی است که در
مورد اثر حذف ارز ترجیحی وجود دارد .با وجود آنکه شرکتهای
بورس گزارشهایی در این زمینه منتشر کردهاند اما هنوز آثار این
سیاست بهطور دقیق بر فعالیت شرکتهای بورس مشخص نیست.
با این همه به زعم کارشناســان ،حذف ارز ترجیحی میتواند آثار
مطلوبی بر عملکرد شرکتهای بورس داشته باشد و منجر به بهبود
فعالیت اقتصادی بسیاری از صنایع و رشد تولید شود.
پیشبینی آینده

آنطورکه کارشناسان میگویند :برایند شاخصهای بورس در سا 
ل
جاری مثبت اســت و اغلب تحلیلگران انتظار دارند تا شاخص کل
بورس تهران در ســالجاری به روند رو به رشد خود ادامه دهد .به
گفته کارشناســان ،نزولهای 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 مهمترین فاکتورهای سرمایهگذاری در بورس
است نشان میدهد که قیمت ســهام شرکتهای 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 دورههایی که این نســبت افزایش مییابد ،شــاخص بورس

کاهش تقاضای خرید از سوی مرغداران ،تولیدکنندگان جوج ه یک روزه را با زیان هنگفتی مواجه کرده اما دولت میگوید از تولیدکنندگان حمایت میکند

جوج هکشی متوقف میشود؟

در روزهای اخیــر کلیپهایی از
معدومسازی تعداد زیادی جوجه
گزارش
یکروزه در فضای مجازی منتشر
شد که دستکم یکی از این کلیپها 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 شیوهای دلخراش
معدوم میشــدند .این اتفاق برای نخســتینبار
نیســت که رخ میدهد2 ،ســال پیش نیز درپی
کاهش تقاضــای مرغ در آغــاز کرونا جوجههای
تولیدی روی دســت تولیدکنندگان ماند و برای
کاهش هزینه تولید بخش زیادی از این جوجهها
امحا شــدند .گذشــته از اینکه چه بخشــی از
کلیپهای جوجهکشــی ،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 مهمتر اســت توجه به این
رویداد دلخــراش از منظــر اخالقی اســت .در
هفتههای گذشته روند هدفمندســازی 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 اجتنابناپذیــر بود امــا در کوتاهمدت
دشــواریهای تامین ارزاق را برای قشر ضعیف
جامعــه افزایش داده اســت .اما فراتــر از تامین
کاالهای اساســی و دغدغههای 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 یکروزه راهحلی

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 نهاد ه بهصورت مدتدار از
شرکت پشتیبانی امور دام دریافت و اقدام به تولید
میکند .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

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
عادیسازی و گسترش حس بیرحمی و سنگدلی
در جامعه کم نخواهد کرد.
عکس و فیلم منتشر نشود

در پــی واکنشهایــی کــه انتشــار فیلمهای
معدومسازی جوجههای یکروزه در پی داشت،
انجمن صنفی تولیدکننــدگان جوجه یکروزه در
نامهای به تاریخ 4خردادماه از اعضای خود خواست
برای جلوگیری از سوءاستفاده عوامل فرصتطلب
عملیات معدومسازی بدون انتشــار فیلم انجام
شود .کاهش شدید تقاضای خرید جوجه یکروزه
از ســوی مرغداران ،زیان تولیدکنندگان جوجه
یکروزه 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 نهادهها در یک ماه اخیر هزینه تامین
این اقالم را برای فعاالن حــوزه تولید دام و طیور

بهشدت افزایش داده است .بهار سال 99نیز درپی
کاهش شدید تقاضای مصرف مرغ ،زیان فراوانی به
تولیدکنندگانی وارد شد که جوجهریزی اسفندماه
را با توجه به افزایش تقاضا در شب عید ،از میزان
عادی باالتر نیز برده بودند .در آن زمان نیز انتشار
تصاویر امحای جوجههای یکروزه واکنشهای
منفی بسیاری بهدنبال داشــت .اما این بار بهنظر
میرسد 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 قراردادی2 ،راهکار دولت
برای تامین کاالهای اساسی مردم بدون تحمیل
زیان به تولیدکننده و هزینهباال به مصرفکنندگان
اســت .پس از تأکید مکرر وزیر جهادکشاورزی
بر کاهش ریســک تولید جوجهریزی واحدهای
تولیدی ،معاون امور دام وزارت جهادکشــاورزی
روز گذشته در گفتوگو با یکی از بخشهای خبری
تلویزیون شیوههای حمایتی دولت از مرغداران را
تشریح کرد .حســین دماوندی نژاد با بیان اینکه

بهگفته معاون وزیر جهادکشــاورزی ،با پیگیری
بحث صادرات بهطور 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 بازارهای منطقه هدایت
خواهد شد تا مازاد تولید زیانی برای تولیدکنندگان
به همراه نداشته باشــد .دماوندی نژاد افزود :در
سیاستهای حمایتی دولت ،برای تامین خوراک
گلههای مادر جوجه یکروزه تخمگذار و گوشتی
نیز برنامــه کاملی تدارک دیده و از روز گذشــته
ابالغ شــده که براســاس آن پرورشدهندگان
میتوانند بــا دریافت دان مــدتدار و اعتباری از
شرکت پشــتیبانی امور دام از تسهیالت الزم در
جهت ادامه تولید برخوردار شوند .بهگفته معاون
امور دام وزارت جهادکشاورزی در بخش تخممرغ
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 معاونتهای وزارت
جهاد به مدیریت معاون امور دام شکل گرفته که
تعیین قیمت هفتگی تخممرغ را با هدف خرید و
ذخیرهسازی مازاد تولید انجام میدهد.

13
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شاخص کل بورس تهران دیروز با 11هزار واحد کاهش ،وارد دوره اصالح شد
وارد یک دوره اصالح میشود .در چنین شــرایطی افزایش درآمد
شرکتهای بورس در ماههای آینده میتواند 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 ماههای آینده و با انتشار گزارشهای مالی جدید
شرکتهای بورس ،سطح درآمد این شرکتها افزایش خواهد یافت
و زمینه برای رشد دوباره شاخص بورس فراهم میشود.
احسان عسگری ،یک کارشناس بازار ســرمایه در اینباره گفت :از
ابتدای سالجاری تاکنون ،بازار سهام ،روند رو به رشدی را سپری
کرده است اما در روزهای اخیر شاخصهای بورس با نوسان مواجه
شدهاند اما انتظار میرود سودآوری شرکتهای بورس در ماههای
آینده افزایش یابد.
او چشمانداز بازار ســهام را در روزهای آینده مثبت ارزیابی کرد و
گفت :بهنظر میرسد امسال ،شرکتهای 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 بهنظر میرسد
فضای موجود یعنی افت بازار بهزودی برطرف شــده و شاهد رشد
طبیعی بورس باشیم .محمدعلی احمدزاد اصل با بیان اینکه تمام
متغیرها نشان میدهد که بازار سرمایه پتاسیل رشد بسیاری دارد،
تأکید کرد :با توجه به تورم موجود ،بهنظر میرسد وضعیت درآمدی
شرکتها براساس تورم حاکم در اقتصاد ،بهزودی بهبود یافته و باز
هم شاهد رشد متعارف بورس باشیم.
نرگس توانایی ،یک کارشناس دیگر بازار سرمایه درباره شرایط فعلی
بازار سهام گفت :این روزها احتیاط سهامداران با توجه به برخی از
ابهامها افزایش یافته است و سهامداران عمدتا در سهام شرکتهای
کوچک سرمایهگذاری میکنند.

4272
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بورس در فاز استراحت

عکس :همشهری /امیر پناهپور

158.000

سردست
گوساله

ران
گوساله

4724

در مبادالت دیروز بازارسرمایه ،قیمت سهام
167شرکت رشد و 414شرکت کاهش یافت .قیمت
سهام 13شرکت هم تغییری نکرد.
ارزش بازار سهام
ارقام به هزارمیلیاردتومان

4خرداد

 7خرداد

 3خرداد

 2خرداد

7500
7480
7460
7440
7420
7400
7380
7360
7340
7320
7300
7280

 1خرداد

ارزش کل ســهام شــرکتهای حاضــر در بــورس و فرابــورس
در مبــادالت دیــروز 28هــزار میلیــارد تومان نــزول کــرد و به
7370هــزار میلیــارد تومان رســید .ایــن بهمعنای 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 ،هماکنون معادل 240میلیارد و
300میلیون دالر است.
ارزش معامالت بازار سرمایه
معامالت خرد

37

کل معامالت

37

ارقام به درصد

63

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 معامــات عمــده اختصاص یافــت .این
ارقــام نشــان میدهــد کــه ارزش کل معامالت خــرد در
دادوســتدهای روز گذشــته 212میلیــارد تومــان معادل
3.8درصد نزول کرده است.

چهرهها
سید جواد ساداتی نژاد
وزیر جهادکشاورزی

سیاست یارانه ارز ۴۲۰۰تومانی موجب تورم
در حوزه کشــاورزی شــده بود؛ این سیاســت
همچنین منجر شد ســرمایهگذاران از بخش
کشــاورزی فرار کنند .همچنین ســبب شد تا
بودجه خودکفایــی از این بخش حذف شــده
و بــه جــای اینکــه زیرســاختهای کشــاورزی
تقویت شود ،زیرساختهای تجارت تقویت و
باعث افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی
شد .مزیتهای طرح جدید به شکلی است
کــه باعــث میشــود تــا هــم رقابــت در حــوزه
کشــاورزی افزایــش یابد و هــم مصرفکننده
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 عدهای در تالشند با گفتار و
کردارشان اصل موضوع را با مغشوش کردن
بــازار و ســیاه نمایی بــه هــم بزننــد .فراموش
نکرد هایــم ،پیــش از ممنوعیــت واردات
میتوانستیم خودرویی نظیر پراید را با قیمت
کمتر از ۳۰میلیون تومان و بدون قرعهکشی
خریــداری کنیــم ،امــا نتیجــه ممنوعشــدن
واردات ،حرکت کردن بهســمت قرعهکشــی
و خرید محصوالت خودروســازان با استفاده
از چاشــنی شــانس و بــا قیمتهــای بســیار
باالتر است.

بعد از طارمی ،نوراللهی ،انصاریفرد و  ...در
کارنامه امیرحسین حسینزاده هم حضور
زیرنظر علی دایی به چشم میخورد

جایتسبز،نفتتهران!
بیرانوند ،پورعلیگنجی و خیلی از
ستارگان دیگر در تیمهای بیهوادار
تهرانی اوج گرفتند

ُ
قلانتقاالت
ن ِ

18

18

19

اسطورهستارهشناس

با پایان یافتن فصل فوتبال باشگاهی در
اروپا تنها جذابیت فوتبال شایعههای
نقلوانتقاالتی آن است

تیتر یک

داستان صعود
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روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده روز
عكس|پویا قربانی|

لیگ برتر ایران  -هفته 29

پرسپولیس
20:00
شهرخودرو

سالمسنسیروس

گل گهر

سپاهان

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

20:00

هوادار

فوالد

20:00

برنامه بازی

لیگ برتر ایران  -هفته 30

دوشنبه  9خرداد 1401

استقالل
19:00
نفت  .م.س

مس

19:00

پیکان

سهشنبه  10خرداد 1401

جوانی
امتیازتیم ماست

میالد عبادیپور ،کاپیتان تیم ملی والیبال
معتقد است که جوان شدن امتیاز بزرگ
تیم در لیگ ملتهاست و تا زمانی که به
جوانها میدان داده نشود ،هیچ اتفاقی
در والیبال نمیافتد

تراکتور

18:30

نساجی

پنج شنبه  12خرداد 1401

گل گهر
20:00
ذوب آهن

20:00
آلومینیوم

سپاهان

فجر سپاسی
20:00
پرسپولیس

هوادار

فوالد

صنعت نفت
20:00
شهرخودرو
20:00

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
جذابترشــدن لیگ ایران داشت و با سقوط این
تیم لیگ برتر چندسالی از این جذابیت مضاعف
بیبهره مانده بود .انزلیچیها سال 95و در پایان
لیگ پانزدهم طی یک بازی دراماتیک از لیگ برتر
سقوط کردند و جمعه گذشته بعد از گذشت6سال
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 غیبتها دورقمی شد.
ملوان بهعنوان قدیمیترین قدرت شهرســتانی
فوتبــال ایــران و رکــورددار حضــور در فینال
جامحذفی بین تیمهای غیرتهرانی ،در رقابتهای
لیگ هم همیشــه حضوری پررنگ داشته است.
پیش از انقالب اسالمی در سطح اول فوتبال ایران
6دوره جام تختجمشید برگزار شد که ملوان در
هر 6دوره حاضر بود و البته دوره ششم نیمهکاره
باقی ماند .بعد از انقالب و تا قبل از راهاندازی لیگ
حرفهای ایران نیز 11دوره لیگ با نامهای قدس
و آزادگان برگزار شــد که ملوان فقط 3دوره در
سطح اول حضور نداشــت .بهترین مقام این تیم
هم ســال1369در لیگ قدس بهدست آمد که
شــاگردان بهمن صالحنیا در لیگ دوگروهی تا
مرحله نیمهنهایی صعود کردند و در جمع 4تیم
برتر مغلوب قهرمان آن دوره یعنی استقالل شدند.
ملوان در لیگ 1370نیز بعد از 3تیم نامدار تهرانی
(پاس ،استقالل و پرسپولیس) به مقام چهارم رسید
و بهعنوان بهترین تیم شهرستانی برگزیده شد که
در آن سالها عنوان مهمی بود .با این پیشینه ملوان
از سال 1380و نخستین دوره لیگ حرفهای در این
لیگ حاضر بود و طی 15دوره فقط یکبار سقوط
کرد که سال بعد بالفاصله به لیگ برتر بازگشت .اما
سقوط بعدی که در پایان لیگ پانزدهم رقم خورد،
به سقوطی بزرگتر برای سفیدها بدل شد و این
تیم را 6سال از سطح اول دور نگه داشت.
روز جمعه24 ،اردیبهشتماه 95روز تلخ سقوط
ملوانیها به دســته پایینتر بود .رقیب ملوان در
جنگ بقا ،ســیاهجامگان مشــهد بود که از قضا
همین  2تیم در روز پایانی باید در ورزشگاه ثامن
مشــهد به مصاف یکدیگر میرفتند .قوی سپید
حتی با یک باخت خفیف هم در لیگ برتر ماندگار
میشد اما سیاهجامگان به پیروزی با اختالف 2گل
نیاز داشت؛ نتیجهای که در دقیقه 90رقم خورد
و گل دوم سیاهجامگان در آخرین دقیقه ،سقوط
تلخ قوهای ســفید را رقم زد .در آن بازی تراژیک
چهرههایی نظیر محمدحســین کنعانیزادگان،
عزت پورقاز ،حســین ماهینی ،محمد آبشــک و
جالل رافخایی در ترکیب ملوان حضور داشــتند
اما مهمترین چهره سفیدپوشــان مازیار زارع بود
که حاال بعد از 6سال سرمربی ملوان و الهامبخش
این تیم در صعود دوباره به لیگ برتر است .جالب
اینکه دیگر تیم صعودکننده یعنی مس کرمان هم
با هدایت کاپیتان سالهای نهچندان دورش یعنی
فرزاد حســینخانی 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
عالقهمندان پیگیر فوتبال ایران چند سالی هست از
حضور تیمهای کرمانی در لیگ برتر کامال سیراب
هستند ولی بازگشت بندرنشینان انزلی رنگ و بوی
دیگری به لیگ برتر میبخشد .چند سالی هست که
نیمی از تیمهای لیگ برتر از حوالی کویر میآیند 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 سنسیروس
درآمیخته شد .و چه اتفاقی از این بهتر.

سوژه روز

3بازی
و هزار عالمت سؤال
لیگ برتر فوتبال ایران امشب پیگیری میشود
و 3بازی عقبافتــاده از هفته بیســتونهم در
شهرهای اهواز و تهران انجام خواهد شد .امشب
تیم هوادار میزبان گلگهر خواهد بود اما بازیهای
مهمتر را پرســپولیس و سپاهان مقابل حریفان
برگزار میکنند تا تکلیف نایبقهرمانی این فصل
کمی روشنتر 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 بازیهای
این دو تیم را برای روز 12خــرداد برنامهریزی
کرده و از آنها خواسته تا بدون بازیکنان ملیپوش
خود در آخرین بازی به میدان بروند؛ درخواستی
که البته با مخالفت شدید پرسپولیسیها مواجه
شده و آنها هم مثل استقالل تأکید کردهاند بدون
حضور ملیپوشان 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) برنامهریزی کرده
تا الاقل برای این تیم مشکل حضور ملیپوشان را
حل کرده باشد .اما اگر امشب شهرخودرو موفق
به شکست پرسپولیس شود ،برنامه بازی استقالل
هم باید تغییر کند چون حریف استقاللیها رقیب
شهرخودرو در راه سقوط خواهد بود و باید بازیها
به شکل همزمان برنامهریزی شود.
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اسطوره ستارهشناس

نكته بازی
حداقل بهخاطر کنعانی!

تیم ملــی فوتبــال ایــران یکی از
عجیبتریــن دوران تاریخش را
پشت سر میگذارد و در شرایطی
کــه نیاز ضــروری بــه برگزاری
مسابقات دوستانه داریم ،هنوز انجام
هیچ دیداری قطعی نشده است2 .بازی
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 کنعانیزادگان هم که شده دست
بجنبانید و 2تا بازی دوستانه ردیف کنید! این بندهخدا بعد از آن
ماجراهای اتوبوس و اینها ،اول 2بازی محروم شد و بعد که دیدند
برای مسابقه با کرهجنوبی الزمش داریم ،گفتند حق حضور در2
بازی دوستانه را ندارد ،اما االن بازی دوستانه هم پیدا نمیشود!

