
برنامه دشمن، تضعیف امید مردم  است
  هر کسی که مردم را از آینده ناامید کند

 برای دشمن دارد کار می کند؛ چه بداند، چه نداند
 مردم فراموش نکنند که ما یک مجموعه ای 

با ارزش از عشایر داریم که اینها ذخیره   کشورند

صدایم فقط برای 
اهل بیت ع است

 بازخوانی یکی از 
آخرین گفت وگوهای زنده یاد 

محمدعلی کریمخانی

همراه با خاطره محمد اصفهانی از 
استاد کریمخانی

 صدای  »آمدم ای شاه پناهم بده« 
برای همیشه خاموش شد

صفحه24

رویکردهای کنگره 
شهدای عشایری 
استمرار  می یابد

مسئول بسیج عشایری کشور: آمار 
بیش از 11هزار شهید در سایت 

»شهدای ایل« بارگذاری شد
صفحه22

 جمعیت ایران:
  91میلیون نفر 
در سال 1415

با روند نزولی 2شاخص تعداد ازدواج  
و زاد و ولد  خطر تنگ تر شدن پنجره 
جمعیتی، کشور را تهدید می کند

صفحه4

شگرد قانونی 
برای كنترل بازار 

اجاره خانه
اولین گام براي ضمانت اجراي 

مصوبه سران قوا براي تمدید خودکار 
قراردادهاي اجاره برداشته خواهد شد
صفحه4

صفحه17

سرمقاله
محسن مهدیان؛ مدیرعامل

یکم. اخیــرا آقای تاج زاده گفته اســت که طاغوت 
پهلوی را به جمهوری اسالمی ترجیح می دهد. این 
ادعا بیانگر عاقبت بخیری جبهه اصالحات است. این گزاره، استدالل نیاز دارد. 

اجازه دهید با یک خاطره مرور کنیم.
دوم. سال ها پیش در ایام فتنه 88، در دیداری که با جمعی از دوستان رسانه ای با 
آقای خاتمی داشتیم، متوجه شدم که وی با ادعای تقلب مخالف است. در همان 
جلسه دلسوزانه پرسیدم چرا این موضع را عمومی نمی کنید؟ پاسخ وی این بود 
که گستره اصالحات از ایثارگر است تا گوگوش و سروش. اعالم علنی این موضع 

باعث می شود پایگاه اجتماعی اصالحات لطمه ببیند.
سوم. یکی از مهم ترین توصیه های رهبر انقالب به مسئوالن و گروه های سیاسی 
در دهه های 70و 80این بود که نســبت تان را با خودی هــا )جبهه انقالب( و 

غیرخودی ها )دشمن( شفاف کنید.
سال ها بعد نیز رهبر انقالب در اواسط دهه 90 در سالگرد ارتحال حضرت امام با 
رد دوگانه های تصنعی سیاسی، مجدد بحث خودی و غیرخودی را تحت عنوان 
دوقطبی انقالب و ضدانقالب مطرح کردند و تأکید داشــتند دوقطبی اصیل، 
صف بندی انقالبیون در مقابل جریانی است که مقابل انقالب شمشیر کشیده 
است. حرف اصلی این بود که به جای تقابل با هم، مقابل دشمن حقیقی انقالب 

جبهه بگیرید و از باطل اعالم برائت کنید.
چهارم. گذشــت و گذشــت. جریان اصالحات در هیچ دوره ای دست به این 
شفافیت نزد و همواره نفع سیاسی اش را پنهان کاری و عدم مرزبندی صریح با 
دشمن می دانست. خیالشان این بود که این پنهان کاری رأی ساز است. عادت 
کرده بودند با اتکا به آرای سیاه)اپوزیســیون( پیروز انتخابات ها شوند. آرایی 
که فکر می کردند اگر اصالحات رأی بیاورد، می توانند به پایان حکومت دینی 

امیدوار شوند.
پنجم. و امــا کار روی زمین مانده اصالحات را رســانه های اجتماعی به پایان 
رساندند. امروز به مدد عصر شبکه همه  چیز شفاف شده است. امروز ضدانقالب 
در یک صف بندی روشن از همجنس بازان تا شیطان پرست ها تا سلطنت طلبان 
تا تروریســت ها و تا مواجب بگیران رسانه ای شــیطان صفت، خود را حتی از 
اصالحات نیز جدا کرده اســت و مقابل انقالب صف بندی دارند. در این میان 
جریان اصالحات ناخواســته و به ناچار مجبور شده است موضع خود را شفاف 
کند؛ چون آرای سیاه سفره شان را جدا کردند و دیگر دونبشی سیاسی دکانی 

نخواهد ساخت.
همین موضوع باعث شد تکلیف خیلی ها روشن شود یا درون انقالب یا مقابل 
آن. اینجاست که خیلی ها مثل تاج زاده ترجیح دادند در صف سلطنت طلب ها 
و منافقین و... قرار بگیرند و عده ای دیگر طیــف انقالب، و این عاقبت بخیری 

است.

 عاقبت بخیری 
جبهه اصالحات

یادداشت
مصطفی قربانی؛ کارشناس مسائل سیاسی

با توجه به وضعیت اقتصادي-معیشــتی کشور در 
شرایط کنونی، تأثیرپذیری و درواقع، آسیب پذیری 
ذهنی-روانی جامعه ایران از عملیات روانی-رسانه ای دشمنان باال ست. به عبارت 
دقیق تر، با توجه به حجم و گستره مشــکالت اقتصادی-معیشتی از یک سو و 
تمرکز دشمنان بر جنگ شــناختی در مقابل دولت و مردم ایران و همچنین، 
ضعف در نظام اطالع رسانی و قدرت رسانه ای-اقناعی ازسوی دیگر، سبب شده تا 
پژواک اخبار و رویدادهای منفی و نشانگر ضعف در حوزه عمومی کشور بیش از 
اخبار و رویدادهای مثبت باشد. حتی می توان گفت که به سبب حضور پرقدرت 
عوامل فوق، گاهی اخبار خوب و اقدامات امیدبخش و ناظر به حل مشــکالت 

کشور، چندان مورد توجه قرار نمی گیرد.
از جمله اخبار خوبی کــه در این زمینه می توان به آنها اشــاره کرد که با وجود 
اهمیت، اتفاقا چندان مورد توجه افکارعمومی قرار نگرفت، پرتاب ماهواره به فضا، 
ساخت نفتکش در داخل کشور و فروش آن به ونزوئال و تکمیل کریدور شمال - 
جنوب و آغاز ترانزیت تمام ریلی قطار کانتینری قزاقستان از مسیر ایران و... است.
این در حالی اســت که تکمیل این کریدور بعد از 22سال صورت گرفته است 
یا اینکه با وجود پیشرفت های کشــور در حوزه فضایی و پرتاب ماهواره، اما در 
سال های اخیر، این اقدام متوقف شــده بود. با این حال، با روی کار آمدن دولت 
جدید، از سر گرفتن و توسعه فعالیت در حوزه فضایی مورد توجه جدی قرار گرفت.