لژیونر این روزهای فوتبال ایران که همدوره 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 بهدست بیاورند،
میتوان به کریم انصاریفرد اشاره کرد که  2بار در لیگهای
یازدهم و سیزدهم با پیراهن سایپا و تراکتور این عنوان را
بهخودش 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
عباسزاده و خیلیهای دیگر هم در فهرســت کشفهای
علی دایی هستند؛ مردی که چشم تیزبین او نقش مهمی در
افزایش غنای فوتبال ایران داشته است.
آقای گلها را بو میکشد

البته که در کارنامه علی دایی کشف بسیار
مهمی مثل احمد نوراللهی هم به چشــم
میخورد؛ یک هافبک دفاعی ترکهای که
از لیگ دســته اول آمد ،با اعتماد شهریار
به سرعت در پرسپولیس لیگ چهاردهم
فیکس شد و حاال مهره کلیدی تیم ملی
بهشمار میرود .با وجود این دایی همانطور
که در دوران بــازیاش یک مهاجم طراز
اول بود ،بهنظر میرســد در زمینه کشف
استعدادها هم بیشــتر عناصر تهاجمی را
بو میکشــد و پیدا میکند .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 ارزندهترین
ستاره این فهرست مهدی طارمی است؛ موفقترین

رامین رضاییان رفتنی است؟

آماربازی

شکســت مقابل ســپاهان ،آمــار خوب
پرسپولیس در بازیهای خانگی را خراب
کرد و این تیم را حتــی در این بخش هم
زیر دست اســتقالل قرار داد .استقالل در
بازیهای خارج از خانه برتری مطلقی بر ســایر رقبا دارد اما در جدول
بازیهای خانگی تا قبل از این هفتههای آخر زیر دست پرسپولیس قرار
داشت .اما شکست پرسپولیس مقابل سپاهان اگرچه در زمین بیطرف
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 بازیهای
خانگی است .پرسپولیس حتی اگر یک مساوی هم از سپاهان میگرفت
با تفاضل گل بهتر نسبت به آبیها همچنان صدرنشین این جدول بود.
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اما در جــدول بازیهای خــارج از خانه،
صدرنشینی اســتقالل خیلی قاطعانهتر
از ســایر جدولها است .اســتقالل طی
15میهمانیاش به 9برد و 6تساوی رسیده
و صاحب 33امتیاز از بازیهای خارج از خانه است .تیم دوم این جدول
سپاهان است که6امتیاز کمتر از استقالل دارد و البته هنوز یک بازی خارج
از خانه برایش باقی مانده است .سپاهان طی14میهمانی به8برد3،مساوی
و 3باخت رسیده است3 .باخت این تیم در مصاف با ذوبآهن ،استقالل و
مس رفسنجان رخ داد .نکته جالب بازیهای خارج از خانه ،حضور پیکان
در رتبه سوم است که با 24امتیاز باالتر از فوالد و گلگهر و پرسپولیس و
بقیه قرار دارد .پیکان که بازیهای خارج از خانهاش به پایان رسیده طی
15مسابقه فقط یکبار شکست خورده است؛ آن هم با نتیجه 2بر صفر و
مقابل پرسپولیس.
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تنها تیم لیگ بیســتویکم که نتوانست
خارج از خانه خودش به پیروزی برســد،
تراکتور بود که تمــام بردهایش در تبریز
رقم خورد .تبریزیهــا در 14میهمانی به
7مســاوی و 7باخت رســیدند اما در جدول بازیهای خــارج از خانه
فجرسپاسی با وجود 2پیروزیاش پایینتر از تراکتور قرار گرفت .فجر
بهجز این دو پیروزی فقط در یک بازی دیگــر امتیاز گرفت و 12بازی
خارج از خانهاش را باخت تا با 7امتیاز از میهمانیهایش 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 بازیهای خانگی هم
فجرسپاسی و پدیده تیمهایی هستند که هیچ بردی در کارنامه ندارند.
این دو تیم هر 2پیروزی این فصلشان را خارج از خانه بهدست آوردهاند.
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تیم ملی کشتی فرنگی برای شرکت در مسابقه
رنکینگ اتحادیه جهانی جام بوالت تولیخانوف،
بامداد نهم خرداد راهی قزاقستان خواهد شد.
محمد بنا بــا 12کشــتیگیر در این رقابتها
حضور پیــدا خواهد کرد اما پژمان درســتکار
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ترجیح داده فقط
با 4کشــتیگیر در این رقابتها حاضر شود.
محمد بنا ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی
در برخــی اوزان ترجیح داده 2کشــتیگیر را
راهی این رقابتها کند .او برخی از شاگردانش
را در وزنــی باالتــر بــه میدان میفرســتد.
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 ملیپوش ایران بودند
به چشــم نمیخورد .گویا محمدعلی از ناحیه
زانو دچار کشیدگی رباط شده است و دلخانی
هم بهدلیل 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 علیاکبر یوسفی
و امین میرزازاده در 130کیلوگرم کشتیگیرانی
هستند که قرار است در تورنمنت بینالمللی
قزاقستان کشتی بگیرند .در دسته فوقسنگین
(130کیلوگرم) میرزازاده برنده طالی امیدهای
جهان و یوســفی صاحب مدال طالی جهانی
نروژ به مصاف هم خواهند رفت و بهنظر تکلیف
ملیپوش ایران در جهانی صربستان2023در
دسته فوقسنگین 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
رقابتها 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 قاسمپور در 92کیلوگرم،
امیرحســین فیروزپــور در 97کیلوگــرم و
امیرحســین زارع در 125کیلوگــرم نفرات
اعزامی به قزاقستان را تشــکیل میدهند .در
بین 4آزادکار معرفیشده حضور امیرحسین
زارع با ابهام روبهرو 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  2روز 14و
15خرداد روی تشک خواهند رفت.

بهروزرسایلی| اینروزهاامیرحسینحسینزادهبادرخششدراستقاللنگاههارابهسمتخودشجلب
کرده است .این بازیکن جوان با اعتماد فرهاد مجیدی به یک مهره تعیینکننده برای آبیها در لیگ
بیستویکم تبدیل شد .با این حال در رزومه او هم رد پای اعتماد علی دایی به چشم میخورد.
شهریار فوتبال ایران شاید مربی فوقالعادهای 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 عباسزاده ،علی علیپور ،کریم انصاریفرد
و خیلیهای دیگر نشان داده است .حسینزاده هم ازجمله جوانانی بود که در آخرین
فصل کار علی دایی گل کردند .این بازیکن نیمفصل دوم لیگ هجدهم با اعتماد علی
دایی فرصت بیشتری برای حضور در میدان پیدا کرد و حتی گل3امتیازی سایپا را به
فوالدزد.حاالپرسشاینجاستکهبازندهبزرگجداییداییازفوتبالایرانکیست؟

یکی از شانسهای بزرگی که جامعه
فوتبال آورده ،این اســت که در
برهه کنونی هدایت تیم ملی
برعهده امیر قلعهنویی نیست.
امیرخان یک دوره ســرمربی
تیم ملی بوده و 200هزار بار در
مورد دشواریهای کارش مصاحبه کرده؛ اینکه فدراسیون
در آن زمان تعلیق بود یا اینکه با کرهجنوبی مساوی کرد
و بدون باخت از سمتش برکنار شد .امیرخان آنقدر این
حرفها را زده که همه از حفظ شدهاند .حاال فکر کنید او
جای اسکوچیچ بود؛ مگر ول میکرد؟ در آن صورت باید تا
سالها جمالتی مثل این را میشنیدیم :ویلموتس تیم را نابود
کرده بود ،ما آمدیم سریعترین 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!

متريكا

لشکر فرنگی و
تکستارههای آزاد

در کارنامه امیرحسین حسینزاده هم
حضور زیرنظر علی دایی به چشم میخورد

خوب شد قلعهنویی نیست

با فرا رســیدن روزهای پایانی فصل،
شایعات نقلوانتقاالتی 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 داشتهاند که گفته میشود
یکی از آنها دانیال اسماعیلیفر است .این مدافع راست که سالها
در بازار شایعات به پرسپولیس و استقالل میپیوست ،حاال بازیکن
آزاد شده و گفته میشود احتماال پیراهن سرخ را به تن خواهد کرد.
در این صورت ممکن است شاهد خداحافظی رامین رضاییان با
پرسپولیس باشیم؛ ستارهای که بین 2نیمفصل 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 قهرمانیهای پرسپولیس پاره شد.

منهای فوتبال

جسارت کمنظیر

بدون تعارف بازی دادن به جوانها «جرات» میخواهد و
علی دایی این ویژگی را داشت .شاید او بهخاطر اسم پراعتبار
و رزومه بزرگش بهعنوان فوتبالیست ،ترسی نداشت از اینکه
به بازیکنان کمتجربه میدان بدهد و بهای تصمیماتش را
هم بپردازد .با این حال خیلی از مربیان اینطور نیســتند و
نگراناند مبادا در اثر چنین تصمیماتی ،جایگاه شغلیشان
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 میانمدت و بلندمدت آنها برای فوتبال
ایران باقی ماند .مهمترین مثالش مهدی طارمی اســت و
تازهترین مصداقش همین امیرحسین حسینزاده که شاید
او هم روزی به جایگاه خیلی باالتری برســد .حیف از همه
ستارههای جدیدی که میتوانستند در این مدت از طرف
دایی کشف شوند ،اما این فرصت طالیی را از دست دادند.
باور کنید خانهنشینی شهریار بیشتر به ضرر فوتبال ایران
است ،وگرنه او در این مدت حتی محبوبتر هم شده است.

جایت سبز ،نفت تهران!

بیرانوند ،پورعلیگنجی و خیلی از ستارگان دیگر در تیمهای بیهوادار تهرانی اوج گرفتند
حضور همزمان علیرضا بیرانوند و مرتضی پورعلیگنجی در پرسپولیس،
باعث خوشحالی هواداران این تیم شده است .سرخها 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 خوشفرم به خوبی
دیده شد و توجهات را بهخودش 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 حرفهای ،شاید حیات باشــگاههای بدون هوادار مثل نفت،
ســایپا ،پیکان ،پاس ،راهآهن و ...در تهران توجیه منطقی نداشته
باشد .باالخره اصول فوتبال مبتنی بر دخل و خرج است و مهمترین
منبع درآمد هر باشــگاه هم هواداران آن هســتند .اگر در ایران
کپیرایت یا حق پخش تلویزیونی داشــتیم ،این مسئله معنای

دقیقتری پیدا میکرد .از این منظر طبیعتا نمیتوان از ادامه حیات
چنین باشگاههایی در فوتبال ایران دفاع کرد .با این حال واقعیت آن
است که فعالیت این تیمها بهخصوص 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 زمینهها به شمار میآید.
پرسپولیس و استقالل هم فقط  2تیم هستند که ظرفیت اندکی دارند
و نمیتوانند پاسخگوی خیلی از استعدادها باشند .در نتیجه تیمهای
کمهوادار با بودجه اندک به جذب و پرورش سایر سرمایههای انسانی
مشغول میشدند.
غیر از نفت تهران که شرحش رفت ،باشــگاهی مثل سایپا هم که این
روزها در دسته اول دست و پا میزند ســتارههای زیادی را به سطح اول
فوتبال ایران و حتی تیم ملی معرفی کرد؛ از مهدی ترابی تا علی قلیزاده،
کریم انصاریفرد ،ابراهیم صادقی و خیلیهای دیگر .داســتان پاس که
خودش یک مثنوی  70من ،پر از درد و رنج است .بدون این تیمها ،خیلی
از استعدادها در پایتخت گم میشوند .مخصوصا که پرسپولیس و استقالل
هم در کار آکادمیک به اندازه کافی جدیت و اهتمام ندارند.

عبدی؛ زاهدی بعدی؟

در مورد شایعه جدایی مهاجم سرخپوشان
یکی از شایعات پرتکرار این روزها در اطراف باشگاه پرسپولیس،
بهاحتمال جدایی مهــدی عبدی از جمع سرخپوشــان مربوط
میشــود .موقعیت عبدی در ایــن فصل متزلزل شــده و او که
زمانی در قامت یک اســتعداد تمامعیار جلبتوجه میکرد ،حاال
در خیلی از مســابقات روی نیمکت مینشــیند .به همین دلیل
هم شــایعه جدایی عبدی سر زبانها افتاده اســت؛ بازیکنی که
میگویند ممکن است راهی لیگ پرتغال شــود .این جریان در
حالی ایجاد شده که شــاید مهاجم مازندرانی درصورت هدایت
بهتر ،میتوانست (و هنوز هم بتواند) عملکرد بهتری داشته باشد.
او اما رها شده و صرفا یک برچسب رویش زدهاند که تنبل است و به
اندازه کافی نمیدود .در همین فضا اما شایعاتی هم در مورد عالقه
سرخپوشان به جذب دوباره شــهاب زاهدی به گوش میرسد؛
مهاجمی که در لیگ چهاردهم هرازگاهی برای پرسپولیس بازی

جدول گلزنان

کرد ،اما جدی گرفته نشد و به خارج از کشور
رفت .شهاب در این ســالها 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 میداند
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
داشتههایتان را بیشتر بدانید.

لیگ برتر ایران

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

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

رتبه

تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل زده

1

استقالل

29

19

10

-

39

10

29

67

2

سپاهان

28

16

7

5

42

17

25

55

3

پرسپولیس

27

15

9

3

38

20

18

54

4

فوالد

28

12

9

7

27

22

5

45

5

گل گهر

28

11

12

5

32

26

6

45

6

مس رفسنجان

29

12

8

9

38

28

10

44

7

ذوب آهن

29

10

7

12

19

22

-3

37

8

آلومینیوم اراک

29

7

15

7

19

22

-3

36

9

پیکان

29

7

14

8

25

26

-1

35

10

هوادار

11

صنعت نفت

28

8

10

10

18

20

-2

34

29

8

9

12

23

30

-7

33

نساجی

تفاضل گل امتیاز

12
13

تراکتور

29

6

15

8

24

31

-7

33

28

6

10

12

23

29

-6

28

14

نفت مسجد سلیمان

29

3

12

14

14

35

-21

21

15

فجر سپاسی

29

2

11

16

10

28

-18

17

16

پدیده

28

2

10

16

16

41

-25

16

مانه

Sadio Mane

19

سادیو مانه وعده داده که امروز تکلیف فصل آیندهاش را روشن کند که در لیورپول میماند یا در فاصله یکسال مانده به پایان قراردادش به تیمی دیگر میرود.
بایرنمونیخ امیدوار است او را با قراردادی 3ساله به ارزش 30میلیون یورو بخرد اما وقتی پاریسنژرمن هم به بازیکني اقبال نشان بدهد ،کار سخت میشود.
رئالمادرید در زمان زیدان خواهان جذب این بازیکن بود اما بعید است فعال باشگاه اسپانیایی دنبال جذب او باشد.

یکشنبه  8خرداد  1401شماره 8507

ُنقل ِانتقاالت

یادداشت

دورزدن همه قانونها
چرا هیچ دری به روی قطریها
بسته نیست؟

محمدرضا نصیری | روزنامه نگار

با پایان یافتن فصل فوتبالی ،همه حواسها به
اخبار نقلوانتقاالتی است

تابستان امسال میتوانستیم در حالت عادی یک جام جهانی ببینیم و حسابی سرگرم شویم اما بهخاطر
اهدای میزبانی به قطر نمیشد در فصل گرما این مسابقات را برگزار کرد .برای همین این لذت تابستانی از
فوتبالدوستان گرفته شد و برگزاری جام جهانی به نیمفصل افتاد .بعضی باشگاهها مثل استونویال،
بایرنمونیخ ،بارسلونا ،رئالمادرید و خیلیهای دیگر نقلوانتقاالت پیش از موعد خود را آغاز
کردهاند و برخی در حد شایعه و زمزمه به بازار خرید و فروش بازیکن وارد شدهاند .بهطور مثال
رئالمادرید 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 بهنظر میرسد
آنها هم در پروسه خرید لواندوفسکی شکست خوردهاند .بایرنمونیخ با 2بازیکن آژاکس به
توافق نهایی دست یافته؛ مزروعی (دفاع راست) و گراونبرخ (هافبک بازیساز).

جرارد

لیائو و انکونکو

جرارد همین حاال دیگو کارلوس ،مدافع ۲۹ساله و برزیلی سهویا را با قراردادی به ارزش ۲۶میلیون
پوند جذب کرده .کارلوس در ۳فصل اخیر برای ســهویا ۱۳۶بار به میــدان رفت و ۶گل زد.
سرمربی اســتونویال بهزودی 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 درحالیکه
باشگاههای بزرگتری خواهان او بودند ،از دیگر هنرهای جرارد در این چند روز بود.

هر دو بازیکن از سوی میالن و الیپزیش برچسب غیرقابلفروش خوردهاند .بند
آزادسازی لیائو 150میلیون یورو است اما مالدینی اعالم کرده که هرگز این بازیکن
را نمیفروشد .رئال و چلسی و چند باشگاه دیگر دنبال خرید این ستاره پرتغالی
و بهترین بازیکن فصل سریآ هســتند .انکونکو هم بعید است در این تابستان
فروخته شود وگرنه منچستریونایتد و چلسی دستبهنقد برای خریدش آمادهاند.

میخیتاریان

ميخیتاریان به اینتر نزدیک شده است.
قرارداد پیشنهادی ،یکقرارداد 2ساله
به ارزش 3.5میلیون در مجموع اســت
که شامل پاداش نیز میشود ،دستمزد ثابت
2.8میلیون یورو تضمین شده توسط نراتزوری،
با پاداشها 3.5میلیون یورو است .رم با از دست
دادن میخیتاریان شدیدا دنبال خرید دیباال با
دستمزد سالی 7میلیون یورو است.

آنخل کوریا تصمیم بــه جدایی از
اتلتیکومادریــد گرفته اســت.
نیمکتنشینیمقابلمنچسترسیتی
در بازیهای رفت و برگشت باعث شد
که این تصمیم را بگیرد.

دیماریا

موراتا

Alvaro Morata

سایت  Yeni Açıkترکیه ادعا کرد که باشگاه هالسیتی با مدیریت
آکون ایلیکالی ترکتبار خواهان به خدمت گرفتن لوییس سوارس،
مهاجم 35ساله و اروگوئهای اتلتیکومادرید بهعنوان بازیکن آزاد است.
سوارس پیشنهادهای دیگری هم دارد ،ازجمله استونویال که برخالف
هالسیتی یکباشگاه لیگ برتری اســت و سرمربیگری آن بهعهده
استیون جرارد است که زمانی با خود سوارس در لیورپول همبازی بوده.

کانته

هافبک دفاعی فرانسوی باشگاه چلسی ممکن است در
آستانه یک سال مانده به رایگان شدنش به فروش برسد.
او پیشتر مشــتریان زیادی ازجمله رئالمادرید داشت اما
تعداد مشتریها آب رفته ،چون وضعیت بدنی بیثباتی در فصل
اخیر داشته و یک ســالپیشتر هم از ترس کرونا بازیهای زیادی را از دست داده بود.
منچستریونایتد آماده ارائه پیشنهاد به کانته و چلسی و آماده رقابت با یوونتوس است.

Di Maria

هافبک آرژانتینی چندان قابلاعتماد نیست .او
به یوونتوس قول داده اما مدیر برنامههایش هر
بار او را به باشــگاهی دیگر پیشنهاد میکند تا
پورســانت یا قرارداد بهتری نصیب هر دو شود.
یووه برای جانشــینی دیباال که بهزودی به اینتر
یا رم مــیرود ،روی دیماریا حســاب باز کرده
اما ممکن اســت این بازیکن از باشگاه دیگری
سردربیاورد .مدیر برنامهاش او را به باشگاههایی
مثل اتلتیکومادرید هم پیشنهاد داده است.

خارج میزنند

وضعیت بازیکنان خارجی استقالل در این هفتهها اصال چنگی
به دل نمیزند
امســال بحثهای 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 نهچندان خوب خارجیهای استقالل
بوده است .رودی ژستد و کوین یامگا2 ،بازیکن
فرانســوی که از ابتدای فصل به جمع آبیها
پیوســتند ،عملکردی دوگانه داشتند؛ یامگا
کموبیش گل میزد ،اما ژستد در این زمینه
چندان موفق نبود و این مسئله موردانتقاد قرار

سوارس

Luis Suarez

آرسنال اگر به لیگ قهرمانان راهمییافت میتوانست گابریل
ژسوس را از منچسترسیتی بخرد اما هماکنون این باشگاه با
30میلیون یورو در آستانه خرید موراتا از اتلتیکومادرید قرار
دارد .او 2فصل قرضی در یوونتوس بازی کرده بود.

کوریا

میگرفت .فرهاد مجیــدی میگفت از کاری
که این بازیکن در زمین میکند 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 پستهای دفاع و هافبک راست را
داشته ،در استقالل بهعنوان مهاجم به میدان
رفت .او با آن دبل معروف برابر ذوبآهن در

Ivan Perisic

پریشیچ

ایوان پریشیچ در اینترمیالن نمیماند .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
یکمیلیارد يورو افزایــش مییابد را بپردازد و او
را از بارسا برباید.

فوالدشهر حســابی خودی نشان داد و تیتر
اول مطبوعات شــد .یامگا تا یک جایی هم
بد پیش نرفت ،هرچند که اغلب گلهای او
از روی نقطه پنالتی به ثمر میرسید .با وجود
این ،هماکنون نزدیک به 800دقیقه است که
یامگا هیچ گلی برای تیمش به ثمر نرسانده.
آخرین بار او در بازی با گلگهر 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 رساندهاند .به این ترتیب
ادامه حضور این دو بازیکن در استقالل هم

23023602

در هالهای 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 نیمکتنشین شــد و از آن به
بعد به ندرت به بازی گرفته شد.
مجیدی در یک مقطع میگفت
آمانــوف د ر ماه رمضــان روزه
میگیــرد امــا در هفتههای
اخیر هــم وضعیــت این
بازیکن تغییــری نکرده
اســت .هرچند وقتی
شما قهرمان میشوید،
هیچکدام از این مسائل
به چشم نمیآیند.

برای قطر هیــچ کاری در فوتبال
نشد ندارد .امیر قطر برای تماشای
دیدار پایانی لیــگ قهرمانان اروپا
بین تیمــی که پاریســنژرمن را
حذف کرد ،یعنی رئال مادریــد و لیورپول در پاریس حضور
داشت و همزمان زینالدین زیدان هم برای تماشای فینال
تنیس روالن گاروس و فینال لیگ قهرمانان به پاریس سفر
کرده بود .گفته میشــود امیر قطر برای راضیکردن زیدان
آمادگی هر پیشنهادی را دارد .هفته پیش مصاحبهای قدیمی
از زیزو بازپخش شــد که در آن گفته بود به پاریسنژرمن
نمیرود چون در مارسی به دنیا آمده (هوادار مارسی است).
درباره شــروط امباپه هنگام تمدید قرارداد هم شایعه شده
بود که یکی از شــرطهای این بازیکن بــرای تمدید ،اخراج
پوچتینو و حضور زیدان روی نیمکت تیم پاریسی بوده است.
البته پوچ دیروز اعالم کرد میخواهد به یکسال باقیمانده از
قراردادش احترام بگذارد اما هنوز خیلی از رسانهها احتمال
حضور او روی نیمکت پاریس در فصل آینده را صفر میدانند.
فعال سنبه قطریها پرزور اســت .پول نفتی و خارج فوتبالی
آنها همه درها را بهسوی این باشگاه با قدمت تنها نیمقرن باز
میکند .برای نمونه به این چند مورد توجه کنید.
دوناروما در میالن شماره 99میپوشید .او در پیاسجی
بهدلیل قانون لیگ فرانسه که میگوید بازیکنان هر تیم باید
از شمارهیک تا شــماره 30را انتخاب کنند ،نتوانست شماره
مورد عالقهاش 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 دروازهبان شماره 4تیم میتواند پیراهن شماره40
را بپوشد اما با رایزنی باشــگاه پاریسی فصل قبل این تبصره
به پیراهن شــماره 50هم رســید و حاال قانون بهخاطر گل
روی قطریها تغییر کرده و به باشــگاهها اجازه داده تا برای
بازیکنانشان از پیراهن شماره یک تا  99برگزینند و بهاین
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
پاریسنژرمن ،این بازیکن با رقم 180میلیون یورو هایجک
شد و به پاریس رفت .بندی در قرارداد او وجود داشت که اگر
با پیاسجی 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 منتشرشــده زیادی
که درباره آزادشــدن امباپه در پایان فصل منتشر شده بود،
اســتفاده و ادعا کرد که با این ســتاره بهعنوان بازیکن آزاد
قرارداد بسته و درواقع با او تمدید نکرده که مجبور باشد پول
تبصره را بپردازد .حاال خبرنــگاران نقلوانتقاالت فوتبال در
اروپا ادعا کردهاند که اتفاق مشابهی در مورد خرید شوامنی در
حال رویدادن است .رئالمادرید 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 پاریسنژرمن بگیرد.
نیمار به درخواست امباپه در لیست فروش گذاشته شده
اما باشــگاههای محدودی هســتند که میتوانند دستمزد
ساالنهاش را بپردازند .اگر پاریس روی بازیکنی دست بگذارد،
بعید اســت باشــگاه دیگری قادر به خریدش باشد .عثمان
دمبله به تحریک پیاسجی قراردادش را با بارسلونا تمدید
نکرده و آماده پیوستن به باشگاه فرانسوی است .پوگبا که به
یوونتوس نزدیک بود ،حاال به پاریس نزدیکتر است .سادیو
مانه امروز اعالم میکند که در لیورپول میماند یا میرود ،اما
با توجه به یکسال باقیمانده از قراردادش و دستمزد پایینی
که در لیورپول میگیرد ،رفتنش محتملتر است .بایرنمونیخ
بهشدت خواهان جذب اوست اما اگر باشگاه فرانسوی -قطری
اراده کند ،مانه هم به جمع فوقستارگان این باشگاه اضافه
میشود.
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
اینچنین هایجکهایی زیاد پیش آمده و اتفاقا خود بارسلونا
هم در چند مورد بازیکنان را از باشــگاههای دیگر هایجک
کرده است.
حرف الخلیفی و شــرکای قطریاش بهقدری در فرانسه
خریدار دارد که در جریان تمدید امباپه ،پای رئیسجمهور
هم به میان کشیده شد و امانوئل مکرون چه پیش از مبارزات
انتخاباتیاش در ریاســتجمهوری و چه پس از آن در پس
پرده یــا در مصاحبههای علنی به امباپه برای ماندن فشــار
آورده بود .هواداران مکــرون در توجیه میگفتند او بهخاطر
اقتدار لیگ فوتبال فرانسه چنین توصیههایی کرده اما چند
سال بعد اگر ویکیلیکس خبر داد هزینه کارزار انتخاباتی او از
قطر تامین میشده ،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 رئالمادرید است.
او چندبار از کریم بنزما تمجید کرده و اینبار در میهمانی شام
با حضور رئیس رئالمادرید پیشبینی 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 پاریســنژرمن بهخاطر
ولخرجی و پولپاشــی خارج از فوتبال هم که در یکدادگاه
فرانســوی جریان دارد ،باعث دوری مالک قطری باشــگاه
فرانسوی از رئیس یوفا شــود .چفرین تضمینکننده امنیت
2باشگاه پاریسنژرمن و منچسترسیتی و محرومنشدنشان
بهخاطر رعایت نکــردن فیرپلی مالی بــوده و این چرخش
میتواند موقعیت پاریسیها را به خطر بیندازد.
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خداحافظی کاپیتان در ارومیه

هیأت والیبال آذربایجانغربی با مشــورت بزرگان والیبال
این شــهر درنظر دارد یکبازی خداحافظی باشــکوه برای
ســعید معروف برگزار کند .ارومیها 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 همدوره سعید مثل
شهرام محمودی ،علیرضا نادی ،فرهاد نظریافشار ،فرهاد
ظریف و ...حضور داشته باشند .بزرگان والیبال ارومیه نظیر
کارگرپیشه ،پرتوی ،محب و ...از این طرح حمایت کردهاند.
پیکانیها در فینال جام باشگاههای آسیا از او تجلیل کردند
اما گفته شد این بازی ،بازی خداحافظی نبوده است.

میالد عبادیپور ،کاپیتان تیم ملی والیبال معتقد است که جوان
شدن امتیاز بزرگ تیم در لیگ ملتهاست و تا زمانی که به
جوانها میدان داده نشود ،هیچ اتفاقی در والیبال نمیافتد

تیم ملی و باقی قضایا

تیم ملی والیبال برای حضور در لیگ ملتها به صربستان رفت تا
بازیهایدوستانهانجامدهد.انتظارازاینتیممشخصاست.باید
برایکسبنتیجه تالشکرداماعواملشناختهشدهرسانهایکه
بههیچاحدالناسیرحمنمیکنند،بهجاینشاندادنراهوداشتن
رهنمودهای فنی ،ماله در دست گرفتهاند تا نتایج بد احتمالی را
پیشاپیشماستمالیکنند.تیمملیآسیبدیدهداردومهرههای
کلیدیاش 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
بازیهای خوب اســت .اگر نتوانیم بازیگری و بازیخوانی و قوه
تحلیل داشــته باشــیم ،تن دادن به این همه هزینه و زمان چه
فایدهایدارد؟بایدبهداشتههایمانایمانداشتهباشیم.لهستانو
ایتالیاباجمعیتکمترتوانستهاند،ماچرانتوانیم؟

لیلی خرســند| میالد عبادیپور برخــاف همه کســانی که تردید
دارند تیم ملــی والیبال بتواند در لیگ ملتهــا عملکرد قابلقبولی
داشــته باشــد ،امیدوار اســت .میگویــد تیم جوان شــده و
همین جوانی برای یــک تیم امتیــاز دارد .او حــق دارد امیدوار
باشــد .کاپیتان تیم اســت و باید به همتیمیهایش انگیزه بدهد .اما
مسئله دیگر تیم ،خود اوست .میالد باتجربهترین بازیکنی است که بعد از رفتن ستارههای قبلی
در تیم حضور دارد اما لیگ لهستان به تازگی تمامشده و او نه فرصت چندانی برای استراحت داشت
و نه زمان زیادی در اردوها بود .اردوی یک هفتهای در صربستان میتواند بازیکنی حرفهای در حد
میالد را به هماهنگی تیمی برساند اما خستگی شاید تأثیر خودش را بگذارد .با این حال او اطمینان
میدهد خودش و همتیمیهایش بهترین بازیها را به نمایش بگذارند.
همه از ســختی کار میگویند .اینکه بازیکنان باتجربه
رفتهاند .از آنهایی هم که ماندهاند چند نفری مصدوم هستند و بقیه
هم خیلی تجربه میدان بزرگی در حد لیگ ملتها را ندارند .میالد
بهعنوان کاپیتان و عضو باتجربه تیم هم کار را سخت میداند؟

یک مربی ایتالیایی دیگر

تیم ملی والیبال زنان ایــران بعد از برگزاری 2مســابقه در
صربســتان کمکم باید برای جام ملتهای آسیا آماده شود.
بازیکنان باتجربه تیم ملی میگویند اله ،سرمربی ایتالیایی
نکاتی را به آنها گفته که تا حاال نشنیده بودند .بگذریم؛ زمان
مربیگری مایدا ،مربی اسلونیایی هم بهب ه و چهچه 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.
درحالیکه تا شــروع مسابقات قهرمانی آســیا زمان زیادی
نمانده ،گفته میشود الساندرا ،ســرمربی تیم از فدراسیون
خواسته است تا یک کمکمربی مرد ایتالیایی را به کادر فنی
اضافه کنــد .خارجیها برعکس ما ایرانیهــا همواره هوای
همدیگر را دارند ،با این همه اگر بتوانند تیــم ایران را به رده
چهارم برسانند ،جای تحسین و شکر دارد.

سرمربی جدید تیم شهدابیزد ،شــهرام محمودی ،ستاره
پیشین تیم ملی والیبال را برای دســتیار اولی خود انتخاب
ل کردن سوپرپاسهای
کرده است .شهرام که به لحاظ تبدی 
سعیدمعروفبهامتیاززبانزدبود،سالهایگذشته2باردرتیم
منتخب باشگاههای آسیا جای گرفته بود ولی با سکوت از کنار
والیبال گذشت .حضور او در کنار یکتیم باشگاهی میتواند
سورپرایز جدیدی برای والیبال باشد .پیشتر علیرضا نادی،
محمد محمدکاظم و فرهاد نظریافشار از ملیپوشان والیبال
ایران لباس مربیگری بر تن کرده بودند .باید دید شهرام در این
کسوت میماند یا نه.

تیمهای ایرانی انگیزه دارند و مشکل اصلیشان اعتماد
به نفس است .شاید تنها دورهای که میشد گفت تیم اعتماد به نفس
باالیی داشت ،دوره مربیگری والسکو بود.
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ساده

پختگی میالد چقدر میتواند به تیم کمک کند؟

ما هر چقدر یاد بگیریم ،کم است .داستان قطره در برابر دریاست .سعی
میکنم کمک کنم و به همان اندازه از بقیه کمک بگیرم.
در نبود بقیه ستارهها ،بار تیم بیشتر روی دوش شماست
و انتظارات را از کاپیتان تیم باال میبرد.

اگر به سعید
بها نمیدادند،
سعید ،سعید
نمیشد .ما
کار سختی
داریم ولی
امید هم
داریم.
باال بردن
اعتمادبهنفس
تیم خودش
سختترین
کار است.
از طرف
دیگر بیشتر
بازیکنان
تجربه
سفرهای
سخت و
پیدرپی را
ندارند

بچهها به باالترین درک و شعور رســیدهاند و به نحو احسن کارشان را
انجام میدهند ،هر جایی هم که به مشکل بخورند ،من و بقیه بازیکنان
باتجربه حمایتشان میکنیم.
میالد در باالترین ســطح والیبال جهان بازی میکند،
5سال لیگ لهستان بوده و قرار است به لیگ ایتالیا برود اما به اندازه
ستارههایی 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 آدمها
مهم است ولی چیزهای مهمتر از دیده شدن هم هست .من بیشتر سعی
کردهام تمرکزم روی ورزش و زندگیام باشد و به بغلدستیهایم کمک
کنم .یک درصد هم به این فکر نکردهام کاری کنم که مردم من را ببینند.
هر چیز در زمان خودش اتفاق میافتد .اگر قرار باشــد ستاره بشوم ،در
زمان خودش میشوم.
فصل بعد به لیگ ایتالیا میرویــد ،بازی کردن در این
کشور را چقدر اتفاق مهمی میدانید؟

وقتی سبک زندگی و ورزشات را تغییر میدهی ،اتفاقات بزرگ برایت
میافتد .من لهستان بازی کردم و این فصل به ایتالیا میروم .این اتفاق
بزرگی است و سعی میکنم چیزهای جدید یاد بگیرم.

 -1مدفــن امــامحســن
عسکری(ع) -کودن -از بحور
شعر فارسی
 -2چاه جهنم -نمایش سنتی
ایتالیا
 -3قتلگاه -ظرف سفالی دهان
گشاد -به شمار آمده
 -4اشــاره به دور -اهل قبور-
خدمتکار پیر
 -5از باشــگاههای فوتبــال
انگلســتان -ثروت و دارایی-
نفرین
 -6فال میگیــرد -بیهمتا-
پیمودن
 -7از مصالــح ســاختمانی-
نخستین خودروي شاسی بلند
لوکس دنیا -آشیانه پرندگان
 -8رهبر حزب -مقر سازمان
بهداشت جهانی -خداپرست
پیش از ظهور اسالم
 -9زیرک -مســجد منسوب
به امامزمان(عج) در قم -ظلم
 -10خانــدان -کاخ تاریخی
فرانسه -وسیله کمک حرکتی
بیماران
 -11همداستان رامین -گروهی
از ترکیبهای آلی اکسیژندار-
رمانی از فریبا وفی
 -12د لفریــب -کهنترین
قسمت اوستا -نت آخر

 -13پایتخــت نیجــر -اصال
خجالتی نیست -شناساننده
 -14نمایشــنامهای نوشــته
محمود استاد محمد -مدفن
فردوسی
 -15نوعی اسباببازی -چند
رئیس -دادوستدکردن
عمودی:

 -1جزیــرهای در اندونــزی-
خالق تابلوی لبخند ژوکوند
 -2خبرگزاری دانشــجویان-
شاعر جغتایی -به یک باره
 -3ملتها -کشور آتاتورک-
ساختهشده از خاک رس
 -4بانو -موجود خیالی-سازی
عربی
 -5صدمــه -هجر تکننده-
کتابی تألیف شــیخ مرتضی
انصاری
 -6پشت ســرهم -گریختن-
آقای آلمانی
 -7در هم آمیختن -افسرده-
روانداز خفته
 -8زندگی -ینگــه دنیایی-
ماریجوانا
 -9خزندهای که گوش ندارد-
بیباک -شهری در ایتالیا
 -10قامت -سکوی شیرجه-
قطعهای که در آغــاز اپرا اجرا
میشود

 -11آکنده -مســجد نجف اشرف-
گنده
 -12هر یــک از آپارتمانهای یک
ســاختمان -کلمه هشــدار -کلمه
پرسشی
 -13فرستادن -سمت چپ میدان
جنگ -بخشش و انعام
 -14کارگاه عکاســی -مهربانــی-
شادمان
 -15ترک دنیا و عبادت برای آمرزش
گناهان -مرامنامه سیاسی

حـــــلجــدول شمـاره 8506
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سخت

است .وقتی وارد فاز مسابقات شوی ،دیگر به این چیزها فکر نمیکنی و
روی خوب بازی کردن تمرکز میکنی.

جدول 8507
افقی:
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متوسط

سخت

لیگ لهستان تازه تمام شده ،میالد خسته نیست؟

همه ما خستگیهایی را با خودمان داریم ولی این خستگیها کوتاهمدت

صددرصد میتوانم بگویــم اعتماد به نفس میتوانــد نتیجه بعضی از
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9

باال بردن اعتمادبهنفس تیم خودش سختترین کار است .از طرف دیگر
بیشتر بازیکنان تجربه سفرهای سخت و پیدرپی را ندارند و شاید شرایط
سخت سفرها و بازیها را درک نکرده باشند .چند بازی که بگذرد ،کار
راحتتر میشود .این بچهها باهوش هستند و به مهم بودن این مسائل
پی میبرند .با کمک کادر فنی هم میشود اعتماد به نفسشان را باال برد.

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

همیشه باید امیدوار باشــیم .ناامیدی کار را سختتر میکند .انگیزه و
اعتماد به نفس است که باعث میشــود یک تیم عملکرد بهتری داشته
باشد .اگر این دو نباشد ،برعکسش اتفاق میافتد.
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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 ملتها در سطح
مسابقات آسیایی نیست ولی شرایط تیم ما همان است .همدل هستیم و
میتوانیم خوب بازی کنیم .شاید جلوی خیلی از تیمهای بزرگ ببازیم و
این طبیعی است که مای بیتجربه مقابل تیمهای باتجربه شکست بخوریم.
الزم نیست توضیح بدهم که برزیل چه تیمی است .آنها چندین قهرمانی
جهان دارند و از نظر تاکتیکی چشمبســته هم همدیگر را در زمین پیدا
میکنند .شرایط ما با آنها متفاوت است ،بهخصوص االن که تیم جوان شده.
شاید در دو سه سال اول کارمان سخت باشد اما تیم که راه بیفتد همهچیز
بهتر میشود .میانگین سنی تیم ما 25سال است و این یک امتیاز است .از
االن درست کار کنیم میتوانیم خودمان را برای انتخابی المپیک پاریس و
خود المپیک آماده کنیم .این مسابقات بهترین فرصت برای جوانهاست.