همان گونه که در باال اشــاره شــد، بــا وجود اهمیــت این اخبــار و اقدام ها و 
امیدبخش بودن آنها و مواردی از این دســت، اما با رسانه ای شدن، این اقدام ها 
آنگونه که باید و شاید از جانب افکارعمومی مورد توجه قرار نگرفته و در یک کالم، 

جایگاه متناسب با اهمیت شان را در حوزه عمومی پیدا نکرده اند.
عالوه بر عوامل سه گانه ای که در باال به آنها اشــاره شد، یکی دیگر از مهم ترین 
عوامل شکل گیری این وضعیت، عدم آگاهی افکارعمومی از برنامه دولت برای 
ایجاد تحول اقتصادی اســت. درواقع، افکار عمومی اکنون نمی داند که تکمیل 
کریدور شمال- جنوب در راســتای چه راهبرد کالنی است و چه نسبتی با حل 

مشکالت آنها دارد.
شبیه همین وضعیت یا قضیه در موارد مشابه ازجمله مواردی که در باال اشاره 
شد، وجود دارد؛ یعنی افکارعمومی نمی  تواند میان اقدامات تحولی دولت با حل 
مشکالت و مسائل زندگی روزمره خود ارتباط برقرار کند. به همین دلیل است که 
نه تنها از اقدامات تحولی دولت به وجد نمی  آید، بلکه به راحتی آنها را به فراموشی 
می سپرند. برای رهایی از این وضعیت، جهاد تبیین نسخه ای است که دوا ست. 

در جهاد تبیین با این محور باید به چند نکته مهم توجه شود؛
1- دولت در چه شرایطی اداره کشور را برعهده گرفت.

2- برنامه دولت برای ایجاد تحول اقتصادی چیســت؟ سرفصل های این برنامه 
کدامند؟

3- دولت تاکنون برای بهبود وضع موجود و ایجاد تحول اقتصادی چه اقداماتی 
انجام داده است؟

4- اگر دولت جدید اقدامات تحولی را انجام نمی داد، اکنون وضع کشور چگونه 
بود؟

چنانچه به این سؤال ها پاسخ داده شــود، می توان امیدوار بود که ضمن تبیین 
منطق برنامه ها و اقدامات دولت، افکارعمومی نسبت به اقدام های دولت امیدوارتر 
شود و جنگ شناختی دشمن را پس بزند. البته ناگفته پیداست که در خط مقدم 
این اقدام های تبیینی، دستگاه اطالع رسانی دولت و مسئوالن دولتی قرار دارند 
که بایستی با استفاده مناسب از ابزار رسانه و تبیین، بتوانند پیام آور امید و آینده 

روشن برای جامعه باشند.

 جهاد تبیین
بر محور  اخبار خوب
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 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

رئیسی می توانست مذاکرات را به نتیجه برساند اگر ...
عبــاس ســلیمی نمیــن فعــال سیاســی معتقــد اســت 
کــه رئیســی بــر اســاس اعتبــار پایــگاه اجتماعــی 
دســت بــه اصالحــات در عرصــه اقتصــادی زد امــا 
ایشــان بیــش از حــد بــه تــوان دولــت خــود اعتمــاد 
کــرد. یعنــی بــه مــوازات تغییراتــی در داخــل، برخــی 
 مســائل را در ســطح بیــن الملــل به نتیجــه می رســاند.

حق طالق برای زنان، آمار طالق را افزایش می دهد؟ 
حق طــالق را بــه همســرمان بدهیم یا نــه؟ ایــن روزها 
بحث های زیادی درباره اینکه در ارائه حق طالق به زنان 
چه شرایطی باید در نظر گرفته شود انجام می شود.در 
این رابطه سراغ 2 کارشناس مسائل اجتماعی رفته ایم 
تا نظرات آنها را هم در این رابطه جویا شویم، گزارش را 

در همشهری آنالین بخوانید.

سیاست

جامعه

داده نما
گرافیک:  مصطفی سرخوش

اسهال
 افت پالکت 
خونریزی 
ارگان های 
حیاتی و 

نارسایی ریه 

 دالیل 
مرگ

مبدأ ورود بیماری به ایران کشورهای افغانستان و پاکستان هستند 
اولین مورد ابتال در ایران سال 1378 شناسایی شد

 آمار ابتال 
از ابتدا تاکنون

مجموع

مجموع

 آمار مرگ 
از ابتدا تاکنون

75 نفر
9 نفر

1399
40 نفر

1399
5 نفر

1400
13 نفر

1400
2 نفر

1401
22 نفر

1401
2 نفر

تب کریمه کنگو
از عالئم تا آمار ابتال و مرگ 

توصیه های مهم
از کنار جاده ها و معابر گوشت نخرید. 

از کشتارگاه ها و مراکز مورد تایید دامپزشکی گوشت بخرید.
از میادین عرضه مجاز، دام بخرید.

از پخته شدن کامل گوشت یا جگر دام مطمئن شوید.
مسافران مناطق روستایی مراقب گزش کنه باشند.

 تب خونریزی دهنده کریمه کنگو  نوعی بیماری  
ویروسی است که بر اثر گزش نوعی کنه  منتقل می شود .

 روش های 
انتقال

 تماس با 
حیواناتی نظیر 
دام های آلوده 

تماس با فرد 
مبتال به تب 
کریمه کنگو

نیش کنه 

عالئم شایع بیماری تب کریمه کنگو

تب

 اسهال 
و استفراغ

بدن درد 

 درد مفاصل 
و عضالت

سر درد 

 قرمزی چشم 
و سرخی گونه

خونریزی اندام ها 

لکوپنی 
)کم شدن گلبول های سفید(

کارکنان 
دامداری  ها 

دامپزشک ها 
 واکسیناتورهای

دامداری ها

 افراد 
در معرض

 15 تا 20 
درصد

 میزان 
کشندگی

 یک تا 3 روز 
 بعد از نیش 
کنه آلوده 
 5 تا ۶ روز 

بعد از تماس با 
حیوان آلوده

مدت زمان 
بروز عالئم 

تماس حداقلی 
با حیوانات 
و استفاده از 
 دستکش و 
لباس محافظ

 راه های 
در امان ماندن

اولین عالمت ابتال 
تب و عالئم شبه  آنفلوآنزا 

عالئم پیش رونده 
خونریزی اندام های مختلف 

2

7

صفحه 16

چگونه فروش نان در کشور  
هوشمند می شود؟

83 هزار کارتخوان هوشمند در کل کشور نصب می شود 
2هزارکارتخوان جدید در تهران توزیع و به نانوایی های 

سنتی پز داده شده است

صفحه5

 ابطال پروانه پزشكي
 حتي با یك سقط غیرقانوني

براساس قانون جدید، غربالگری برای مادران باالی 35سال با سابقه 
زایمان با مشکالت ژنتیک الزامی است

رهبر انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر:

@hamshahrinews

hamshahrinewspaper

t e l e g r a m

i n st a g r a m

لی
اتو

ی آن
زار

برگ
: خ

س
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مقابله با آسیب  اجتماعی به روایت اعداد

 23 جلسه 
قرارگاه اجتماعی 

مقابله با آسیب ها  
برگزار شده.