خیلی امیدوارید.

8
5
6
7
9
3
2
4
1

ساده

بازیها را عوض کند .من به این حرفم واقعا اعتقاد دارم .درســت است
اعتمادبهنفسی که تیم در دوره والسکو داشت ،در دورههای بقیه مربیان
خارجی که به ایران آمدند ،کمتر دیدیم.

کار خیلی سختی در پیش داریم اما این دلیل نمیشود که مقابل تیمهای
دیگر کم بیاوریم .تیمهایی که به لیگ ملتهــا میآیند همه جنگنده
هستند و ما هم یکی از این تیمها هستیم .ما تیم جوان و باانگیزهای داریم
و این انگیزه و جوانی 50درصد کار را آســانتر میکند50 .درصد بقیه
کار هم به تجربه تیمها بســتگی دارد .درست است تعدادی از بازیکنان
ما تجربه بازی در تورنمنتهایی در این سطح را ندارند اما تا زمانی که به
آنها فرصت داده نشود و نتوانند در این میدانها خودشان را نشان بدهند،
هیچ اتفاقی نمیافتد .خود ســعید معروف این دوره را طی کرده .اگر به
سعید بها نمیدادند ،سعید ،سعید نمیشــد .ما کار سختی داریم ولی
امید هم داریم .تیمهای دیگر هم مثل ما تغییراتی داشــتهاند .لهستان
امسال کوبیاک را ندارد .پاسور اصلیشان نیست ،لئون آسیبدیده 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 ،جنگندگیما بیشتر اســت و این یک امتیاز است و
بازیهای خیلی خوبی از این تیم خواهیم دید.

شهرام مربی میشود

جدولاعداد | 4216

عكس|مجتبی صالح|

جوانی
امتیازتیم ماست

پشت خط زن
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روایت یک تكاور از مقاومت
بینظیر مردمخرمشهر

در دوران تبعید امام(ره) ،مردم
در ِ منزل ایشان را میبوسیدند!

شکوه مقاومت
در ادبیات دفاعمقدس

22

23

24

گفتوگو با هوشنگ صمدی
فرمانده تکاوران نیروی دریایی

مروری بر بهترین آثار دفاعمقدس
در سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران

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

امضا برای
پسگرفتن نمایش
خانگی از ساترا

کارزار درخواست تعدادی از
سینماگرانازرئیسجمهوری
برایبازگشتمدیریتشبکه
نمایش خانگی بــه وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی به
بیش از 4هزار امضا رسیده
است .بهگزارش همشهری،
این نامــه در حالی حدود
یکماه قبل برای جمعآوری
امضا منتشر شــد که اخیرا
پیمان جبلی ،رئیس سازمان
صداوســیما ،با حضور در
میان دانشجویان دانشگاه
شــریف در پاسخ به سؤالی
دربــاره نظارت بر شــبکه
نمایش خانگی و پلتفر مها
خطاب به دانشجویان بیان
کرد« :هیچکدام از شــما
بههیچوجه همراه با خانواده
محترمتان حاضر به نشستن
پای یکی از قســمتهای
سریالهایی که همین االن
از شــبکه نمایش خانگی
پخش میشــود ،که اسم
نمیبرم و شما حتما میدانید،
نیستید ».در اینباره کمیته
رفع موانع تولیدات فرهنگی
متشــکل از صنوف کانون
کارگردانان ایران ،اتحادیه
تولیدکننــدگان فیلــم و
برنامههای تصویری ایران و
انجمن صنفی شرکتهای
ویدئویی آنالین در بیانیهای
با اشاره به جملههای مختلف
و پربحث جبلی گلههایی را
مطرح کردند.

یکشــنبه  8خرداد  27 1401شــوال   1443سالسیام  شـــماره 8507

کنسرت -نمایش
«سیصد»
در سعدآباد

سرمایههای مشکوک چگونه سر از تولیدات نمایش خانگی و محصوالت سینمای ایران درمیآورند؟

دستتمیز،پولکثیف

سینما

مسعود پویا
روزنامهنگار

چند روز پیــش ترانه علیدوســتی بازیگر «برادران
لیال» در نشست خبری فیلم در کن ناچار شد درباره
سریال «شــهرزاد» توضیح بدهد؛ مجموعهای که
نامش با اختالس ،پولشــویی و ســرقت از صندوق
ذخیره فرهنگیان گره خورده است .سرمایهگذارانش
هم حاال در زندان دوران محکومیتشــان را سپری
میکنند و هنرمندان حاضر در سریال ،پس از گذشت
ســالها همچنان گاهی مجبور میشــوند 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
رویشان نگذاشته است .شهرزاد آشکارترین جلوه
حضور پولهای کثیف در ســینما و نمایش خانگی
است[.بقیه احتماال هوشمندانهتر عمل کرده و دم
الی تله ندادهاند .نمیتوان پذیرفت که ســرمایهها
صرفا از روی عشق به سینما (با همه ابعاد جذابش)
یا کسب سود (که تقریبا رسیدن به آن دشوار است)
وارد فیلمها و سریالها میشود .البته که نمیتوان
جای نهادهای نظارتی و قضایی نشست و حکم صادر
کرد ولی میشود به ماجرا مشکوک بود].
چرا ســرمایهگذاری بدون توجیه اقتصادی و
رعایت منطق بازار همچنان جذاب است ؟

وقتی بیشــتر فیلمها ضرر میدهند ،چگونه چرخ
تولید ســینمای ایران همچنان به حرکتش ادامه

میدهد؟ بیاییم از پرفروشترین فیلمهای سینمای
ایران شروع کنیم که قاعدتاً زیانده نیستند .حتی
فیلم هــای پرفروش امســال ،محصول ســال ۹۸
هستند .اگر سرمایهگذاران این فیلمها در سال ۹۸
جای تولید فیلــم ،در حوزه مســکن ،دالر ،طال و...
سرمایهگذاری کرده بودند بسیار بیشتر از وضعیت
فعلی به سود میرسیدند .در واقع ورود به هر حوزهای
جز تولید فیلم میتواند به افزایش ســرمایه و سود
سرشار منجر شود .تازه این در مورد پرفروشترین
فیلمهای این سینماست که موفق به بازگشت سرمایه
شدهاند؛ فیلمهای شکستخورده و منتظر اکران که
سرمایهشان یا از دست رفته یا معطل مانده که شامل
بیشتر تولیدات سینمایی میشــود ،مورد عجیب
سرمایهگذاری در سینمای ایران را نمایان میکند و
چرخه معیوب و مشکوک اقتصاد سینما را به نمایش
میگذارد .در حوزه نمایش خانگی هم همین وضعیت
برقرار است؛ انبوهی ســریال شکستخورده در این
سالها تولید شــده که موفق به بازگرداندن هزینه
تولیدشان نشدهاند .فاجعه اینجاست که موفقترین و
سوددهترین سریال نمایش خانگی این سال هم حاال
رسماً ثابت شده با پول اختالس از بانکی که سهامدار
عمدهاش صندوق فرهنگیان است ،جلوی دوربین
رفته است .ماجرای سریال شهرزاد که دامنهاش تا
فستیوال کن امسال هم کشیده شده و هنوز عوامل
سازندهاش گاهی مجبور میشوند دربارهاش توضیح
بدهند ،یکی از نقاط عطف این داستان تراژیک است.
از تکذیب تا سکوت و عذرخواهی

سال ۹۵بود که موضوع وجود پولهای مشکوک در
ساختههای تصویری مثل سریالهای نمایش خانگی

و فیلمهای 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 ،جذابیتهای خوبی
برای بیننده در قاب تلویزیون داشته باشد و هر هفته
مخاطبان ،منتظر عرضه بخشهای جدید ســریال
باشند .حســن فتحی ،کارگردان ســریال شهرزاد،
 ۲۳آذر همان ســال به مخاطبان خود نامه نوشت و
گالیههایی مطرح کرد .او در این نامه گفته بود «که
برخی افراد تالش میکنند که به ماجرای اختالس
 ۸۰۰۰میلیارد تومانی ،بودجه  ۱۲میلیاردی سریال
شهرزاد را پیوند دهند .آن هم در شرایطی که و هم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،صراحتا اعالم
کرده بودند کــه درباره تهیهکننده شــهرزاد ،اتهام
اختالس در میان نبوده و تنها مســئله بدهی بانکی
مطرح است ۲۸ ».مهرماه سال  ،97سیدمحمدهادی
رضوی با مهر مصاحبه کــرد و گفت که پول کثیف
وارد این مجموعه نشــده و سوپراستارهای سریال،
ماهی ۲۵میلیون تومان حقوق میگرفتند .او گفته
بود :پول کثیف از طریق تجارت سیاه بهوجود میآید
و اصطالح پولشــویی بیشــتر برای پولهای بزرگ
استفاده میشود البته این اتفاق گاهی درباره رقمهای
کم هم رخ میدهد .البته برای من جای تعجب دارد
که کسی پولهای کثیف خود را به سینما بیاورد تا
پوششی برای آن باشد؛ زیرا آن فرد با ورود به سینما
خود را در معرض دید قرار میدهد و کارهایش زیر
ذرهبین میرود.
در ادامه اما مشخص شد که تخلفات مالی گستردهای
در اخــذ وام از بانک ســرمایه توســط گروهی که
تهیهکنندگان ســریال شــهرزاد و چند مجموعه و

فیلم دیگر هم جزوشــان بودند .ســال گذشــته
تهیهکننده،سرمایهگذار شهرزاد ،رسماً در دادگاه به
حبسی طوالنیمدت محکوم شد .هنرمندانی هم که
روزگاری مدافع سرسخت سرمایهگذار تهیهکننده
شهرزاد بودند یا سکوت پیشه کردند و یا اگر جایی
مجبور به توضیح دربارهاش شدند ناچار عذرخواهی
کردند .این را میشود در تفاوت لحن توضیحات ترانه
علیدوستی در پاسخ به سؤالی یکسان در مورد شهرزاد
مشاهده کرد .سخت است که بپذیریم کل ماجرای
ورود سرمایههای مشکوک به سینما و نمایش خانگی
به موارد تابلویی چون محمد امامی و پیش از آن بابک
زنجانی (که کنار خریدن باشــگاه راهآهن ،در چند
فیلم هم سرمایهگذاری کرده بود) محدود میشود.
بخشی از ماجرا را میشــود پای عالقه به سینما و
مراودات با سلبریتیها گذاشــت ،چنان که عدهای
هم با هدف کسب سود وارد این عرصه میشوند (و
اغلب هم شکســت میخورند) ولی بعید است این
تمام داستان باشد.
چرخه معیوب سینمای بیمخاطب

بخشی از محصوالت سینمای ایران توسط نهادهای
دولتی و حاکمیتی مثل فارابی ،حوزه هنری و سازمان
اوج تولید میشــود .در چنیــن فیلمهایی معموالً
بازگشت ســرمایه خیلی برای ســازندگان فیلمها
اهمیتی ندارد .میماند بخش خصوصی که آن هم با
انواع و اقسام مشکالت مواجه است و تهیهکنندگان و
کارگردانها برای جذب سرمایه گاهی سراغ افرادی
میروند که به منابع مالی قابلتوجهی دسترســی
دارند .با این ویژگی که برای صاحب سرمایه بازگشت
هزینههای تولید و رســیدن به سود اهمیتی ندارد.

مهرداد غفارزاده از سرنوشت پخش «مارال» و شکایت از سازندگان جیران و ساترا گفت

پرونده «مارال» باز است
سریال

فهیمه پناهآذر
روزنامهنگار

«مارال» و «جیــران» قصه طوالنی دارند؛ 2ســریال در شــبکه
نمایش خانگی که دچار مشــکل شــدهاند .اختالف از آنجا شروع
شــد که کارگردان «مارال» عنوان کرد که داســتان «جیران» از
روی فیلمنامهاش 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 بهگفته
خودش پرونده در جریان است.
قصه مارال

«آهوی من مارال» به کارگردانی مهــرداد غفارزاده و تهیهکنندگی
مشــترک ســعید خندقآبادی و بهروز خــوشرزم ،پــروژهای در
شــبکه نمایش خانگی بود که به موازات سریال «جیران» با موضوع
ناصرالدیشاه ساخته شد و همین مسئله انتقاد و شکایت کارگردان

«آهوی من مارال» را بهدنبال داشت .در نهایت دادگاهی در سازمان
تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ســاترا) تشیکل شد و رأی به
امکان پخش «جیران» در پلتفرمها داد .اما سریال در حالی پخش شد
که سازندگان «مارال» میگویند این سریال نعلبهنعل کپیبرداری
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 میشود.
مارال حتما پخش میشود

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» پروندهاش بسته شد .تنها عایدی ما همین عکس بود که نقش
قوری شد .یکسال تمام وقت گذاشتیم بیدستمزد و کسی نپرسید
از کجا میخورید .ما شــاهیم و خزانه ما هم پر است .نشستیم در
اندرونی و چایمان را نوشیدیم .مهم دغدغه مملکتداری است که ما
داریم ».بهگفته غفارزاده ،در سریال «آهوي من مارال» 75درصد از
تولیدات انجام شده و تنها 25درصد آن باقی مانده است .این سریال
در 20قسمت راهی پخش میشود .این کارگردان تأکید میکند که

پرونده «آهوی من مارال» برای ساخت بسته نشده است و مابقی
هم تولید و قطعا پخش میشود.
قضاوت جانبدارانه مدیران وقت ساترا

مهرداد غفــارزاده ،فیلمنامهنویس و کارگردان ســینما هم درباره
جلسه کارشناسی که درخصوص شباهتهای 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 5قسمت 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 میگوید« :جلسه کارشناسی را
و نظرخواهی در تایم کوتاه و بهصورت پرسشنامه تست چهارگزینه
بوده و یک جلسه نمایشی برای توجیه صدور مجوز غیرقانونی پخش
بوده .چون طبق قانون هر سازندهای چنانچه پس از دریافت مجوز

تهیهکننده معموالً در همان مرحله تولید به ســود
میرســد و فیلم را در مرحله اکــران رها میکند.
ســرمایهگذار هم به هدفش که هزینه کردن پولی
مشکوک در فعالیتی فرهنگی است میرسد و معموال
در چنین مواردی بخش اندکی از ســرمایهای 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 میشود.
عوامل دستمزدشان را میگیرند .تهیهکننده به سود
و سرمایهگذار هم به پولشــوییاش میرسد .همه
هم راضی هســتند جز مخاطب که از محصوالتی
که بدون درنظر خواســت و عالئقش تولید شــده،
استقبال نمیکند.
این همان چرخــه معیوب فیلمها و ســریالهای
ایرانی اســت؛ نکتهای کــه فرزاد موتمــن هم در
گفتوگو با ســینما پرس بــه آن اشــاره میکند:
« طبیعی است مردم با این سینمای زیر متوسط فعلی
ارتباطی برقرار نکنند و به سینما نروند .ما بهزودی با
سینمایی روبهرو خواهیم بود که با پولی کار میکند
که مایه تورم مملکت است چون از بانک گرفته شده
و به بانک پس داده نمیشــود .سینمای ما از لحاظ
اقتصادی بهشدت فاسد شده و مردم به این سینمای
فاســد خالی از هیجان دولتی که با پول نفت اداره
میشود اهمیتی نمیدهند .ساالنه حدود 120-130
فیلم در این سینما تولید میشود اما به ندرت اسمی
از یک فیلم در ذهن مردم باقی میماند .فیلمها دیگر
برای مردم ماندگار نیستند .فیلمساز میآید بدون
اینکه ویژگی خاصی داشته باشد
که آن ویژگی باعث شود مردم آنها
را به یاد آورند».

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 شباهتها مجوز پخش داده و به همینخاطر ،هر
نتیجهای نمیتوانست 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 جدیتر شد .اما دست نگه
داشتیم تا ســریال «جیران» پخش شود تا تطابقهای الزم صورت
بگیرد3 .قسمت سریال که پخش شد ،آن را دیدیم و همانطور که فکر
میکردیم شباهتهايي به وضوح و روشنی بین طرح و فیلمنامه ما
با جیران وجود داشت».
شکایت در دیوال عدالت اداری

غفارزاده با عنوان ایــن مطلب که با پخش «جیــران» دیدیم که
شباهتها خیلی زیاد اســت ،یادآور میشــود« :ما پس از پخش
3قسمت به این نتیجه رســیدیم که خیلی سریع اقدام به شکایت
کیفری کنیم .ایــن کار را کردیم و بازپــرس تطبیق فیلمنامهها 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 بهخاطر
صدور مجوزهای غیرقانونی شــکایت کردهایم
و پیرو همین شــکایت 2جلســه رسیدگی هم
گذاشته شده است».

کنسرت -نمایش «سیصد»
کاری از «سهراب پورناظری»
به کارگردانــی امیر جدیدی
و آهنگســازی تهمــورس
پورناظری روی صحنه میرود.
این اثر را میتــوان به نوعی
پاســخی به فیلم ضدایرانی
«سیصد» دانست .به گزارش
همشهری،ایننمایشباحضور
رضا بهرام بهعنوان خواننده
روی صحنه مــیرود .در این
اثر بازیگرانی چــون بهرام
رادان ،امیر جدیدی ،مهران
غفوریان ،غزل شاکری ،دلنیا
آرام و -بهعنوان بازیگر حضور
دارند .عالوه بــر آن تعدادی
از چهرههای شناختهشــده
تئاتر و ســینما نیز بهعنوان
بازیگران روی پــرده در این
اثر کــه تهیهکنندگی آن را
نچیان»
«محمدحسین توتو 
برعهــده دارد ،ایفای نقش
میکنند .پروژه ســیصد
قرار است در خرداد و تیرماه
ســالجاری در مجموعــه
تاریخی ســعدآباد تهران به
روی صحنه برود.

 50سالگی
«کارتر را
بگیرید»

انستیتوفیلمبریتانیا()BFI
5دهه پس از نخســتین
نمایش فیلم کالســیک
«کارتررارابگیرید»نسخهای
از این فیلم را با نظارت مایک
هاجز ،کارگردان نســخه
اولیه ترمیم کرده اســت.
این فیلم براســاس رمان
«بازگشــت جک به خانه»
اثر تد لوئیس ،ساخته شده
است .مایکل کین ،بازیگر
مشــهور بریتانیایی که در
سال 1971در فیلم «کارتر
را بگیرید» نقش اول فیلم
را عهدهدار بود ،در پیامی از
این فیلم یاد کرد  .این فیلم
در ایران نیز دوبله و پخش
شده ،خسرو خسروشاهی،
دوبلور سرشــناس ایرانی
به جای مایــکل کین در
فیلم«کارتــر را بگیرید»
صداپیشــگی کرده است.
محبوبیتوشهرتاینفیلم
سبب شد در سال2000نیز
نسخه آمریکایی این فیلم
با بازی سیلوستر استالونه
در نقش جک کارتر ،میراندا
ریچاردســون و ریچل لی
کوک،نیزساختهشود.جالب
آنکهمایکلکیندراینفیلم
نیز نقشآفرینی کرده است.
نســخه آمریکایی «جک
کاتر را بگیرید» اما با فروش
کمی بیــش از 19میلیون
دالر در گیشه بهطور کامل
شکستخورد.

جشنواره

آرش نهاوندی

مترجم

پایان کن
هفتادوپنجم

جوایز بخش نوعی نگاه اهدا شد

مراسم هفتادوپنجمین دوره جشنواره کن نیز
با اعطای جوایز به برترینها در بخش رقابتی و
سایر بخشهای این جشنواره به پایان رسید.
«بدترینها»
برنده جایزه برتر نوعی نگاه

یک روز مانده به پایان جشــنواره فیلم کن،
جوایز نوعی نگاه به آثار فیلمسازان ،بازیگران و
عوامل برتر این بخش اهدا شد .فیلم فرانسوی
«بدترینها» به کارگردانی لیزا آکوکا و رومن
گره بهعنوان فیلم برگزیده بخش نوعی نگاه
انتخاب شــد .الکســاندرو بلک نیز بهخاطر
ســاخت فیلم «مترونوم» بهعنوان بهترین
کارگــردان بخش نوعی نگاه برگزیده شــد.
جایزه هیأت داوران این بخــش نیز به فیلم
جویلند 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 بهخاطر
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 مدیترانهای» ساخته
کشورهای فلسطین ،آلمان ،فرانسه ،قبرس
و قطر شــد .فیلم «رودئو» نیز به کارگردانی
لوال کیــوارن بهعنوان فیلــم محبوب هیأت
داوران بخش نوعی نگاه هفتادوپنجمین دوره
جشــنواره کن انتخاب شد .بخش نوعی نگاه
جشنواره کن امســال میزبان 20فیلم بلند
ســینمایی بود که در این میان 7اثر بهعنوان
فیلم اول شانس کسب جایزه دوربین طالی
کن را دارند.
در روز پایانــی هفتــادو پنجمیــن دوره از
جشــنواره هم فیلم کرهای «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.
آخرین پیشبینیها

منتقدان نشــریات معتبر تا روزهای پایانی
جشنواره کن همچنان ارائه پیشبینیهای
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 پیشبینی خود را درباره
برندگان جوایز مهــم هفتادوپنجمین دوره
این جشــنواره ارائه داد .او در این پیشبینی
ضمن اشاره بهاحتمال اعطای جایزه بهترین
کارگردانی به سعید روستایی بهخاطر ساخت
فیلم «برادران لیال» به این مطلب نیز پرداخت
که در ابتدای این جشــنواره بر این باور بوده
که نامهای بزرگ بــا جدیدترین فیلمهای
خود بتواننــد در این دوره از جشــنواره نظر
منتقدان را بهخود جلب کــرده و مهمترین
جوایز جشنواره را بهخود اختصاص دهند ،اما
با گذشت چند روز از هفتادوپنجمین دوره کن
و افتراق نظر شدید منتقدان درباره فیلمها ،به
این نکته پی برد هیچگاه تاکنون در جشنواره
کن سابقه نداشته نظر منتقدان درباره تکتک
فیلمها در تضادکامل با یگدیگر باشد؛ امری که
در هفتادوپنجمین دوره جشنواره کن به وقوع
پیوسته است.
او همچنیــن ضمن اشــاره به تعــدادی از
فیلمهای کارگردانان مطرح و پرســابقه کن
ازجمله فیلمهای«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 بهدلیل اینکه نتوانستهاند آثاری کامال
مطابق انتظــاری که از آنــان میرفت ،ارائه
دهند بهاحتمال 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 ،پیشبینی خود از
برندگان هفتادوپنجمین دوره جشنواره کن
را اینچنین بیان کرده است:
نخل طــا 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
بهخاطر ساخت فیلم «برادران لیال» ،جایزه
بهترین بازیگر مــرد برای پیر فرانچســکو
بهخاطر نقشآفرینی در فیلم«نوستالژی»،
جایزه بهتریــن بازیگر زن بــرای تانگ وی
بهخاطر نقشآفرینی در فیلم «تصمیم وداع».
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نگاهی کوتاه و مستند به حمالت دشمن بعثی در شهر دزفول

حجتاالسالم هبتهللا 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
خانههای خود خوابیده بوده و بمب به
خانه آنهــا اصابت کرده فــرق میکنند.
اینها داشــتند تدارکات جبهــه را فراهم
و بــرای جبهــه کار میکردنــد و کارخانه
سیمان را بهعنوان محلی که امروز جمع
میشــویم 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
برنامهریزی شود برنامهای 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 انقــاب اســامی را
نشان داد که مخلصانه امنیت را برای
این مرز و بوم تأمین کردند .تسریع در
شناســایی و مجازات عامــان و آمران
این جنایت خواسته آحاد ملت شریف
ایران اســت و دســتگاههای مرتبط در
ایــن خصــوص اقدامــات الزم را انجام
میدهند .دفاع پرس

خبر

رونمایی از سامانه دیدار
«سامانه دیدار» با هدف ارتباط میان خانواده ایثارگران
و مسئوالن بنیاد شهید و امور ایثارگران راهاندازی شد.
محمدحسن علینقیان افجهای ،مدیرکل مراجعات
و پاسخگویی بنیاد شــهید و امور ایثارگران ،دراین
باره گفت« :با توجه به سیاســتهای جدید رئیس
بنیاد شــهید و امور ایثارگران مبنی بر بهرهگیری از
راهکارهای نوین و موزون برای ارتباط سریع ،آسان
و بهروز با رویکرد حل مشــکل ایثارگران با خادمین
خود در بنیاد شهید و امور ایثارگران سامانه دیدار را
راهاندازی کرد .افراد جامعه هدف میتوانند از طریق
سایت ایثار درخواست مالقات خود را با ذکر موضوع و
نام هر یک از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران ثبت
کنند .اطالع مدیران بنیاد شــهید از مشکالت ثبت
شده توسط ایثارگران و پیگیری برای حل آنها از دیگر
مزایای راهاندازی این سامانه است».

شناسایی پیکر شهدا
پیکر 3شهید مفقوداالثر اســتان اصفهان به تازگی
با تــاش گروههــای تفحص در مناطــق عملیاتی
دفاعمقدس پیــدا ،شناســایی و بعد از  ۳۹ســال
چشمانتظاری به خانواده آنان اطالع داده شد .پیکر
شــهیدان فریدون ابراهیمی ،محمود دهقانی پوده
از اصفهان و حسینعلی شــاهچراغی فرزند فرهاد از
شــهرضا که در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه
فکه به شهادت رســیده بودند ازطریق پالک هویت
شناسایی شدند.

معرفي كتاب صوتي

نبرد طریقالقدس
عملیــات طریقالقدس نخســتین
گام از سلســله عملیاتهــای کربال
در منطقه دشــت آزادگان بود که با
هدف آزادســازی بســتان و بیش از
 ۷۰روستای منطقه طراحی شد .این
عملیات از  ۸تا  ۱۵آذر  ۱۳۶۰اجرا شد.
کتاب گویای «نبــرد طریقالقدس»
تاول و با هدف تحلیل و تشریح
براساس اسناد و مدارک دس 
بخشی از وقایع مربوط به دوران 8سال دفاعمقدس با موضوع
این عملیات تولید شده است .مطالب کتاب در 8فصل است
که فصل نخســت به توضیح اجمالی درباره وضعیت کشور،
نیروهای مســلح و بحرانهای گوناگون داخلــی و خارجی
اختصاص یافته اســت .در فصل دوم ،موقعیت ،پیشــینه و
محدود ه دشت آزادگان و در فصل سوم ،بحرانها ،زمینهها و
اهداف تجاوز عراق ،بهخصوص در دشت آزادگان ،شرح داده
شده است .روند شکلگیری و طراحی عملیات از نقط ه آغاز تا
پایان ،آمادهسازی زمین ،نیروها ،امکانات ،مرحل ه آمادهسازی و
آغاز عملیات ،سیر جزئی وقایع و شرح عملیات از دیگر مطالب
این کتاب اســت .ناگفته نماند 4عملیات بزرگ ثامناالئمه،
طریقالقدس ،فتحالمبین و بیتالمقدس از مقاطع حساس
و عملیاتهای اصلی دوره سرنوشتساز جنگ هستند .امیر
رزاقزاده ،نویسنده و محقق مرکز اسناد و تحقیقات دفاعمقدس
و غالمعلی رشید ،در کتاب نبرد طریقالقدس ،راهبرد نظامی
ایران و اوضاع و شــرایط حاکم بر کشور و همچنین موقعیت
جغرافیایی منطق ه دشت آزادگان ،طراحی ،آمادهسازی ،اجرا
و شرح عملیات طریقالقدس را تشریح کردهاند .کتاب صوتی
این اثر در 241دقیقه تهیه شده و قابل دسترسی از سایت ایران
صداست .اگر فرصت خواندن کتاب را ندارید پیشنهاد میکنیم
این کتاب صوتی را بشنوید و لذت ببرید.

شهره کیانوشراد؛ روزنامهنگار

2700روز مقاومت در شهر موشکها

مقاومت بینظیر 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 موردحمله قرار داشت.
4خرداد به یاد مردمان این شهر قهرمان که به شهر موشکها
و به قول عراقیها به «بلد الصواریخ» معروف شد ،به نام روز
دزفول نامگذاری شده است .عبدالرضا سالمینژاد در کتاب
«جنگ شهرها در دزفول» که توسط مرکز اسناد و تحقیقات
دفاعمقدس چاپ شده ،آمار مستندی از حمالت دشمن به
شهر مقاوم دزفول ارائه داده که به بخشی از آن پرداختهایم.

روایت یک تكاور
ازمقاومت بینظیر مردم خرمشهر

گفتوگو با هوشنگ صمدی ،فرمانده تکاوران نیروی دریایی ارتش که در مقاومت34روزه خرمشهر خوش درخشید
مشغولانجاماموراداریبرایکارهایبازنشستگیاشبود.دیگرمیتوانستازاینبهبعدبههرجاییکهدوست
مژگان مهرابی
دارد سفر کند و باقی روزهای زندگیاش را به کارهای مورد عالقهاش برسد .برگه تسویه در دستش بود .از این
گزارش روزنامهنگار
سوی ستاد نیروی دریایی به آن سوی ستاد در رفتوآمد بود که زودتر امضا را بگیرد .ناگهان در محوطه چند
هواپیمایعراقیرادیدکهبارگباردرآسمانمانورمیدهند.چندتیرهمبهفاصلهچندقدمیاششلیککردند.اوبیمعطلیبهاتاقفرماندهمنطقهدومدریاییبوشهر
رفت .ناخدا رزمجو را دید با چهرهای برافروخته .همان جا مطلع شد که عراق رسما جنگ خود با ایران را آغاز کرده است .ناخدا برگه تسویه را که دید گفت« :میروی؟»
و او گفت« :میتوانم بروم؟ برای این روزها دوره دیدهام .میمانم و میجنگم» .ناخدایکم هوشنگ صمدی ماند و تا آخرین روزهای سختی که ایران تجربه کرد از
کشورش دفاع کرد؛ در دفاع34روزه خرمشهر ،در آزادسازی آن و دیگر عملیاتهایی که برای سرنگونی دشمن طراحی شده بود .او را یکی از قهرمانهای نامی ایران
میتوان عنوان کرد .مردی که میگوید تا جان در بدن دارد به کشور و مردمش خدمت خواهد کرد .روز سوم خرداد بهترین بهانهای بود برای گفتوگو با ناخدا صمدی.

روز 31شــهریور سال .1359ســاعت 12نیمهشب.
پیامی از سوی ســتاد 421نیروهای زرهی به ستاد
نیروی دریایی بوشهر صادر شد .با این مضمون که ناخدا
یکم هوشنگ صمدی همراه با نیروهای خود از بوشهر
به خرمشهر حرکت کند .ناخدا بیمعطلی نیروهایش
را مهیای رفتن کرد12 .خودروی جنگی راه خرمشهر
را پیش گرفتند .ناخدا صمدی در نخســتین خودرو
طلیعهدار بود و در آخرین خودرو هم شهید رستگاری
حضور داشت .نیروهای اعزامی ساعت 5ونیم صبح به
آبادان رسیدند .خیلی سریع اقدام به شناسایی منطقه
کرده و ســپس خود را به خرمشهر رســاندند .ناخدا
با ورودش به خرمشــهر با ویرانهای مواجه شد که از
جایجای آن صدای ناله و شیون میآمد .شهری که
تا چند روز پیش به زیبایی و سرسبزی شهره بود حاال
داشت زیر باران بمب و خمپاره در آتش میسوخت.
با دیدن این صحنه غمی بزرگ بر دل ناخدا نشست.
حس بدی پیدا کرد از این همه ناجوانمردی .دشمن
کمر به قتل مردم بیدفاع بسته بود .صمدی خاطره
تلخ آن روزها را یادآوری میکند« :انگار قیامت شده
بود .مردم سراسیمه و شیونکنان هر کدام بهسویی
میدویدند تا شاید بتوانند پناه بگیرند .مادری را دیدم
پابرهنه کودکی در بغل داشت و دست فرزند دیگرش
را میکشــید تا خود را به جای امنی برساند» .انگار
جوی خون جاری شده بود .آدمها مثل برگ پاییزی
یکی یکی روی زمین میافتادند .صدای گریه بچهها و
ترسی که وجودشان را میلرزاند یا زنانی که مستاصل
نمیدانستند چه باید بکنند؛ دردی بود که ناخدا آنجا
تجربه کرد .دستور داد چند کامیون مهیا شود و سپس
از نیروهایش خواست تا مردم را سوار بر کامیون کرده
و از شهر دور کنند.
34روز ماندن پشتدروازههای خرمشهر

ناخدا با دیدن حمله بیرحمانه دشمن میدانست که
صدام هدف بزرگی در سر دارد .درست هم فکر کرده
بود .صدام در پیامهایش گفته بود که روز اول خرمشهر
را تصرف میکند و روز سوم استان خوزستان را میگیرد.
روز هفتم هم به تهران میآید و در میدان آزادی مصاحبه
رادیویی خواهد کرد .صمدی میگوید« :فاصله شلمچه
تا خرمشهر 16و نیم کیلومتر اســت؛ یعنی در حالت
عادی مسیری است که  15دقيقه میتوان طی کرد.
برای ورود به خرمشهر عراقیها از شلمچه وارد شدند؛
آن هم با 2لشکر زرهی .همه جور تجهیزات نظامی هم
داشت .گذشته از آن توسط 25کشور دیگر هم حمایت
میشد .درصورتی که ما فقط خودمان بودیم و خودمان.
حتی سیم خاردار هم نداشتیم؛ یعنی هیچ کشوری به
ما اسلحه نمیفروخت .ولی مقاومت کردیم .عراق روز
اول که هیچ حتی روز هفتم هم نتوانست خود را به پل
نو برساند» .طوالنیشدن تصرف خرمشهر شکستی بود
برای بعثیها .صدام فرمانده این عملیات را به عراق فرا
خواند و دستور اعدام او را داد .ناخدا به تغییر استراتژی
دشــمن از ســوی رزمندههای ایرانی اشاره میکند:
«دشمن وقتی نتوانست از شلمچه وارد خرمشهر شود،
جاده اهواز به خرمشهر را انتخاب کرد34 .روز ماندن
پشت دروازههای شهر برای صدام شکست بزرگی به
شمار میآمد .ما پشتوانه محکمی داشتیم و آن مردم
ایران بود که پا به پای نیروهای نظامی از هر قشری آمده
بودند تا از خرمشهر دفاع کنند».
دست قطعشده را در کولهپشتی گذاشت

ناخدا صمدی خاطرات زیادی از خرمشــهر دارد؛ از
زمانی که خرمشهر ،خونینشهر نام گرفت .از کشتار
بیرحمانه مردم بیدفاع ،از شــهادت جوانهایی که
هر کدام دلخوشی خانوادهشان بودند .حتی از روزی

که تعداد جنــازه عراقیها آنقدر زیــاد بود که بوی
تعفنشان شــهر را پر کرده بود .میگوید« :بچههای
ما اجازه نمیدادند پیکر شــهدا روی زمین بماند .اما
عراقیها اینطور نبودند .در روز 24مهر 59آنقدر تعداد
جنازه عراقیهــا زیاد بود که از نیروهای شــهرداری
خواستیم آنها را جمعآوری کنند» .او هیچگاه مقاومت
مدافعان خرمشهر را از یاد نخواهد برد .ناخدا جانفشانی
یکی از نیروهایش را تعریف میکند« :یک بیسیمچی
داشتم به اسم غالم غالندی .من داشتم با بیسیم حرف
میزدم که متوجه شدم بهخود میپیچد .گفتم غالم
چه میکنی؟ گفت هیچ شما کارت را بکن .نگاهم به
دســتش افتاد ،دیدم از آرنج قطع شده است .با همه
دردی که داشت دست قطع شده را در کوله پشتیاش
گذاشت و گفت نمیخواهم حتی دستم بهدست دشمن

بیفتد» .دالوری جوانهای ما این چنین بود.
اجازه نمیدهیم ناموسمان بهدست دشمن بیفتد

34روز مقاومت خرمشــهر در برابر حمالت دشمن؛
یعنی 34روز تالش مردم برای دفاع از شــهری که با
خرابه یکی شده بود .مردها در جای جای شهر اسلحه
بهدست میجنگیدند و زنها در مسجد جامع مشغول
درستکردن غذا و شســتن لباس رزمندهها بودند.
عدهای هم کارشان پرستاری بود .ناخدا با افتخار از زنان
ایرانی یاد میکند« :هر گردان تکاور یک آشپزخانه سیار
دارد .اما در مدت34روز شیرزنان خرمشهری نگذاشتند
حتی یک روز آشــپزخانه ما فعال باشد .برایمان غذا
میفرستادند؛ آنقدر که زیاد میآمد .در کنارش بانوانی
هم بودند که از ما اســلحه میخواستند که با دشمن
بجنگند .یک روز دخترخانمی آمد و از من درخواست
اسلحه کرد که جلو برود .گفتم دخترم مگر من مردهام.
مگر نیروهای من مردهاند که تو بخواهی جلو بروی و با
دشمن بجنگی .ما اجازه نمیدهیم ناموسمان بهدست
دشمن بیفتد شما اگر میخواهی کمک کنی در مسجد
جامع کارهای تدارکاتی انجام بده» .او لحظه آزادسازی
خرمشهر را هیچگاه از یاد نمیبرد .شوق وصفناپذیر
رزمندهها برای راندن دشمن و بازپسگیری شهری
که دیگر خرم نبود.