 5 مرکز بهاران 
)کارآفرینی افراد بهبود 

یافته اعتیاد( فعال 
است .

 90 میلیارد تومان 
بودجه برای 

ساماندهی معتادان 
متجاهر است.

 292 مصوبه 
نتیجه جلسات

 قرارگاه اجتماعی 
بوده است.

 8 پایگاه 
خدمات اجتماعی 

اکنون در تهران فعالیت 
دارند .

 28 مرکز پرتو 
 )ویژه کودکان کار( 
در تهران فعالیت  

دارند.

 2300 معتاد 
متجاهر براساس آمار 

 در پایتخت 
وجود دارند .

 18میلیارد تومان 
بودجه برای 

ساماندهی کودکان 
کار است.

تل آويو در بحران 
 انحالل دولت  نفتالی بنت و آشفتگی بی سابقه امنیتی 

صهیونیست ها را با بحرانی جدی  روبه رو کرده است
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حکمرئیسیبراییامینپور
رئیس جمهور به پیشــنهاد وزیر ورزش و جوانان، 
وحید یامین پــور را به عنوان »دبیر شــورای عالی 
جوانان« منصوب کرد. براســاس گــزارش پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، سیدابراهیم رئیسی با 
نظر به مراتب تعهد و سوابق شایستگی و به پیشنهاد 
وزیر ورزش و جوانان، وحیــد یامین پور را به عنوان 
»دبیر شــورای عالی جوانان« منصوب کرد. بر این 
اساس و با توجه به ضرورت توجه جدی تر به مسائل 
جوانان و فراهــم نمودن زمینه اثرگذاری بیشــتر، 
جایگاه دبیرخانه شــورای عالی جوانان ارتقا یافته و 
به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری انتقال می یابد 
تا با اختیارات و ظرفیت بیشتر پیگیر مسائل مربوط 
به حوزه جوانان باشد. احیای دبیرخانه شورای عالی 
جوانان و فعال کردن ظرفیت دستگاه های اجرایی 
عضو این شورا، ایفای نقش نمایندگی شورا در مراکز 
و مجامع مربوط به جوانان و ارتقای نقش و جایگاه 
ستاد ملی ساماندهی امور جوانان بخشی از انتظارات 

رئیس جمهور از دبیر شورای عالی جوانان است.

بیانــات رهبــر معظــم انقالب 

اسالمی در دیدار دست اندرکاران رهبری
کنگره ملی شــهدای عشایر که 
۲۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شده بود، صبح دیروز در 
محل برگزاری این همایش در شهرکرد منتشر 

شد.
بـه گـــزارش پـایـــگاه اطالع رسانـــی دفـتـر 
مقام معظم رهبری، حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
در این دیدار با اشــاره به تعبیر امــام بزرگوار از 
عشایر به عنوان ذخایر کشور، برگزاری این کنگره 
را فرصتی مناسب برای توجه و آشنایی مردم با 
عشایر دانســتند و گفتند: امروز تکیه بدخواهان 
ایران و اســالم به جنگ نرم است، بنابراین همه 
آحاد ملت ازجمله عشــایر به امــور و تولیدات 
فرهنگی نیاز دارند البته در کار فرهنگی همچون 
تولید فیلم و کتاب باید بازخورد و تأثیر تولیدات 

مورد توجه و اندازه گیری قرار بگیرد.
رهبر معظم انقالب با اشاره به ایستادگی عشایر در 
مقابل تالش های پرشمار بیگانگان در طول دو سه 
قرن گذشــته، گفتند: هدف از این تالش ها، وادار 
کردن عشایر به خیانت به کشور و اقداماتی همچون 
تجزیه و جنگ داخلی بود که هرگز موفق نشدند، 
بنابراین عشــایر ایران جزو وفادارترین قشرهای 

ملت هستند.
ایشــان فــداکاری عشــایر در دوران انقــالب 
و دفاع مقــدس را جلوه  دیگری از وفــاداری آنان 
دانستند و خاطرنشان کردند: عامل اصلی وحدت، 
پیشرفت و از خودگذشتگی مردم ازجمله عشایر، 
عامل »دین« بــود که امام بزرگوار با اســتفاده از 
آن عنصــر حیاتی، انقالب را به پیروزی رســاند و 
پس از انقالب نیز در مقابل انبوه پشــتیبانی های 
قدرت های بیگانه و دولت هــای مرتجع از صدام 

به منظور از پــا درآوردن انقالب، موجب مصونیت 
و حفظ کشور شد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای شــهیدان را مظهر زیبا 
و با شــکوه ایماِن دینی خواندند و با تأکید بر نقش 
منحصربه فرد انگیزه دینی در مجاهدت رزمندگان و 
همچنین صبر و آرامش خانواده های شهدا، گفتند: 
البته بعضی ها که سر و کاری با دین ندارند، به دنبال 
دست بردن در انگیزه های دینی شهدا و رزمندگان 
هستند، اما نباید انگیزه های عزتمندانه شهدا را به 
چیزی کمتر از انگیزه دینی و کسب رضای خداوند 

فروکاست.

تضعیفانگیزههایدینــی،ازمهمترینابعاد
جنگنرم

ایشــان از مهم ترین ابعاد جنگ نــرم را خاموش یا 
تضعیف کردن انگیزه های دینی در کشور خواندند و 

افزودند: امروز هر کاری در کشور علیه دین، سنت ها، 
مقدسات و شعائر دینی انجام می شود، متکی به یک 
انگیزه سیاسی و مورد استفاده دشمن است؛ اگرچه 
ممکن است عامل انجام آن کار از این واقعیت غافل 

و ناآگاه باشد.
رهبر معظم انقالب، تضعیف ایمان دینی، تضعیف 
امید و خوش بینــی به آینــده کشــور را ازجمله 
مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطرنشان 
کردند: القای بی آیند  گی، بن بست و اینکه مسئوالن 
اداره کشور را بلد نیستند، ازجمله کارهای بدخواهان 
ایران است و امروز هرکس مردم را از آینده ناامید، یا 
ایمان های مردم را تضعیف، یا مردم را به تالش ها و 
برنامه ریزی های مسئوالن بی اعتقاد یا بدبین کند، 

چه بداند و چه نداند، به سود دشمن کار می کند.
ایشان درس مهم شهیدان را درس امید خواندند و 
خاطرنشــان کردند: رزمندگان ما در شرایطی وارد 
میدان رزم شــدند که براساس محاســبات عادی 
امیدی بــه پیروزی وجود نداشــت، امــا در اثر آن 
مجاهدت های امیدوارانــه، جنگ باعزت جمهوری 
اسالمی و منکوب شدن متجاوزان خاتمه یافت و این 
یعنی در سخت ترین شرایط نیز باید به کمک الهی و 

همت خود امیدوار بود.
رهبر معظم انقالب همچنیــن با تقدیر از فعالیت ها 
و خدمات بسیج در بخش  های عشایری، شناسایی 
و رفع مشکالت عشــایر به ویژه برنامه ریزی و اقدام 
برای حل مسائل فرهنگی را وظیفه همه مسئوالن 

ذیربط خواندند.

رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر:

برنامه دشمن، تضعیف امید 
مردم و القای بن بست است

مأموریتویژهبرایاستادان
بسیجیدانشگاهها

 بیست ویکمین آیین ملی نکوداشت روز بسیج استادان با 
قرائت پیام رهبر معظم انقالب برگزار شد

بیست ویکمین آیین ملی نکوداشــت روز بسیج استادان صبح 
دیروز بــا قرائت پیــام رهبرمعظم انقالب در دانشــگاه تربیت 
مدرس برگزار شــد. به گزارش همشــهری، این آیین ملی هر 
ســال، همزمان با ســالروز شــهادت دکتر مصطفی چمران با 
تأکید و تأیید رهبرمعظم انقالب و تصویب شورای عالی انقالب 
فرهنگی برگزار می شود. در مراسم دیروز رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها پــس  از قرائت پیام حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، تأکید کرد که این پیام مأموریت و مسئولیت 
استادان بسیجی در دانشگاه ها را سنگین تر و سخت تر می کند؛ 
چراکه به تعبیر رهبرمعظم انقــالب، امروز در پیچ   تاریخی قرار 
گرفته ایم و باید خود را برای تحوالت بزرگی که در دنیا در حال 
رخ دادن اســت، آماده کنیم و این وظیفه ای است که برعهده 
استادان بسیجی قرار دارد. حجت االسالم مصطفی رستمی گفت: 
امروز شاهد بی نظیرترین حمالت، هجمه ها و هم افزایی ها برای 
منصرف کردن ملت به پاخاسته ایران از مسیری که انتخاب کرده 
 است، هستیم و این اتفاق با وارونه جلوه دادن موفقیت ها و نقاط 
قوت انقالب اسالمی صورت می گیرد. وی با تأکید بر اینکه وظیفه 
استادان در »جهاد تبیین« و »جهاد نرم« مسئولیت سنگین تری 
است، افزود: همان طور که در بیانیه گام دوم انقالب هم تأکید 
شده است، ابتدا باید به  خودسازی بپردازیم و این خودسازی از 
ویژگی های شهید چمران به عنوان یک قهرمان مبارزه با نفس 
به شــمار می رود. عبداهلل حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در 
ســپاه نیز در این مراسم با اشــاره به خطر بازگشت به گذشته 
که بسیاری از انقالب ها را در تاریخ از پای درآورده است، گفت: 
به عنوان مثال قوم بنی اسرائیل با وجود رسول خدا، به دلیل باقی 
بودن بنیان های فکری قبلی در میان آنها، به گوساله پرستی روی 
آوردند. در نمونه دیگری می توان به صدر اسالم اشاره کرد؛ زمانی 
که مسلمانان بعد از رحلت پیامبر)ص( مجددا مرتجع می شوند؛ 
به نحوی که حضرت علی)ع( در طول حکومت خود مجبور شد 

بار ها با ارتجاع بجنگد.

رئیسصداوسیمااز
رهبرمعظمانقالبعذرخواهیکرد

به دنبال تذکــر رهبر معظم انقــالب درباره برخــورد یکی از 
برنامه های صداوســیما با یکی از موفقیت های نیروی انتظامی، 
رئیس رســانه ملی در نامه ای به معظم لــه، از غفلت پیش آمده 
عذرخواهی کرد. به گزارش تســنیم، در این نامه پیمان جبلی 
تأکید کرده است: »فرزندان شما در رسانه ملی تذکر و گالیه شما 
را با گوش جان شنیدند. از غفلت و قصور پیش آمده عذرخواهی 
می کنیم و بدیهی است که جبران خواهد شد. بی شک؛ ما سربازان 
شما در صداوسیما همواره نیازمند تذکرات و نصایح راهگشایتان 
هستیم و یکی از شاخصه های تحول در رسانه ملی، توجه جدی 
و پیگیری مجدانه هشــدارها و رهنمودهای حضرتعالی خواهد 
بود.« پیش از ایــن رهبر معظم انقالب در ســخنانی با انتقاد از 
عملکرد صداوسیما در ماجرای ســرقت از صندوق امانات بانک 
ملی فرمودند: »نیروی انتظامی تعدادی دزد را در ۴8ساعت پس 
از دزدی دستگیر می کند؛ خب باید تشویق بشوند. در رسانه ملی 
خود ما جوری حرف زده می شود کأنه سرزنش می شوند! مسلماً 
عمدی نیست، اما غفلت است؛ این غفلت ها به سود دشمن تمام 
می شود. هرکس مردم را از آینده ناامید کند برای دشمن دارد کار 

می کند؛ چه بداند چه نداند.«

خبر

دولت

گزارش

سخنگوی دستگاه قضایی در هفته قوه قضاییه:
مطلوبسندتحول،نبودنفساددرجامعهاست

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاران 

قضایی
درباره اقدامات دستگاه قضایی در اجرای سند تحول قضایی با توجه به هفته قوه قضاییه، گفت: 
آنچه مطلوب ما در سند تحول است، حاصل نشده است. مطلوب ما در تحول زمانی است که 
هیچ فسادی نداشته باشیم، مبارزه با فساد زمانی ظهور و بروز دارد که قابل دفاع باشد و قاطع بگوییم چیزی به 
نام فساد در جامعه نداریم و قابل طرح نیست. امیدواریم روزی برسد که اقدامات تحولی ما به نتیجه حذف فساد 

برسد. آنچه در قوه قضاییه به عنوان تحول وجود دارد، کافی نیست.
 دکترین تحول در قوه قضاییه برچیدن ســاختارهای فســاد اســت. تمام اهتمام رئیس دســتگاه قضا و 
دست اندرکاران این حوزه برچیدن بستر فساد از جامعه است. مردم از اطاله دادرسی نگران و ناراحتند. ما باید به 
سمت اجتماعی شدن قوه قضاییه پیش برویم. مسعود ستایشی  افزود: مردم از اطاله دادرسی نگران و ناراحت 
هستند. ما در سال۹۹ میانگین رسیدگی ها ۱۱۱روز بود که سال گذشته آن را به ۹۵روز کاهش دادیم که اگر 
بدون احتساب اجرای احکام درنظر بگیریم، به ۷۹روز رسانده ایم و این میزان به نسبت سال۹۹، ۱۱روز کاهش 

داشته است. / میزان

پیامرهبرمعظمانقالببههمایش
بزرگداشتروزبسیجاستادان

حضرتآیــتاهللخامنــهایدرپیامیبــههمایش
بزرگداشتروزبسیجاســتادان،برمسئولیتونقش
استادانبسیجیدرزمینهآمیختنپیشرفتونوآوری

علمیبااخالقوتربیتنفسانیتأکیدکردند.
متنپیامرهبرمعظمانقالباسالمیکهحجتاالسالم
رستمی،مسئولنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدر
دانشگاههاآنرادرهمایشبزرگداشتبسیجاستادان

قرائتکرد،بهاینشرحاست:
بسماهللالرحمنالرحیم

والحمدهللوالصلواهعلیرسولاهللوآلهاالطهار
بهاستادانبسیجیدانشگاهواجتماعآناندرروزملی
بسیجاستادان،سالمودرودمیفرستمویاددانشمند
مجاهد،شهیدمصطفیچمرانودیگرشهدایدانشگاه
راعزیزوگرامیمیدارم.ســایهمبارکاستادمتعهد،
متدینومجاهدبرسردانشگاهکشوریکیازبزرگترین
نعمتهایالهیونویددهندهســرافرازیورستگاری
آیندهملتایراناســت.علمنافعوپیشرفتهشماچه
درموضوعاتراهبردیواساسیوچهدرمسائلنقدو
کاربردی،نیازحتمیوفوریکشوراست.فعالیتاستاد
بسیجیتنهاتعلیمنیســت،پیشرفتعلمی،نوآوری
درماهیتدانشوزبانآن،آمیختنآموزشبااخالق
وتربیتنفسانی،همتگماشــتنبهدوگانه:فراگیری
تازههایعلمیواجتهادوتولیدعلمووظایفدیگری
ازاینقبیلنیزدرزمرهمسئولیتهایاستادعلماست
وشمابســیجیانعزیزدرهمهاینزمینههامیتوانید
پیشتازوپیشرانباشــید.توفیقاتشماراازخداوند

متعالمسألتمیکنم.
سیدعلیخامنهای/۳۰خرداد۱۴۰۱

 آمریکا دنبال فرار آبرومندانه
 از بالد اسالمی است

فرماندهکلسپاهدراجالسیهکنگرهملی
۱۱هزارشهیدجامعهعشایریکشوربابیان
اینکهرژیمصهیونیســتیدچارفروپاشی
سیاســیشــدهوآمریکادنبالیکفرار
آبرومندانهازبالداسالمیاست،گفت:در
آیندهاینزدیکایرانجزوقدرتهایتراز
اولجهانخواهدبود.سرلشــکرحسین
سالمیبابیاناینکهاینروزهادشمنعاجز
مابهوطنفروشانوپناهندگانخیانتکار
امیدبستهاست،ادامهداد:اینافرادشاید
همزبانماباشند،اماسخندشمنراترجمه
میکنندودرخیالباطلخود،گمانمیبرند
میتوانندمغزهاوقلوبمردممارادرکنترل
خودبگیرند.فرماندهکلسپاهپاسدارانبا
تأکیدبراینکههیچدشمنیخیرخواهملت
ایراننیســت،تأکیدکرد:.کشوردرحال
قدرتگرفتناســتودرآیندهاینزدیک
ایرانجزوقدرتهایترازاولجهانخواهد
بود؛اینحقیقتدرحالشکلگیریاستو

اکراهیازبیانآننداریم.
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پولنباشدشهرادارهنمیشود
رئیس شورای شــهر تهران در واکنش به موضوع کاهش سهم شــهرداری ها از مالیات بر 
ارزش افزوده هشــدار داد و گفت: »این کار به ضرر شهرداری هاســت. چرا که پول نباشد 

شهرداری ها اداره نمی شوند و شهر و حدود 70درصد شهروندان آسیب می بینند.«
به گزارش همشهری، براساس اصل85 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 9درصد مالیات 
بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان کسر می شــود که از این میزان، یک درصد سهم حوزه 
سالمت و بهداشت و 3درصد سهم شهرداری ها و دهیاری هاست و 5درصد هم به خزانه دولت 
واریز می شود. باتوجه  به گستردگی خدمت رسانی نهاد شــهرداری سهم این نهاد اخیرا به 
4درصد افزایش یافت اما به گفته مهدی چمران قرار است یک چهارم مالیات بر ارزش افزوده 
شهرداری ها کسر و به وزارت راه وشهرسازی در راستای مسکن سازی اختصاص داده شود. او 
گفت که مقرر شده این موضوع در شورای سران 3قوه مطرح شود. چمران با بیان اینکه اجرای 
الیحه جدید مالیات بر ارزش افزوده و کاهش ســهم مدیریت شهری، به صالح شهرداری ها 
نیســت و آنها را ناکارآمد می کند تأکید کرد: »مالیات بر ارزش افزوده بخشی از درآمدهای 
پایدار شهرداری هاست اما هرســال نگاهی تازه به مالیات بر ارزش افزوده می شود و یک بار 
وزارت بهداشــت را مطرح می کنند و بار دیگر وزارت آموزش وپرورش. در حقیقت مالیات بر 
ارزش افزوده متعلق به شهرداری هاست و از زمانی که عوارض را تجمیع کرده اند این حق نادیده 
گرفته شده است.« چمران تأکید کرد: »امیدواریم رئیس مجلس که بر مسائل شهرداری ها واقف 

است و رئیس قوه قضاییه که از این موضوع آگاه هستند، اجازه ندهند طرح اجرایی شود.« 

مکث

استاندار تهران از برپایی ۵۰۰ موکب 
در ایام اربعین حسینی در شهرهای 
نجف و کربــا خبــر داد و گفت: »در 
ایــن ایــام پیش بینی می شــود روزانه 
۵۰ هــزار نفــر در موکب های اســتان 
تهران اســکان پیدا کنند.« محســن 
منصــوری عنوان کــرد: »بــا توجه به 
شــیوع ویروس کرونا در این 2 ســال 
اخیــر اقدامات ســتاد اربعین بســیار 
محــدود بــوده امــا اکنــون کــه ایــن 
ویروس در حال رخت بســتن اســت 
امســال برنامه هــای گســترده ای در 
ایــام اربعیــن در شــهرهای نجــف و 