وقتی خاطرات ناخدا یکم کتاب شد

مکث

هوشنگ صمدی ،متولد سال1318در روســتای کلخوران در اردبیل است .او دوره سه ساله
دانشکده افسری را در سال1342به پایان رساند و چندین سال در مناطق مختلف ایران خدمت
کرد .او در سال1354جذب 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 ،باکفایت و بسیار
ایراندوست که به فرماندهی او ،تکاوران ،نیروهای مردمی
موفق شدند ارتش عراق را هفتهها در خرمشهر زمینگیر
کنند و ضربات و تلفات ســنگینی بر تجهیزات و نفرات
متجاوزان به آب و خاک ایــران زمین وارد کنند .خاطرات
ناخدایکم هوشنگ صمدی در کتاب «تکاوراننیروی دریایی در
خرمشهر » ،به کوشش سیدقاسم یاحسینی به همت نشر سوره
مهر منتشر شده است .این کتاب از معدود خاطرات منتشرشده
از سوی کارکنان نیروی دریایی است و همین امر توانسته است
آنرا با بسیاری از کتابهای خاطرات جنگ متمایز کند .این
کتاب 299صفحهای خاطرات شفاهی او از آغاز زندگی تا
آزادی خرمشهر در سوم خرداد1361است.

نگاهی به خاطرات تلخ و شیرین یک تخریبچی

روزهای جنگی سعید

نشــر مرز و بــوم از ســال
معرفی حامد يزداني
1387با رویکردی تخصصی
روزنامهنگار
کتاب
و متمایز در حــوزه پژوهش
مســتندنگاری و ترجمه آثار فاخری در حــوزه ادبیات و تاریخ
پایداری و دفاعمقــدس پدید آورده اســت .کتــاب «روزهای
جنگ سعید» خاطراتی از ســعید بلوری جانباز و رزمنده گردان
تخریب لشکر 27محمد رسولاهلل(ص) است که گروه تحقیقاتی
فتحالفتوح مصاحبه ،پژوهش و نگارش آن را برعهده داشتهاست.
این کتاب به شــکل مشترک با همکاری نشــر مرز و بوم و گروه
تحقیقاتی فتحالفتوح منتشر شدهاست .در بخشهای مختلف این
کتاب عالوه بر آشنایی با مهارت رزمندگان در عملیات تخریب ،با
خاطرات تلخ و شیرین روزهای حضور در جبهه و عملیات همراه
میشویم .ابتدای این کتاب به زندگینامه بلوری اختصاص دارد.
او متولد 20مرداد 1345است و با شروع جنگ تحمیلی و پس از
آنکه شاهد اعزام و شهادت دوســتان خود به جبهه شد ،در سال
1361تصمیم میگیرد به جبهه برود.
مادرش که متوجه شوق و اشتیاق او برای رفتن شد ،با دست بردن
در شناسنامهاش ،تاریخ تولد پســرش را تغییر داد ،اما مخالفت
مســئول پذیرش ،مانع از اعزام او شد .ســرانجام 8آذرماه سال
1362توانست به آرزوی خود برسد و بعد از پذیرش ،برای آموزش

نظامی بــه پادگان امام حســین(ع)
رفت  .او در نخســتین اعزام خود در
24دیمــاه به کردســتان رفت و در
روستاهای گور قلعه و میرده با کومله
و دمکرات جنگید .بــرای دومینبار
نیز از منطقه غرب به جنوب و به گردان تخریب تیپ 20رمضان
اعزام شــد .آبانماه 1363بــرای گذراندن دوره ســربازی وارد
گردان تخریب لشکر 27محمد رسولاهلل(ص) شد و با گذراندن
آموزشهای تخصصی انفجارها ،تخریب و غواصی در عملیاتهای
بدر ،والفجر 8و کربالی یک شرکت کرد .پاکسازی میادین مین
همراه با خاطرات تلخ و شــیرین آشــنایی با دیگر رزمندگان و
شــهادت آنها تجربه حضورش در این مناطق جنگی شد .تنفس
گازهای شیمیایی و جراحت چشم او یادگاری ماندگار از دوران
حضور در جبهه است .با پایان ســربازی در 24دیماه 1365در
عملیات کربالی 5بهعنوان بســیجی شــرکت کرد و از تجربه و
آموزشهای نظامی خود در عملیاتهای بعدی استفاده کرد.
بهمن 1366به قرارگاه نجف رفــت و زاویه دید جدید تخریب را
تجربه کرد .خرداد 1367درحالیکه به عضویت ســپاه درآمده
بود ،آخرین اعزام به جبهه را درخواســت داد ولــی به عملیات
مرصاد نرسید.

خوابی که تعبیر شد

در بخشی از کتاب «روزهای جنگی سعید» که به عملیات بدر اختصاص
دارد ،میخوانیم«:هواپیماهای عراقی همه گردان را بمباران کردند .جواد
ملکی از ناحیه پشت ترکش خورد و میری و چند نفر از بچههای دیگر هم
مجروح شدند .ملکی را که داشتند با برانکارد میبردند دوباره هواپیما بمب
خوشهای انداخت .بچهها با شنیدن صدای هواپیما خیز رفتند و ملکی را
بدجوری به زمین انداختند .او هم با آهوناله گفت« :بیانصافها الاقل من
را آرام زمین بگذارید ».موقعیت که عادی شد ،به چادر خودمان برگشتم و
دیدم همه چادر سوراخسوراخ شده و پتویی که من روی آن نشسته بودم
توی زمین فرورفته .بیاختیار گفتم« :چرا این پتو اینطوری شــده؟!»
خواستم آن را بیرون بکشم ولی نشد .به بچهها گفتم«:بیایید این را بیرون
بیاوریم ».پتو را که بیرون کشیدیم ،دیدم ترکش درست جایی را که نشسته
بودم سوراخ کردهاست .بچهها گفتند :ببین بلوری! اگر نشسته بودی تو هم
با پتو توی این سوراخ رفته بودی .از آن به بعد من هم به خوابهای علی
محمودوند اعتقاد پیدا کردم».

دزفول در طول سالهای دفاعمقدس و در جریان جنگ شهرها
صدها بار موردهجوم دشــمن حزب بعث عراق و ارتش اشغالگر
قرار گرفت و در طول 2700روز مقاومت2600 ،شــهید4 ،هزار
جانباز452 ،آزاده و 147مفقوداالثر تقدیم اســام و آرمانهای
حضرتامام(ره) کرد176 .موشــک زمینبهزمین300 ،راکت
هواپیماهای دشمن2500 ،گلوله توپ تعداد حمالت موشکی و
بمباران است که از سوی دشمن به این شهر قهرمان اصابت کرده
است .این شهر از نظر تعداد حمالت خصوصاً حمالت موشکی و
هوایی تا پایان جنگ جایگاه اول را بهخود اختصاص داده بود .نام
دزفول در بیانیههای ارتش بعث عراق هنگام تهدید بمباران شهرها،
در ردیف الف و در سر لیست شهرهای موردهدف قرار داشت.
6ماه اول جنگ تحمیلی به روایت آمار

بهدلیل عدمتمرکز و هماهنگی در مراکز ثبت حمالت موشــکی
و هوایی به شــهر دزفول و گاه اشکال در تشــخیص نوع حمله و
سالح کاربردی دشمن در حمله به مناطق مسکونی یا پیدرپی و
همزمان بودن حمالت در ثبت تعداد حمالت تفاوتهای فاحشی
صورتگرفته اســت .طبق آمار ارائه شده در کتاب جنگ شهرها،
در 6ماه اول جنگ تحمیلی یعنی از 31شــهریور تا پایان اسفند
1359جمعاً21مورد حمله موشکی به شهرهای ایران صورت گرفت
که در خالل آ ن39فروند موشک بهسوی اهدافی در خاک کشورمان
شلیک شد .در 2مورد از حمالت 3فروند موشک به اهداف نظامی و
صنعتی اصابت کرد .در 19مورد دیگر 36فروند موشک شلیکشده
مناطق مسکونی کشورمان را مورد هدف قرار داد که 26فروند آنها
در مناطق مسکونی شهرها و 9فروند در خارج از شهرها فرود آمد.
یک فروند نیز در آسمان شهر دزفول منفجر شد .دزفول در10نوبت
هدف موشکهای عراقی قرار گرفت که بیشترین تعداد حمله از
سوی دشمن را داشت .در حمالت انجامشده در 6ماهه اول جنگ
209نفر از افراد غیرنظامی به شهادت رسیدند .دزفول با197شهید،
بیشترین تعداد شهدا را داشت.
اولین حمله توپخانهای

دزفول برای اولینبار در 5مهر سال ۱۳۵۹مورد حمالت توپخانهای
و در 16مهر نیز مورد هجوم حمالت موشکی قرار گرفت .در این
مقطع بیشترین تلفات جانی و مالی را هم نسبتبه دیگر شهرها و
نسبت به سالهای بعد متحمل شد.
اولین حمله هوایی

11مهر 1359آغاز بمباران هوایی دزفول است4 .فروند هواپیمای
میگ عراقی با ریختن بمبهای خود سر مردم در حوالی میدان
مثلث و خیابان کشاورز منجر به شــهادت 20نفر و مجروحیت
64نفر شدند .در این یورش هوایی 16منزل مسکونی کام ً
ال ویران
شد .دشمن عالوهبر حمالت توپخانهای که از5مهر آغاز کرده بود،
تا پایان جنگ بیشاز 300حمله هوایی داشت.

اولین شلیک موشک

موشــکهای غولپیکــر در مورخــه 16مهــر 1359یکی از
فاجعهبارترین حوادث8سال جنگ تحمیلی را بهخود اختصاص
داد که به مناطق و محلههای قدیمی شــهر دزفول اصابت کرد و
باعث شهادت 105نفر و مجروحیت 300نفر از مردم بیدفاع شد.
این حمالت بهحدی فاجعهبار بود که برخی از مردم تقریباً اکثر
خانواده خود را از دست دادند.

سومین و فاجعهبارترین حمله موشکی

سومین حمله موشکی دشمن به دزفول در 4آبان همین سال با
شلیک 5فروند موشک فراگ 7صورت گرفت و منجر به شهادت
115نفر و مجروحیــت 450نفر و تخریب بیــشاز 100منزل
مسکونی و ساختمان اداری مذهبی شــد و بار دیگر دزفول را در
صدر اخبار قرار داد.

شلیک 100گلوله در یک روز

بهدلیل انبوه شلیک گلوله به دزفول در 30آذر  ،1359این شهر
یکی از ســختترین روزهای خود را زیر باران آتش تجربه کرد.
در این روز بیشاز 100گلوله توپ از توپخانه دوربرد دشــمن به
جایجای شهر اصابت کرد و روز خونینی را برای دزفول رقم زد.
در فاصله روزهای 7تا 26دیماه 1359دزفول بار دیگر روزهای
خونینی  را سپری کرد و با تقدیم 34شهید و 60مجروح در آتش
توپخانه دشمن همچنان در مقابل تهدیدهای دشمن ایستادگی
کرد .در فاصله روزهای 15و 19اســفند دزفول 4بار موردهدف
موشکهای دوربرد عراق قرار گرفت .در حادثه ۱۹اسفند ۱۳تن
از نوجوانان بسیجی در مسجد نجفی به شهادت رسیدند .دشمن
بعثی در طول 18ماه اول جنگ ،بیشاز  2500گلوله توپ به شهر
دزفول پرتاب کرد و باعث فاجعههای فراوانی شد .شلیک توپ گاه
به 90یا 100گلوله در روز میرسید و به شهادت جمعی خانوادهها
و مردم بیدفاع منجر میشد بهطوریکه در انفجار گلوله توپ در
میدان مثلث80نفرشهید شدند .انهدام یک دستگاه مینیبوس
پر از مسافر با یک گلوله توپ از فاجعههای مهم گلولهباران شهر
بهحساب میآید.
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در محلهای که سه سرشناس داشت!

ازدواج خواهر کوچکم با یک روحانی مبارز

حدودا ً 18ســاله بودم -که خواهــر کوچکم که مدتی
مرا از ســربازی معاف کرده بود -در سن 15سالگی با
حجتاالسالموالمســلمین علی اصغر مروارید ازدواج
کرد .خطبه عقدشان را عالمه طباطبایی و امامخمینی
خواندند که استادان فلســفه و فقه ایشان بودند .آقای
مروارید از روحانیان مبارز و بنام بود که بهعلت منبرهای
تندی که علیه رژیم میرفت مدتها در زندان و مدتی
در تبعید به سر برد .بهخاطر دارم یکبار که به مالقات او
در زندان قصر رفته بودیم خبر داد که با آیتاهلل طالقانی
و مهندس بازرگان همبند است .گاهی در زمستانهای
سرد او را به خلخال که هوای سرد کشندهای داشت و
در تابستانهای گرم او را به شهرهای گرمسیری مثل
زابل تبعید میکردند! خواهرم هم با بچههای کوچکش
در این مناطق همراه همســرش بود و زندگی و جوانی
دشواری را گذراند .گاهی هم از این زندان به آن زندان
بهدنبال شوهرش بود که بداند در کدام زندان است و آیا
زنده است یا نه و اگر زنده است چه زمانی آزاد میشود؟
در موسم «انقالب شاه و ملت!؟»

سال پرماجرای قم

روز بیســتوپنجم شوال به مناســبت شهادت امام
صادق(ع) از طرف آیتاهلل گلپایگانی و در مدرســه

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

فیضیه مجلــس ســوگواری برگزار شــد .مرحوم
حاج انصاری واعظ به منبر رفت .عــدهای مأمور که
چماقهایشــان را زیر لباس مخفی کــرده بودند در
جاهای مختلف مجلس نشسته بودند و از همان اول
سخنرانی مدام صلوات میفرستادند تا مجلس را بر
هم بزنند! طلبهای گفت :بگذارید آقا حرفش را بزند،
اما فایدهای 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 میزنی؟» گفته بود« :بگو جاوید شاه ،زندهباد
ولیعهد!» او هم به اجبار گفته بود! اما باز هم او را زده
بود! گفته بود« :من که گفتم جاوید شاه چرا میزنی؟»
مأمور جواب داده بــود« :چون از تــه دل نگفتی!».
میگفتند طلبهای را هم از طبقــه باال به پایین پرت
کردند و کشتند! چند طلبه در برابر در حجره آیتاهلل
گلپایگانی ایســتاده بودند که کسی به ایشان صدمه
نزند! خالصه درگیری و زد و خورد شدیدی بین مردم
و ساواکیها پیش آمد.
بعد از این ماجرا امام خمینی(ره) در مدرسه فیضیه
سخنرانی کردند .من لب حوض نشسته بودم و گوش
میدادم .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 سهتاســت.ای بدبختای بیچاره! انگلیسیها
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 کوچهمان سرو صدایی شنیدیم .پدرم در را
باز کرد تا ببیند چه خبر شــده است .افسری داد زد:
«در را ببند!» .در هر خانهای مأموری گذاشته بودند.
نگذاشتند هیچکس بیرون برود .بعد از طلوع آفتاب
حاجآقا مصطفی خمینی از باالی پشــتبام منزلش
که روبهروی منزل امام بود گریهکنان فریاد زد« :آقا را
بردند!».آن روز به صحن حرم حضرت معصومه(ص)
رفتیم .آیتاهلل مرعشینجفی درس را تعطیل کردند
و روضه موسیبنجعفر(ع) خواندند و در میان روضه
گریزی به زندانی شدن امام زدند و به دستگیری ایشان
اعتراض کردند .مردم بعــد از این روضه به خیابانها
آمدند و شــعار ســر دادند« :یا مرگ یا خمینی» .در
اثر تیراندازی  3یا 4نفر کشــته شدند که قبرشان در
قبرستان نو نزدیک قبر مادرم است .اختناق شدیدی
حاکم شد .امام در خانهای در قیطریه محبوس بودند.
آیتاهلل 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.
تخممرغها را نشکنید!

زمانی که امام هنوز تبعید نشــده بودنــد یکبار در
تابســتان آقایی به نام «جوانمردی» که از متدینین
بازار قم بود رهبر انقــاب 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 آقایخمینی تخممرغ به زمین میزدند
و میشکستند! ایشــان پرســیده بودند« :برای چه
اینها را میشــکنید؟» گفته بودند« :برای رفع چشم

زخم!» امام گفته بودند« :اینها را نشکنید اسراف است
تخممرغ را بخورید».
پدرم در قامت وکیل تاماالختیار امام

بعد از تبعید امامخمینی (ره) روزی حجتاالســام
معادیخواه یکــی از اعالمیههای امام را در مســجد
اعظم آســتانه حضرت معصومه(س)خواند .بعد از
خواندن اعالمیه مأموران ساواک سر و کلهشان 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
میشد .این را گفتم که کسی فکر نکند من شناکنان
از رودخانه رد شدهام!
بعد از تبعید حضرت امام پــدرم وکیل تاماالختیار
ایشان بود و بیت رهبر انقالب اسالمی را اداره میکرد
و شهریه طالب را میپرداخت .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 میشد و مردم برای دهنکجی به

محمود اسالمیتربتی

در سال40و با انقالب سفيد؟! حقوق ماهانه 250تومان
شوپرورش قم استخدام شدم .وقتی در روستا
در آموز 
معلم بودم برای رأیگیری انقالب سفید(شاه و ملت)
به آنجا آمدند .رأیگیری در مدارس انجام میشد .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 800موافق و 200مخالف تحویل مدیر
مدرسه دادند! گفتند« :از این برگههای موافق بدهید
به مردم تا در صندوق بریزند مقداری از این مخالفها
هم خودتان بریزید! ما روز بعد برای شمارش میآییم!».
روز بعد(ششــم بهمن) کدخدا و آقای رضایی ،رئیس
مدرسه آمدند و کنار صندوق نشستند .بعضی آمدند
و رأی دادند .هر وقت هم کســی نمیآمد خودشان
انگشــت میزدند و رأی داخل صندوق میانداختند!
بعد صورتجلسه کردند و رفتند .یک نفر گزارش داده
بود که من رأی ندادهام و درست هم بود .آقای رضایی
شیشه اتاق معلمها 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 ندادهای ساواک ما را میخواهد
و گرفتار میشــویم .بگذار همان که جاسوسی کرده
خودش گرفتار شود!».

م  ،مردم
در دوران تبعید اما 
در ِ منزل ایشان را میبوسیدند!
(ره)

ي اکبر اسالمیتربتی در کنار امامخمینی(ره) در مسافرت به یکی از روستاهای قم
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آنچه در پی میآید شــمهای از خاطرات محمود
اسالمیتربتی ،فرزند حجتاالسالموالمسلمین
علیاکبر اســامیتربتی از دوران همسایگی با
امامخمینی ،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 اسالمیتربتی آن را آماده نشر كرده است.
امید آنکه تاریخپژوهان معاصر را مفید و مقبول
آید.