کربا داریم.« 

500
موکب

 توجه به آســیب های اجتماعی از موضوعات مهم 
مدیریت شهری است و به گفته نایب رئیس شورای 
شــهر تهران در دوره محمدباقــر قالیباف کارهایی 
برای مهار آســیب های اجتماعی آغاز اما در 4سال 
گذشته متوقف شد. پرویز سروری با بیان اینکه اکنون 
مدیریت شهری می خواهد این موضوع بر زمین مانده 
را بلند کند، تأکید کرد: »قطعاً باید انرژی بیشتری 
بگذارد تا به شرایط 4سال قبل برگردد و اگر اقدامات 
انجام شده تداوم داشت امروز شاهد چنین وضعیتی 
نبودیم.« دیروز وقت جلسه شــورای شهر تهران به 
عملکرد  قرارگاه اجتماعی اختصاص داشت و معاون 
امور اجتماعی و فرهنگی شــهردار تهران در جریان 
ارائه گزارشی گفت که اکنون در تهران با بحران هایی 
همچون زباله گردی، کودکان کار، طالق و... مواجه 
هستیم و ساماندهی آنها باید توســط دستگاه ها و 
نهادهای مختلف انجام شود. ازاین رو شیوه قرارگاهی 
را پیش گرفتیم تا از طریق هم افزایی این کار به درستی 
انجام شود. محمدامین توکلی زاده در ادامه به 3ضلع 
مؤثر در رفع آسیب های اجتماعی هم اشاره و عنوان 
کرد: »ضلع اول شهرداری و زیرساخت ها و ظرفیت ها، 
ضلع دوم نهادها و دستگاه ها متولی و ضلع سوم هم 
مشارکت مردم است و قطعاً بدون مشارکت و همراهی 

مردم، 2ضلع دیگر عملکرد خوبی نخواهند داشت.«

به گزارش همشهری، رفع آسیب های اجتماعی آنچنان 
اهمیت دارد که مقام معظم رهبری 6جلسه با حضور 
رؤسای قوا برای رفع آسیب های اجتماعی برگزار کردند. 
معاون امور اجتماعی فرهنگی شهردار تهران این مطلب 
را مطرح کرد و گفت: »پس از آغاز به کار مدیریت شهری 
رسیدگی به مسائل آســیب های اجتماعی در اولویت 
اقدامات قرار گرفت و با مجوز اســتاندار تهران قرارگاه 
اجتماعی تشکیل و مســئولیت قرارگاه به شهرداری 
تهران واگذار شد.« محمدامین توکلی زاده ادامه داد: »با 
اولویت بندی آسیب ها تالش کردیم مسیر مشخصی 
تعریف شود و باتوجه به اینکه معتادان متجاهر سبب 
ناامنی محله ها و سلب آسایش شهروندان شده بودند، 
ســاماندهی آنها در اولویت اقدامات قرارگاه اجتماعی 

قرار گرفت.«

اقدامات و فعال سازی ظرفیت ها
در ادوار گذشته اقداماتی در حوزه ایجاد زیرساخت ها 
برای ساماندهی آسیب های اجتماعی صورت گرفته 
است که معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران 
هم این موضوع را تأیید کرد و گفت: »ظرفیت های 
موجود ازجمله مراکز فشافویه، شــفق، طراوت و... 
فضای پذیرش همه معتادان متجاهر را نداشــتند و 
چون فرصت کافی هم برای ایجاد فضاهای جدید نبود، 
با کمک دستگاه ها ظرفیت و زیرساخت ها را افزایش 
دادیم.« او با بیان اینکه کبر و صغر سنی و بیماری های 
عفونی )زخم باز( مانــع از پذیرش معتادان متجاهر 
در مراکز ماده 16می شد و همچنین مراکز پذیرش 

زنان معتاد محدود بود، تأکید کــرد: »فراهم کردن 
زیرساخت برای پذیرش این افراد در دستور کار قرار 
گرفت و مرکز زخم باز شهرداری تهران فعال شده و 
مددجویان پذیرش می شوند. گرمخانه خاوران پس از 
مناسب سازی به مرکز خاورشهر2 تبدیل و به پذیرش 
معتادان کبر ســنی )باالی 65سال( اختصاص داده 
شد. مرکز طراوت هم که در اختیار سپاه بود و به مرکز 
پذیرش بانوان معتاد تبدیل شد.« به گفته توکلی زاده 
پاکسازی محله های بحرانی مانند شوش، هرندی، 
دره فرحزاد، خالزیر و کوه ســنگی، تعطیلی مراکز 
غیرمجاز خرید و فــروش ضایعات، پلمب خانه های 
پالک قرمز با همکاری قوه قضاییه، رفع ناامنی معابر 
از طریق نورپردازی و... اقدامات انجام شده در قرارگاه 

اجتماعی هستند.

37نهاد در آسیب های اجتماعی مسئولیت دارند
مدیرعامل ســازمان رفاه، خدمات و مشــارکت های 
اجتماعی هم در جریــان ارائه گزارش عملکرد قرارگاه 
اجتماعی عنوان کرد که 37نهاد )14نهاد مســتقیم و 
23نهاد غیرمستقیم( در آسیب های اجتماعی مسئول 
هستند اما در این حوزه اقداماتی صورت نگرفته است. 
احمد احمــدی صدر با بیان اینکــه دولت به صراحت 
وظایف وزارت کار، بهزیستی و شهرداری ها در ساماندهی 
معتادان متجاهر را مشــخص کرده است، گفت: »رفع 
مشکالت مربوط به حوزه معتادان متجاهر و کودکان کار، 
تنها با ورود حاکمیت رفع نمی شود و برای دست یافتن 
به نتایج مطلــوب نیاز به مشــارکت و همراهی مردم 
است. ازاین رو جلســات متعددی با گروه ها، سمن ها 
و هیأت هــای مذهبی و جهادی برگزار شــد تا به یک 
مدل مؤثــر در حوزه معتادان متجاهــر و کودکان کار 
برسیم که این مدل تدوین شده و براساس آن می توان 
از ظرفیت های گرمخانه ها، سامان سراها و مراکز پرتو 
استفاده کرد.« او با تأکید به استفاده از ظرفیت نهادهای 
وظیفه مند عنوان کرد که برنامه ما برای حل آسیب های 
اجتماعی یک برنامه 3ساله است و نیاز داریم مردم در 

کنار نهادهای حاکمیتی به ما کمک کنند.

مسائلی که اعضای پارلمان شهری مطرح کردند
پس از ارائه گزارش عملکرد قرارگاه اجتماعی، تعدادی 
از اعضای پارلمان شهری موضوعاتی را در راستای بهبود 

فعالیت های این قرارگاه مطرح کردند.
نرگس معدنی پور: در قرارگاه اجتماعی ریل گذاری 
درســتی انجام شــده و هدف اصلی باید پیشگیری از 

وقوع آسیب اجتماعی باشد و الزم است که شهرداری 
برش های ساالنه تعیین و اعالم کند.