پدرم زنده یاد حجتاالسالموالمســلمین حاج شیخ
علیاکبر اســامیتربتی در مهر1283شمســی 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
سال 1320متولد شدم .ما در قم در خانههای متعددی
زندگی کردیم و نهایتا در محله یخچالقاضی در کوچه
مهدیزاده مستأجر شــدیم .صاحبخانه آقای عباس
فیضقمی بود .خانه کنار آن را عالمه سیدمحمدحسین
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 رفتوآمد
میکردیم .اســباببازیهایمان هم توپهایی بود که
خودمان بــا پارچه کهنه و کش درســت کرده بودیم.
گاهی اوقات هم با قوطیکبریت ماشین میساختیم.
متأسفانه سیدنورالدین ،همبازی کودکی من در جوانی
درگذشــت .آخرین خانه ،خانهای قدیمی با مساحت
213متر در همــان محله یخچالقاضی بــود .در آن
محله ما با امام خمینی (ره) (حاج آقا روحاهلل خمینی
آن زمان) همسایه شدیم .آن خانه در آغاز یک سال در
اجاره ما بود و بعد همان را 6هزار تومان خریدیم .آقایان
«میرزایی» که قاضی بود «مهدیزاده» که تاجر بود و هر
سال روضهخوانی داشت و درماهرمضان افطاری میداد
و «حاجآقا روحاهلل 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 دادهام!
اکثر تابستانها پدر به همراه خانواده به تربت میرفت
و امام به همدان یا محالت سفر میکردند .آخر تابستان
هر کدام دیرتر برمیگشتند دیگری به دیدنش میرفت.
خانه روبهروی منزل امام متعلق به آقا شــیخ فضلاهلل
محالتی بود .مدتی مرحــوم حاج آقا مصطفی خمینی
این خانه را اجاره کرد و بعد آیتاهلل 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.
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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 تخممرغ به
زمین میزدند! ایشان پرسیده بودند:

«برای چه اینها را میشکنید؟» گفته
بودند« :برای رفع چشم زخم!» امام

گفته بودند« :اینها را نشکنید اسراف
است .تخممرغ را بخورید»...

حکومت روزهای عید و عزا میآمدند و چارچوب در
منزل امام را میبوسیدند و میرفتند! با بسته شدن در
منزل امام حساب و کتاب وجوهات و پرداخت شهریه
طالب به منزل ما منتقل شد .وقتی مبلغ قابلتوجهی
جمع میشد پدرم مرا شــبانه به منزل آقای اعرابی،
داماد امام میفرستاد که پولها را به ایشان برسانم و
پولی در خانه ما نباشد .آقای اعرابی هم اول ماه پولها
را در اختیار تقسیمکنندگان شهریه امام -که از طرف
پدرم تعیین شده بودند -قرار میداد تا از طرف امام
شهریه طالب را بدهند .البته چون دفتر اسامی طالب
را ســاواک از منزل امام برده بود پدرم دفتر مرحوم
آیتاهلل گلپایگانی را گرفت و با استفاده از آن دفتری
تنظیم کرد که براساس آن شــهریه امام را بپردازد.
یکبار که بعد از تبعید امام که هنوز در منزل امام باز
و مراسم روضهخوانی برپا بود ،یکی از واعظان معروف
روی منبر پدرم را «آیتاهلل» خطاب کرد .بعد از پایان
مراســم پدرم وقتی به منزل آمد تلفنی به او گفت:
«دیگر این تعبیر را در مورد من بهکار نبرید» .به پدرم
گفتم« :حاال او شما را آیتاهلل خطاب کرده شما چکار
دارید که اعتراض میکنید؟» گفت« :تو نمیفهمی
محمود آیتاهلل ،آقای گلپایگانی است ،آیتاهلل ،آقای
خمینی است مراتب علمی باید حفظ شود».
یک روز به دندانسازی 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 خانهمان اســت .گفت :بیا تو! تقیزاده،
معاون ســاواک و 5مأمور دیگر در حال بازرسی خانه
بودند .بعضی از کتابها ،دفتر شهریه و دفترچه بانک
مرا که مبلغ یکصدریال در آن گذاشته بودم که شاید
جایزه ببرم را بردند .اسم یکی از مقلدین امام که مبلغ
قابلتوجهی وجوهات از اهواز آورده بود در دفتر بود.
پدرم فورا ً 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 آیتاهلل
شاهرودی در نجف هستم! چون اسالمی در قم وکالت
ایشــان را دارد پول را به ایشــان دادم تا به آیتاهلل
شاهرودی برساند» .تیرماه بود که شبانه بلیت قطار
گرفتم و به اهواز رفتم .آن آقــا را که آهنفروش 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 میآیند 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
8سال به درازا کشید!
مبارز بیادعا

در زمان تبعید امام ،نانوایی بــه نام حاجعلی ایرانپور
از فداییان ایشــان بود .چون پدرم نماینده امام بود
بعضیها جرأت نمیکردند خودشان وجوهاتشان را
برای پدرم بیاورند .در این مواقع او که شجاع و بیباک
بود وجوهات را از آنها میگرفت و برای پدرم میآورد!
گاهی هم اعالمیه امام را از نجف به ایران میرســاند.
یکبار اعالمیه را در بقچهای پیچیده و آورده بود که
مأموران به او بدگمان شدند و او را دستگیر کردند .او
در زندان بهشدت شکنجه شــد و تا پای مرگ پیش
رفت! سالها بعد از انقالب او را در یک نانوایی در قم
دیدم .اول او مرا شناخت و با هم یاد ایام گذشته کردیم.

بیمناســبت ندیدم که یادی از او بکنــم که مردی
انقالبی بود و در عین حال بیادعا.
درگذشت مجتهدی پارسا

پدرم بعد از پیروزی انقالب اســامی بــا رأی مردم
مشهد نماینده مجلس خبرگان شد .قبل از انتخابات
از طرف صداوسیمای مشهد برای سخنرانی تبلیغاتی
دعوت شد .پدرم در نواری صحبت کرد و نوار را همراه
با عکساش به مشهد فرستاد و گفت« :من به مشهد
نمیآیم هرکــس رأی داد داد ،ندادند هم ندادند!» با
این حال حدود یکونیممیلیون نفر به ایشــان رأی
دادند .پاسدار و محافظ فرســتادند که قبول نکرد و
همیشه میگفت« :کسانی که ترور و شهید شدهاند
غیر از آقای مطهری همه محافظ داشتهاند .خداوند
باید انســان را حفظ کند» .یک روز به ایشان گفتم:
«میخواهند برایتان پاسدار بفرستند ،قبول کنید .چرا
اینقدر مخالفت میکنید؟» پدر گفت« :به 2پاسدار
باید ماهانه 5هزار تومــان از بیتالمال حقوق بدهند
که مراقب من باشند! تازه من میخواهم بروم ماست و
نان و سبزی بگیرم پاسدار دنبال خودم ببرم؟» چون
دوست نداشتند پاسداری بفرستند که برایشان خرید
کند و میخواستند خودشان کارهایشــان را انجام
دهند .گاهی هم که رانندهای نبود برای شــرکت در
جلسه خبرگان خودش با اتوبوس به تهران و سپس با
تاکسی به جلسات میرفت .یکبار 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 میرفتیم نمیدانم
چطور شد که یک قدم از او جلوتر افتادم! به من گفت:
«برای من مهم نیست اما مردم وقتی ببینند فرزندی
از پدرش جلو میافتد حمل بر بیادبی پسر میکنند!».
این جمله آویزه گوش من شــد که هرگاه با ایشــان
همراه میشوم یک قدم عقبتر حرکت کنم .در کوچه
و خیابان به هرکس میرسید ســام میکرد ،کاری
نداشت که طرف روحانی است یا بازاری کارگر است
یا باربر ،همیشه تقدم در سالم داشت .معموالً در خانه
را که میبستیم محکم آن را به هم میزدیم میگفت:
«در را اینجور نبندید کامال در را جلو بیاورید و آهسته
ببندید تا صدای آن مزاحم کســی نشود» .گاهی به
اتفاق به بازار میرفتیم و یک گونی برنج میخرید مث ً
ال
به قیمت 50تومان(چون برنج کیلویی 29یا 30ریال
بود) .با باربر تمام میکرد که چقدر بدهم تا فالن جا
ببری؟ میگفت :مث ً
ال 2تومان .پدرم میگفت15 :ریال
میدهم و او قبول میکرد .وقتی به منزل میرسیدیم
پانزده ریال او را میداد و  5یا 10ریال هم اضافه به او
میپرداخت و میگفت :بیا پدر جان این را هم بگیر!
من میگفتــم :او از اول میگفت 2تومــان بدهید و
شــما چانه زدید و 5ریال آن را کم کردید و حاال به او
میدهید؟ میگفت« :حقش همان 15ریال بود ولی
حاال با دادن 5یا 10ریال اضافی او را خوشحال کردم و
دیدی که دعا کرد و رفت» .ریزهکاریهایی در زندگی
داشت که بیشتر افراد به آن توجه نمیکنند .در یک
کلمه باید بگویم او نمونهای از اخالق اســامی بود.
پدرم باالخره بعد از یک عمر زندگی با زهد و پارسایی
در هجدهم اسفند ســال 1367و در سن 84سالگی
درگذشت .ایشان گفته بود در زمین بکر دفن شود و به
یوشش صحن بزرگ
پیشنهاد بعضی اقوام در بقعه س 
حرم مطهر حضرت معصومه(س) در بخشی که زمین
بکر داشت به خاک سپرده شد .خدایش رحمت کند.

«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
میدهد .موضوعات این کتاب شامل
پیشبینی ،آمادهســازی ،تهییج و
زمان مرگهای 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 مرگومیر ناشی از سرطان و مراقبتهای پزشکی را در بستر
وسیعتر تاریخی ،اپیدمیولوژیک و جهانی قرار داده است .پروفسور
کلهیر استدالل میکند که ما شاهد افزایش اشکال شرمآور مرگ
هستیم .این سرطان ،بیماریهای قلبی یا علوم پزشکی نیست
که رفتارهای مدرن را با بزرگتریــن آزمایشهای اخالقی ارائه
میدهد ،بلکه فقر ،پیری و انحصار اجتماعی است .کتاب «تاریخ
اجتماعی مردن»  ۴بخش اصلی با عناوین «دوران سنگ»« ،عصر
یکجانشینی»« ،عصر شهرنشینی» و «عصر جهانشهری» دارد.
بخش اول ۳ ،فصــل دارد که عبارتند از :ظهــور آگاهی از مرگ،
سفرهای آن جهانی :مرگ به مثابه مردن ،چالش اول :پیشبینی
مرگ .در بخش دوم نیز مخاطب با این  ۳فصل روبهرو میشــود:
ظهور یکجانشــینی ،تولد مرگ خوب ،چالش دوم :آماده شدن
برای مرگ ۳ .فصل بعدی کتاب هم در بخش ســوم کتاب این
عناوین درج شدهاند :ظهور و گسترش شهرها ،تولد مرگ خوب
مدیریت شده ،چالش سوم :رام کردن مرگ .در بخش پایانی هم ۳
فصل انتهایی کتاب با این عناوین درج شدهاند :گسترش فزاینده
مدرنیته ،تولد مرگ شرمآور ،چالش نهایی :زمانبندی مرگ .این
کتاب 427صفحهای به بهای 42هزار تومان منتشر شده است.

تاريخ جنگ

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
میتــوان گفــت کــه
سالحهای شــیمیایی تنها ســاحهای جنگی
هســتند که بیشــترین و قدیمترین معاهدات
بینالمللی برای منع کاربرد آنها وجود دارد .این
سالحها اولینبار توسط ارتش آلمان در شهر ایپر
بلژیک در 22آوریل 1915مورد اســتفاده قرار
گرفت .در سال 1925با امضای پروتکلی در ژنو،
کاربرد این ســاحها بعد از جنگ جهانی ممنوع
اعالم شد .ارتش عراق در 31شهریورماه 1359به
ایران حمله کرد و بخشهایی از خاک این کشور را
به اشغال خویش درآورد .صدام که در آغاز جنگ
تصور میکرد در مــدت کوتاهی میتواند اهداف
خود را در ایران محقق سازد ،پس از فتح خرمشهر
و ورود نیروهــای ایران به داخــل خاک عراق به
استفاده گسترده از ســاحهای شیمیایی روی
آورد .اوج جنگ شیمیایی رژیم بعثی عراق علیه
ایران در عملیات خیبر ،فاو ،سردشــت و حلبچه
صورت گرفت .این کتاب 446صفحهای به بهای
320هزار تومان منتشر شده است.

تاریخ ایران

تاریخ ایران آکسفورد
ایران و ایرانیــان تاریخی پیچیده
داشــتهاند؛ تاریخی که بهتدریج و
طی دورههای 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
مغولها ،و نیز سلطه انگلیس و روسیه و آمریکا ،همگی تأثیری
نازدودنی بــر ذهن ایرانیان باقــی گذارده اســت« .تاریخ ایران
آکســفورد» ،از لحاظ گســتره تاریخی ،مجموعهمقاالتی است
جامع درباره سرگذشت تمدن ایرانی .نویسندگان ،که همگی در
حوزههای مطالعاتی مربوطه پیشــرو هستند ،بر پیوستگیهای
کالن موجود در ایــن تاریخ تأکید میکننــد و در عین حال به
ِ
توصیف الگوهای مهم تحــول در دورههای مختلف میپردازند.
هر یک از فصول کتاب متمرکز اســت بر یک عصر و مختصات
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آن .بخشهای مربوط به
ایران باستان از شواهد انسانشناختی دوران پیشاتاریخ آغازیده و
نخستین تمدنهای شکلگرفته در این سرزمین را وصف میکنند
و در ادامه به برآمدن امپراتوریها میرسند .بخش سدههای میانه
به تاخت و تاز عرب میپردازد و سپس به نفوذ ترکان آسیای میانه.
موضوع بخش سوم ایران جدید اســت و با پایهگذاری حکومت
صفوی آغاز شده و با تحلیل تعارضات مربوط به مدرنسازی ایران
در عهد قاجار و دوران پهلوی و ســرانجام ،انقالب  ،۵۷پی گرفته
میشود.چاپ دوم تاریخ ایران آکسفورد ،زیرنظر تورج دریایی با
ترجمه خشــایار بهاری و محمدرضا جعفری در  ۵۶۸صفحه به
بهای 200هزار تومان منتشر شده است.

24

يكشنبه  8خرداد 1401
شماره 8507

ترجمه

گفتوگو

اَل ُکرآن (قرآن)
خولیو کورتس

گفتوگو با مهدی محمدخانی
مدیر انتشارات روایت فتح

خولیــو کورتــس ازجملــه
مترجمان معتبری اســت که
قرآن را از عربی به اسپانيایی
ترجمه کرده و این ترجمه او
بهطور گسترده در کشورهای
آمریکایی شمالی در دسترس
اســت .امروزه این ترجمه را
بهعنوان رایجتریــن ترجمه
قرآن کریــم به اســپانیایی
میشناســند .خولیو کورتس
سوروا از کارشناسان زبان و فرهنگ عربی است که در سال
1924در شــهر بیلبائوی اسپانیا متولد شــد« .ال کرآن»
(قرآن) بهگفته خود خولیو کورتس ،تنها ترجمهای 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
مهمترین 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 ،زبانهای عربی و
اسپانیایی را تدریس میکرده است .او در سال2009در سن
85ســالگی درگذشــت .عالوه بر کورتس «ویسنته اورتیز
دالپوئبال» نیز در سال 2005ترجمه معتبری از قرآن به زبان
اسپانیایی ارائه داده که توســط انتشارات ماکستور در شهر
وایادولید منتشرشده است.

ترجمه

قرآن مقدس
محمد اسد و عبدالرزاق پرز
این نســخه از ترجمه
قرآن کریــم بهصورت
مستقیم توسط محمد
اسد و عبدالرزاق پرز از
زبان عربی به اسپانیایی
برگردانده شده« ،قرآن
مقــدس» دربردارنده
تمامی سورههای قرآن
کریمبهانضمامفهرست
موضوعی واژههای آن
است .همچنین بهمنظور 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
میدهد که مترجمان در پینوشــت صفحات کتاب
درباره آیات آوردهاند و از آنجــا که نگرش مترجمان
بیشــتر مبنای عرفانی دارد ،ترجمه آیات و تفاســیر
مربوطه نیز با شناســههای عرفانی عرضه شده است.
محمد اسد در مقدمه کتاب به ابعاد مختلف قرآن کریم
از نظر موضوعی و محتوایی اشاره کرده و نیز ویژگیهای
بیبدیلی از تاریخ دینی ،اجتماعی و سیاسی مندرج در
آیات را برمیشمرد .محمد اسد در بخشی دیگر به این
اشاره دارد که هیچ متن مقدس دیگری چنین تماس
یواسطهومستقیمیبازندگیوشخصیتافرادجامعه
ب
نداشته و این تماس بیواسطه در نهایت به جریانسازی
تمدنهای بیشماری کمک رسانده است.

ترجمه

قرآن شریف
عبدالغنی مالرا ناویو
عبدالغنی مالرا ناویو ازجمله
نومســلمانانی اســت که در
سال1979به اسالم گروید .او
کتاب «تفسیر قرآن شریف»
را از تفاسیر مشهور ابنکثیر و
محمد بن جریر طبری ترجمه
کرده است.
عالوه بر این ،او در این کتاب
از تفاســیر مشــهور دیگــر
بهویژه تفاســیر مســلمانان
ســاکن اندلس اســپانیا نیز استفاده کرده اســت .در این
ترجمه همچنین مسلمانان اسپانیا با عبدالغنی مالرا ناویو
همکاریکردهاند.
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 :یادداشتها
و توضیحاتی که در این ترجمه آورده شده براساس بهترین
تفاسیر دنیا و عالوه بر مفسران مشهور ایرانی از مفسرینی
همچون ابنیــوزی اهل گرانــادا و یکی از اندیشــمندان
م
کوردوبایی اسپانیا است که همین امر باعث سهولت در فه 
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 میکند .مالرا نایو همچنین آثار
دیگری از اندیشمندان اسالمی را به زبان اسپانیایی ترجمه
کرده است.

آرش نهاوندي؛ روزنامهنگار

آینده روشن ،پیشروی
ادبیات دفاعمقدس

مهدی محمدخانی ،مدیر انتشــارات
روایت فتــح در گفتوگو با روزنامه به
وضعیت فروش و اســتقبال مخاطبان
از کتا بهــای حــوزه دفا عمقدس
در نمایشــگاه کتاب پرداخت و به دالیل کاهش اقبال
مخاطبان به کتابهای خاطرهنویســی در این حوزه و
استقبال مخاطبان از سبک مستند داستانی اشاره کرد.
او همچنین از برنامههای آینده انتشــاراتی روایت فتح
و آینده پیشروی ادبیــات دفاعمقدس گفت .متن این
گفتوگو را در پی میخوانید.
وضعیت و میزان فروش کتابهای دفاعمقدس
از نظر آماری در نمایشگاه کتاب امسال چگونه بوده است؟
استقبال از غرفه شما چقدر بوده؟

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

مؤسسات انتشــاراتیکه با موضوعات مرتبط با
دفاعمقدس در سیوســومین نمایشگاه کتاب
تهران 1401حضور داشــتند ،با بیش از هزارو
 ۸۳۴عنوان کتاب از ناشــران پرکار این دوره از

نمایشگاه محسوب میشدند .مرکز اسناد انقالب
اســامی و تحقیقات دفاعمقدس ،نشر شاهد،
انتشارات ارتش جمهوری اسالمی ایران (بخش
نهاجا) ،انتشارات روایت فتح ،انتشارات سوره مهر،

مباحث استراتژیک جنگ تا پایان سال 1361

کتاب «مباحث استراتژیک جنگ تا پایان سال »1361
ازجمله کتابهای اســنادی مرکز اســناد و تحقیقات
دفاعمقدس بهشــمار میرود که زیرنظر سردار غالمعلی
رشید به قلم علیرضا لطفاهللزادگان نوشته شده است .این
کتاب بهعنوان یک منبع اصلی و مرجع ،اطالعات ارزشمند
و مهمی درباره علل تاکتیکی موفقیــت نیروهای خودی در عملیاتهای
آزادسازی ،تاکتیکهای رزمی نیروهای خودی و دشمن از ابتدای جنگ
تا عملیات والفجر مقدماتی ،تجربههای مطرح شده از عملیاتهای نظامی
انجام شده تا پایان سال  ،1361راهکارهای پیشنهادی مبنی بر تغییر در
شیوهها و اقدامهای تاکتیکی و عملیاتی جهت تداوم جنگ در سال آینده
یعنیسال1362راارائهمیکند.اینکتابهمچنینشاملمشروحمذاکرات
فرماندهان سپاه پاسداران از 29اسفند 1361تا 2فروردین 1362در منزل
مسکونی محسن رضایی در شهر شوش است که در دو سطح برگزار شد .در3
جلسه نخست فرمانده سپاه به همراه عناصر اصلی قرارگاه خاتم و جانشینان
سپاههای قدر ،صاحبالزمان و حدید حضور داشتند و در  3جلسه بعدی
فرماندهان لشکرها و تیپهای سپاه نیز به جمع مذکور اضافه شدند.

به پاکی شبنم

«به پاکی شبنم» عنوان کتابی به قلم هاشم ثانی است
که مجموعه خاطرات و مکتوبات شهید جعفر رجبزاده
را در بردارد .به پاکی شبنم ازجمله کتابهایی در سبک
خاطرهنویسی اســت که بسیار با اســتقبال مخاطبان
کتابهای دفاعمقدس مواجه شده .در این کتاب داستان
زندگی یکی از جوانترین شــهدای دفاعمقدس روایت شده است .این
کتاب در فصلهایی چون زندگینامه ،یادداشتها و خاطرات ،در وصف
شهید محمد بهاری ،مناجات ،نقش دعا و مناجات در پیروزی ،چرا صلح
نمیکنیم؟ در مذمت غیبت و تهمت ،پیام شهید خطاب به انجمنهای
اســامی دانشآموزی و وصیتنامه تدوین شده است .شهید رجبزاده
یادداشتها و خاطرات و دستنوشــتههای زیادی از خود به جا گذاشته
است .این کتاب با خاطرهنگاریهای مرسوم درباره شهیدان متفاوت است
و مخاطب میتواند با مرور این یادداشــتها و دستنوشتهها به خوبی با
ویژگیهای شهید آشنا شود .شهید جعفر رجبزاده در سن 15سالگی
دوره آموزش نظامی را در شهرستان کاشمر طی کرد و پس از آن ،به جبهه
اعزام شد .و سرانجام 26دی 1365در عملیات کربالی 5به شهادت رسید.

باران تشنه

کتاب «باران تشنه» خاطرات آزاده جانباز ،احمد شیدا
که به تازگی توسط انتشــارات روایت فتح منتشر شده
ازجمله مورد استقبالترین آثار دقاع مقدس در نمایشگاه
کتاب سالجاری بود .مریم شیدا ،خواهر احمد شیدا از
رزمندگان اســام در دوران دفاعمقدس کتابی درباره
برادر خود نوشته است .در توضیح این کتاب میخوانیم :کتاب باران تشنه
از تشنگی خانوادهها میگوید در قحط فرزندانی دور افتاده از وطن .از قاب
عکسهای خالی ،از انتظار خواهرانی که برادر ندیدهاند ،اما انتظارش را هر
روز در چشــمان خیس پدر و مادر ،در کمرهای تاشدهشان و در البهالی
موهای تازه سفیدشدهشان میبینند و حس میکنند .مریم شیدا یکی از
این خواهران است که درد ســالها دوری خانواده از برادرش را ،بهدست
کلمات سپرده و کتابی نگاشته که قهرمان داستانش احمد ،برادر اوست.

مقر گردویی

کتاب «مقر گردویی» از جدیدترین آثار انتشارات سوره
مهر است که در نمایشگاه کتاب سالجاری نیز بااقبال
مواجه شده ،نویسنده این کتاب علیرضا کریمی فرزند
علی کریمی از رزمندگان دوران دفاعمقدس است .این
کتاب به شیوه خاطرات تاریخ شفاهی نوشته شده و از آنجا
که مولف روایتهایی را که مستقیما از زبان پدر خود شنیده در این کتاب
آورده ،اثری در خور توجه محسوب میشود .علیرضا کریمی در بخشی از
مقدمه این کتاب نوشته است :روایتی که میخوانید روایتی چند صفحهای
نیست .کلمه به کلمه کتاب رنجی است که بر روایتکننده گذشته است.
پدر روایت میکرد 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.

انتشارات خط هشت ،انتشارات شهید ابراهیم
هادی ،انتشارات حماسه یاران و انتشارات پیام
آزادگان ازجمله انتشاراتیهای حاضر در این دوره
نمایشگاه کتاب بودند که هم بهصورت حضوری و

مرکز اسناد انقالب اسالمی و تحقیقات دفاعمقدس
نبرد در شیاکوه

کتاب « نبــرد در شــیاکوه» بــا محوریــت عملیات
محمدرسولاهلل؛ عملیات خاتمالنبیین(ص) نخستین
جلد از کتاب هفدهم روزشمار جنگ ایران و عراق بوده که
به همت نعمتاهلل سلیمانیخواه نگاشته شده است .این
روزنگاریها همراه با فهرست نقشهها و راهنمای عکسها
بوده که مرکز اســناد و تحقیقات دفاعمقدس ،مستندگونه آن را انتشار
داده است .نویســنده با بهرهگیری از منابع غنی مرکز اسناد و تحقیقات
دفاعمقدس به درج مهمترین وقایع نظامی و سیاسی دوران دفاعمقدس در
دیماه سال 60پرداخته است.کتاب حاضر حوادث و رویدادهای 30روز از
دوران جنگ ایران و عراق را در برمیگیرد و در مجموع شامل 389گزارش
درباره جنگ و موضوعات مربوط به آن در دوره زمانی 1تا 30دیماه سال
60است .در بخشی از این کتاب مربوط به روزشمارجنگ؛ سهشنبه 8دی
سال 1360آمده است :تبادل آتش در تمامی جبهههای غرب کشور بهطور
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.

رد پای گلوله

نشر شاهد

کتــاب «رد پای گلوله» شــرح حــال داوود دیماد،
رزمندهای 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» میپردازد .نکته جالب این کتاب این است که توسط
نویسندهای از نسل دوم انقالب نوشــته شده است .ایمان قاسمی در
مقدمه کتاب با اشاره به این موضوع ،مینویسد :به واسطه انجام تحقیق
و پژوهشهایی 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 داشتههایشان که همان اعضای بدنشان بود،
گذشتند ،با فرهنگ دفاعمقدس آشنا شدهام .نویسنده با یک جانباز از
ناحیه جمجمه مواجه بوده که در دوران دفاعمقدس 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 مصاحبههای حضوری اکتفا
نکرده و ضمن مرور پروندههای پزشکی جانباز ،مقاالت متعدد پزشکی

سرباز ممنوعه

روایت فتح

کتاب «سرباز ممنوعه» نیز از پرخوانندهترین کتابهای
انتشــارات روایت فتح در نمایشــگاه کتاب سالجاری
بود .این کتاب با عنوان کامل «ســرباز شهر ممنوعه»،
مستندی روایی از خاطرات افسر گارد جاویدان نجاتعلی
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 طلیع ه انقالب اسالمی
چون سربازی وفادار و متعهد به پاسداری از کیان و امنیت ایران اسالمی
پرداخته است .در خالصهای که درباره این کتاب آمده نوشته شده است:
او ،روایتگر شجاعت و رشادت نیروهای مؤمن ارتشی است که پس از آغاز
دفاعمقدس دوش به دوش نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای مردمی در
برابر ارتش متجاوز بعثی ایستادگی کردند.

مهمانانام الرصاص

سوره مهر

«مهمانانام الرصاص» نوشته سیدجعفر حسینی ودیق
از غواصان جانباز لشکر 31عاشوراســت .در خالصه این
کتابنوشته شدهاست:سیدجعفرحسنیپساز تفحصو
تشییعباشکوهشهدایغواصعملیاتکربالی4و5تصمیم
میگیرد خاطــرات خود را نوشــته و در قالب یک کتاب
منتشر کند .کتاب روایتی داســتانی دارد و محور اصلیاش دوره آموزشی
عملیات کربالی4و خود این عملیات است .این شهدا که جمعی از غواصان
و خطشکنان شهید عملیات کربالی 4بودند در دیماه سال 65در جریان
عملیات کربالی4که طرح آن توسط آواکسهای آمریکایی لو رفته بود ،خط
عملیاتی اروند را شکستند .این رزمندگان درحالیکه بیشتر آنها مجروح
بودند ،جلوتر از خط مقدم به اسارت دشمن درآمدند و پیکرشان با دستها و
بعضاًبا پاهای بسته شده در یک گور دستهجمعی دفن شده بود و پیکر مطهر
آنان بعد از ۳۰سال توسط تیم تفحص پیکر مطهر شهدا کشف شد.

هم بهصورت مجازی آثار خود را عرضه کردند .در
این مطلب به برخی از جدیدترین و موفقترین
کتابهای ادبیات دفاعمقــدس در این دوره از
نمایشگاه میپردازیم.

عملیات خیبر تفکری نو در جنگ

مجموعه حاضر کــه از کتابهای جدید مرکز اســناد
انقالب اســامی و تحقیقات دفاعمقدس اســت که در
نمایشگاه کتاب نیز مورد توجه عالقهمندان به کتابهای
دفاعمقدس قرار گرفته است ،حاصل تدوین مصاحبههای
سردار سرلشکر پاسدار غالمعلی رشید است که بخش
اعظم مصاحبهها بالفاصله پس از پایان عملیات خیبر در مناطق عملیاتی
جنوب(قرارگاه خاتم) با تالش حسین اردستانی راوی و تاریخنگار جنگ
انجام شده است .در این کتاب عملیات خیبر ،موشکافانه بررسی شده است.
عملیات خیبر که به آزادسازی منطقهای به وسعت 1000کیلومترمربع
در هور140 ،کیلومترمربع در جزایر مجنون و 40کیلومترمربع در طالییه
انجامید ،تلفات و خسارات جبرانناپذیری را برای رژیم بعثی عراق و صدام
بهدنبال 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 واردکردن تلفات زیاد به دشمن
بعثی شد.

را نیز مورد بررسی قرار داده است .مخاطب در این کتاب به غیراز اینکه با
جزئیات دقیقی از صحنههای نبرد آشنا میشود ،روایتهایی از صبوری
جانبــازان دوران دفاعمقدس و خانوادههای آنــان در برابر رنجهای
مجروحیت را مرور میکند.
سکاندار مادر

کتاب «سکاندار مادر» به قلم مریم عبدی نوشته شده
است .این کتاب 143صفحهای با شمارگان یکهزار
نسخه از ســوی نشر شاهد در ســال 1400به چاپ
رسیده است .مطالب این کتاب روایتی واقعی از زندگی
دانشآموز شهیدی است که با سن و سالی کم راهی
جبهههای جنگ میشــود و با ایثار و فداکاریهای
بسیار سرانجام در 5مرداد 1361به شهادت میرسد و پیکر او بعد از
13سال در عملیات تفحص به زادگاهش بازگردانده میشود .این کتاب
در دو بخش گردآوری شده است که بخش اول شامل زندگینامه شهید
اســت و بخش دوم نیز نامههایی است که بین شهید علیرضا مکی و
اعضای خانواده ایشان رد و بدل میشده است.

حاج قاسم سالم

کتاب «حاج قاسم سالم» به روایت حمیدرضا فراهانی
ازجمله کتابهایی اســت که توسط انتشــارات روایت
فتح در سال 1398انتشــار یافته و در نمایشگاه کتاب
ســالجاری هم مورد توجه عالقهمندان به این سردار
شهید قرار گرفته است .این کتاب ازجمله مستندترین
کتابهایی است که درباره زندگی شهید سردار قاسم سلیمانی به نگارش
درآمده است .حاج قاسم سالم ،کتابی 167صفحهای در ارتباط با برخی
از خاطرات و سخنرانیهای سردار سلیمانی در دوران دفاعمقدس که به
وسیله نویسنده جمعآوری 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 فعالیتهای او در دوران ابتدایی جنگ
اشاره میکند.

عکس سه نفره

کتاب «عکس ســه نفره» خاطرات لیال قلیزاده همسر
سردار شهید سیدعلی حسینی نیز ازجمله کتابهای
خاطرهنویسی 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 جبهههای دفاعمقدس و یادداشتهای وی اختصاص
دارد .نقل خاطرات لیال قلیزاده ،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
دفاعمقدس مسئولیت اطالعات عملیات لشکر  ۵نصر ،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 عهدهدار بوده است.

آمار دقیقــی اکنون در اینبــاره ندارم ،اما بــا توجه به اینکه
نمایشگاه کتاب امسال همزمان بهصورت حضوری و مجازی
برگزار شــد و با توجه به اینکه بهای کتــاب بهدلیل وضعیت
اقتصادی افزایش یافته و از این نظر بســیاری از خوانندگان
شاید نتوانند مانند گذشــته کتاب تهیه کنند اما مخاطبان
زیادی بهصورت حضوری در نمایشگاه کتاب و در غرفههای
انتشارات ما و سایر انتشــاراتیهای دفاعمقدس حضور یافته
بودند که این حضور از تداوم اســتقبال گسترده از کتابهای
حوزه دفاعمقدس در نمایشگاه کتاب حکایت دارد.

در مجموع وضعیت فروش ماهانه یا ســاالنه
کتابهای دفاعمقدس در انتشاراتی شما از نظر آماری
و با توجه به اســتقبال مخاطبان از کتابهای این حوزه
چگونه است؟

نسبت به سالهای قبل همچنان رغبت به خرید کتابهای
حوزه دفاعمقدس باالســت .مــا تنها یک فروشــگاه اصلی
در خیابان ســپهبد قرنی نبش خیابان فالحپــور داریم ،اما
کتابهایمان به ســایر فروشــگاه در تهران و در سایر نقاط
کشــور را از طریق سیستم پخش ارســال میکنیم .از نظر
فروش مجازی نیز کتابهای ما در سایت  revayatfath.irدر
دسترس مخاطبان است.
وضعیت نشر کتابهای خاطرهنویسی درباره
چهرههــا و رویدادهای دفاعمقــدس از نظر آماری در
انتشاراتی شما چگونه است؟ درصورتی که مخاطبان به
کتابهای خاطرهنویسی اقبال نشان میدهند به دالیل
آن اشاره کنید؟ درصورتی هم که اقبال مخاطبان نسبت به
کتابهای خاطرهنویسی در حوزه دفاعمقدس زیاد نیست
بازهم به دالیل آن اشاره کنید.

در ســالهای قبل اغلــب کتابهــای دفاعمقــدس در قالب
خاطرهنگاری نوشته میشد ،اما در سالهای اخیر ذائقه مخاطبان
کتابهای حوزه دفاعمقدس تغییر کرده و در بیشتر انتشاراتیها
ازجمله در انتشاراتی روایت فتح ،کتابهای دفاعمقدس در قالب
مستند داستانی ارائه میشــوند .نویسندگان این سبک ،داستان
رویدادهــای زندگی رزمندگان شــهید از بدو تولد و ســالهای
ابتدایی زندگی و ســالهای حضور در جبهه تا زمان شــهادت را
پوشــش میدهند .یکی از دالیل کاهش مخاطبان به کتابهای
خاطرهنویســی یا خاطرهنگاری تکرار این قالب داستانی در طول
سالیان سال بوده که بهنظر باعث خستگی ذهنی مخاطبان و نیاز
آنها به ارائه سبک جدید داستانی در حوزه کتابهای دفاعمقدس
شده اســت .امروزه بهنظر میرسد بیشــتر مخاطبان کتابهای
دفاعمقدس به داستانهای بلند گرایش پیدا کرده باشند .مخاطبان
کتابهای دفاعمقدس امروزه بیشتر عالقه دارند از طریق یک روال
داستانی زندگی رزمندگان و شهدای این دوران را پیگیری کنند.
در حوزه دفاعمقدس چه کتابهایی اغلب میان
مخاطبان با اقبال بیشــتری برخوردار است؛ کتابهای
رمان ،خاطرهنویسی یا تاریخی  -تحلیلی؟ بهدلیل اقبال
مخاطبان به هر یک از انواع این کتابها اشاره کنید.

نیاز مخاطبان حوزه دفاعمقدس هم به کتابهای رمان ،هم
خاطرهنگاری از دوران دفاعمقدس و هم کتابهای تاریخی
و تحلیلی درباره این دوران اســت .امروز بــا توجه به تغییر
ذائقه مخاطبان ما در انتشارات روایت فتح بیشتر کتابهای
دفاعمقدس را که در قالب مستند داستانی به نگارش درآمده
را چاپ میکنیم .کتابهای مســتند داســتانی مبتنی بر
مســتندات موجود از دوران دفاعمقدس در قالب داستانی
نوشته میشوند که هم میتوانند ذائقه عالقهمندان به رمان و
هم عالقهمندان به کتابهای تاریخی را پاسخ دهند.
چه برنامــهای برای رونق چــاپ کتابهای
دفاعمقدس 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 نسلهای جدیدتر شکل میدهند ،ما بهدنبال
تولید محتوا در حوزه دفاعمقدس برای زنان ،پسران و دختران
خانواده نیز هستیم .از ســوی دیگر با استفاده از فناوریها و
نوآوریهای جدیدی که در حوزه چاپ و نشــر کتاب ایجاد
شده ،قصد داریم تولیدات خود را افزایش دهیم.
آینده چاپ و نشــر کتابهای دفاعمقدس را
چطور پیشبینی میکنید؟

آینده چاپ و نشر کتابهای حوزه دفاعمقدس بسیار روشن
است .مخاطبان و نویسندگان جوان در این آینده سهم مهمی
دارند .در این حوزه هر چه جلوتر میرویم به موارد و موضوعات
جدیدتری برمیخوریم که میتوانیم آنها را به قالب داستان
درآوریم و بهصورت کتاب چاپ کنیم .به فرموده مقام معظم
رهبری «جنگ مانند گنجی تمامنشدنی است» و ما هرچه
در حوزه دقاع مقدس بیشــتر کاوش و بررسی انجام دهیم
به موضوعات و ســوژههای جدیدتری بــرای تبدیل آنها به
کتاب برمیخوریم .امروزه مــا بهطور ویژه برای تبیین تاریخ
دفاعمقدس بــرای جوانانی که دوران جنــگ را ندیدهاند به
کتابها و آثار جدیدتری نیاز داریم.