ســوده نجفی: یکــی از مؤلفه های شــهر بهره ور، 
بهره برداری اجتماعی اســت و باید مشخص شود که 
قرارگاه اجتماعی برای شکاف نسلی که گریبان گیر شهر 

تهران است چه برنامه ای دارد؟ 
زهرا شمس احســان: پاتوق معتادان متجاهر در 
مرحله جمع آوری تا حدودی محقق شد اما ساماندهی 
با جمع آوری متفاوت است. فعال کردن زیرساخت های 
موجود، توجه به کودکان کار و خیابان، پیگیری موضوع 
تکدیگری و... مواردی هستند که شهرداری نباید از آنها 

غفلت کند.
ناصر امانی: قرارگاه اجتماعی باید عنوان کند که چه 
برنامه ای برای پلمب و فعال نشــدن خانه های پالک 

قرمز دارد؟ 
سید محمد آقامیری: باید معین شود که نقشه راه 

معتادان متجاهر بعد از بازپروری چیست؟ 

مثلثی برای رفع آسیب های اجتماعی
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران در صحن پارلمان شهری اقدامات قرارگاه اجتماعی را تشریح کرد

بیش از 5هزار مخزن پسماند تا پایان سال نو می شود
رفع بوی بد مخازن زباله تا 2هفته دیگر

بوی نامطبوع مخازن بزرگ زباله، اهالی برخی از محله های 

پسماند
شهر تهران را آزرده  خاطر کرده اســت؛ بویی که از تولید 
شیرابه های پسماند  تر منتشر می شــود و هوای گرم این 
روزهای پایتخت به شدت بوی نامطبوع مخازن زباله را افزایش می دهد. به 
گزارش همشهری، این موضوع سبب شــده که سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری تهران جلسه ای با معاونان خدمات شهری مناطق 22گانه برگزار 
کند تا ظرف 2هفته وضعیت مخازن زباله بهتر شــود. معاون امور مناطق 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تأیید این خبر به همشهری گفت: 
»جلسه ای با معاونان خدمات شهری مناطق 22گانه شهر تهران داشتیم و 
یکی از دستورکارهای این جلسه بحث رسیدگی ویژه و برگزاری طرح های 
فوریتی در مناطق بابت شست وشو، گندزدایی، تعمیر، مرمت و رنگ آمیزی 
مخازن زباله در سطح شهر بود. ان شاءاهلل در یک بازه زمانی کوتاه وضعیت 

نگهداری مخازن زباله ارتقا پیدا خواهد کرد.« 
شادی مالکی ادامه داد: »در سطح شــهر تهران 50هزار مخزن جمع آوری 
پســماند وجود دارد و این مخازن، پســماند خانگی و عادی سطح شهر را 
جمع آوری می کند. شــهرداری با خودروهای مکانیزه )خودروهای حمل 
پســماند( زباله را از داخل مخازن جمع آوری کرده و بعــد این زباله برای 
پردازش، دفع، تهیه کمپوست و... به مرکز آرادکوه منتقل می شود. بخشی 
از این پسماند که زباله  تر است در مرکز آرادکوه پردازش شده و به کمپوست 
تبدیل می شود تا در فضای سبز از آن استفاده شود.« او معتقد است که تولید 
شیرابه از پسماند  تر یکی از معضالت پسماند شهر تهران است: »پسماند  تر 

تولید شیرابه می کند و به همین دلیل، سازمان مدیریت پسماند از شهروندان 
تقاضا کرده که تفکیک زباله از مبدأ صورت بگیرد؛ به این معنا که شهروندان 
تفاله چای یا ضایعات میوه و سبزیجات خود را خشک یا آبگیری و با ارائه به 

مراکز بازیافت حتی وجه نقد در قبال آن دریافت کنند.« 
هفته ای 2 تا 3بار مخازن پسماند سطح شهر تهران شست وشو و گندزدایی 
می شود. معاون امور مناطق ســازمان مدیریت پسماند شهر تهران گفت: 
»همچنین خودروهای مکانیزه ای که مخزن شو هستند، در سطح شهر اقدام 
به شست وشوی مخازن زباله می کنند. به هر صورت هوا گرم است و شیرابه 
تولید شده از بقایای پسماند خانگی کف مخازن زباله جمع شده و عالوه بر 

پوسیدگی مخزن، تولید بوی نامطبوع می کند.« 

نظافت و شست وشوی مخازن
معاون امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران معتقد است 
وقتی در ساعات معین شده پسماند در داخل مخازن قرار نمی گیرد، به 
انتشار بوی نامطبوع کمک می کند. شادی مالکی گفت: »هرقدر خدمات 
شهری نسبت به شست وشوی مخازن زباله اقدام کند، باز هم مشکالتی 
در خصوص شیرابه ای که پســماند تر تولید می کند، وجود دارد. اگرچه 
از شهروندان درخواست داریم که تفکیک زباله را از مبدأ انجام دهند، اما 
وظیفه شهرداری است که به مشکالت حوزه مدیریت پسماند رسیدگی 
کند.« او گفت: »برای همین، در سازمان پسماند به طور مداوم از همکاران 
خود درخواست می کنیم که به وظیفه ذاتی خود )نظافت، شست وشوی 

مخازن و اطراف آن( عمل کنند تا بــوی نامطبوع در اطراف مخازن زباله 
منتشر نشود.« 

وضعیت مخازن زباله 
به گفته معاون امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهر تهران، در اسفندماه 
سال1400 بخشی از مخازن بزرگ پسماند نوســازی شده است: »یعنی 
چیزی حدود 5هزار مخزن در سطح شهر تهران تعویض و مخازن نو تعبیه 
شد. همچنین در محله هایی که نیاز داشتند مخازن بیشتری داشته باشند، این 
اتفاق افتاد. در برخی مناطق جاگیری مخازن مناسب نبود و جای این مخازن 
را تغییر دادیم. براساس پیام های مردمی 137جای خیلی از مخازن بازنگری 
شد یا به تعداد آنها اضافه شــد.« مالکی ادامه داد: »در سال1401 نوسازی 
بخش دیگری از مخازن پسماند در دستور کار سازمان مدیریت پسماند قرار 
دارد. برآورد این است که تا پایان سال بیش از 5هزار مخزن پسماند نوسازی 
خواهد شد.«  به گفته مالکی، بخش زیادی از مخازن زباله که هم اکنون در 
سطح شهر وجود دارد، مخازن قدیمی هستند؛ بنابراین برخی از این مخازن 
نیازمند تعمیر، مرمت و رنگ آمیزی هستند که قرار شد معاونت های خدمات 
شهری مناطق 22گانه اقدامات الزم را در این خصوص انجام دهند. او اضافه 
کرد: »شست وشوی مخازن پسماند زمانبندی دارد، ولی با شروع فصل گرم 
سال، هفته ای 2 تا 3دفعه شست وشو و گندزدایی الزم و کافی است. به هر 
حال، در یک بازه زمانی 2هفته ای مقرر شد که به وضعیت مخازن پسماند 

به صورت کامل رسیدگی شود.« 

زینب زینال زاده گزارش
روزنامه نگار

 حکمرانی شهری در قرن جدید 
با امنیت، عدالت و رفاه اجتماعی

 کالنشــهر تهران، برآمــده از تحوالت 
تاریخــی و اجتماعی یک قــرن اخیر 
اســت؛ درک وضعیت این شهر، بدون 
درنظرگرفتــن زمینه های سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی ممکن نیست. تاریخ این شهر هم روایتی 
پرفرازونشیب دارد. تاریخ مدرن شهر، جغرافیای تهران را هم 
متحول کرد. شهری که در قواره سنت، آرام پیش می رفت، 

یکباره در عصر نوین هیبتی نوین یافت.
برخی چالش های تهران، از جنس مشکالت کالنشهرهاست؛ 
مسائلی چون آلودگی محیط زیست، آلودگی هوا و آلودگی 
صوتی، مســکن، زباله، حمل ونقل و ترافیــک تجربه اغلب 
کالنشهرهاست. همچنین، برخی چالش های کالنشهر تهران 
را باید در مقیاس بومی بازشناسی کرد. شاید در سیمای شهر 
تهران، این نارسایی ها مشترک با سایر ابرشهرهای دنیا باشد، 
اما بسیاری از آنها از یک طرف بازتاب رویکردهای سیاسی و 
مدیریتی کالن است و از ســویی دیگر با فرهنگ و ساختار 

جامعه شهری تهران پیوند دارد.
در قرن جدید، ایجاد تغییر در روندهای غالب و اصالح وضع 
موجود در مدیریت شهری، یک ضرورت است. راهبردهایی 
که بتواند زیست شهری و مدیریت کالنشهر تهران را در مدار 
مطلوبیت قرار دهد، تنها با اراده و اجماع ملی حاصل می شود.

عصر پساکرونا؛ امید و هم افزایی
امید داریم عصر پساکرونا فصل همدلی، همراهی و هم آوایی 
باشــد؛ با همدلی، هم آوایی و هماهنگی می توان شهر را از 
رخوت، رکود و تورم نجات داد. رخوت ناشی از کرونا در کنار 
تورم انواع بحران های محیط زیســتی، مسکن و آسیب های 
اجتماعی پایتخت را در موقعیتی سخت قرار داده است. اما 
با همراهی و همدلی می توان بر همه ســختی ها غلبه کرد و 

برترین اهداف را به دست آورد.
شهر تهران اگرچه روزگار سختی می گذراند، اما ناامید نیست؛ 
امید در رگ های شهر موج می زند. شهر تهران، در کشاکش 
روزهای سخت گذشــته و امید به آینده روزگار می گذراند. 
شــهروندان نیز با امید رهایــی از کرونا و بازگشــت رونق 

اقتصادی و شور زندگی اجتماعی به فرداها نگاه می کنند.
چشم امید بســیاری از مردم به مدیرانی اســت که با شعار 
خدمت و داعیه عدالت بر مسند مدیریت شهری نشسته اند. 
چشم امید مردمانی که در بافت فرسوده زندگی می کنند تا 
شاید تدابیری و دستوری آنها را از حجم و هجوم مشقت در 
محالتی پر از آسیب و آلودگی نجات دهد؛ چشم امید جوانانی 
که شاید دستوری برای آنها میدانی ورزشی از دل یک زمین 
بالاســتفاده ایجاد کند؛ چشــم امید خانواده هایی که تنها 
مطالبه شان، جمع آوری معتادان متجاهر است و بازگرداندن 
آنها به آغوش خانواده و جامعه، و هزاران هزار چشــم انتظار 

یک حضور...!

عدالت شهری و کیفیت زندگی
عدالت به عنوان کلیدی ترین مفهوم در نظام مدیریتی نوین، 
معطوف به ارتقای زندگی همه شــهروندان اســت. عدالت 
اقتصادی و عدالت اجتماعی، 2ســتون اصلی در حکمرانی 
شهری هستند. حکمرانی نوین شــهری با جدیت در صدد 
ترمیم شــکاف های اقتصادی و اجتماعی شهر تهران است. 
توزیع عادالنه امکانات و خدمات در شهر عالوه بر یک الزام 
مدیریتی، اصلی اساســی در نظام مدیریت اسالمی است؛ 
عدالت بنیان حکمرانی اسالمی است. نگاهی به سیره و الگوی 
مدیریتی امیر مومنان علی علیه الســالم، نشان می دهد تا 
چه اندازه عدالت در نظام سیاســی-اجتماعی اسالمی مهم 

و حیاتی است.
جویندگان عدالت، شهروندانی هســتند که منتظر بهبود 
فضای ســبز، نوســازی بافت فرســوده، بهســازی معابر 
و شریان های شــهر، توســعه ناوگان حمل ونقل عمومی، 
توسعه فضاهای شهری به نفع انسان، توسعه سرانه امکانات 
فرهنگی-ورزشی و در یک کالم بهره مندی مطلوب از امکانات 
و خدمات شهری هستند که تمام تالش مدیریت ارشد شهری 
در راستای تأمین مطالبات و توزیع عادالنه امکانات و خدمات 

عمومی به تمامی شهروندان است.

امنیت اجتماعی و زنان
زیســتن در تهران، برای یک زن با دشواری مضاعفی همراه 
اســت؛ چراکه عالوه بر چالش های عمومی، برخی مسائل 
خاص بانوان به شــکلی خاص آزار دهنده هستند؛ مسائلی 
چون امنیت اجتماعی، امنیت روانی، حضور در اماکن شهری 
مانند سینماها، پارک ها، فضاهای عمومی، فضاهای ورزشی، 
حمل ونقل عمومی و معابر شهری برای بانوان شهر تهران در 

بسیاری موارد مشکالت عدیده ای ایجاد می کند.
مدیریت شهری جدید، نگاهی ویژه به بانوان دارد؛ خروجی 
رویکرد ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی فضاهای بی دفاع 
شهری به نفع زنان می تواند به مشارکت بیشتر اجتماعی و 
حضور گسترده تر بانوان در فضای شهر و نیز اماکن عمومی 
بینجامد؛ این حضور امن و امنیت حضــور مقدمه ای برای 
بهره گرفتن از ظرفیت بانوان تهران در عصر ساختن زندگی 
مطلوب تر برای شهروندان است. نمودهای نگرش ویژه برای 
کارآمدتر کردن حضور زنان در فضاهای شهری در حوزه های 
مختلف شهری اعم از شهرسازی، عمرانی، خدماتی و رفاهی، 

اجتماعی و فرهنگی آشکارا به چشم می آید.

شهری در تراز هویت ایرانی-اسالمی
شهر تهران به عنوان کالنشهر الگوی جهان اسالم باید فضایی 
آرام و مطلوب برای همه شهروندان ایجاد کند؛ تحقق این 
شعار مســتلزم پرداختن به ابعاد و زوایای مختلف ازجمله 
»زنان« اســت؛ کالنشــهری الگوی جهان اسالم است که 
متناظر با رویکرد عدالت اسالمی، همه شهروندان ازجمله 
زنان از زیســتن در آن احســاس آرامش و امنیت و عدالت 

کنند.
سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی شــهروندان، سرمایه 
گرانقدری برای شهرداری تهران است. با عدالت اجتماعی، 
توزیع عادالنــه امکانات و خدمات در شــهر، پایتخت ایران 
می تواند در تراز  شــأن و هویت ایرانی-اسالمی قرار بگیرد؛ 

شهری که هم رفاه مادی و هم معنویت انسان را تأمین کند.

 حبیب کاشانی
 خزانه دار شورا

در شــورای پنجــم، مصوبــه ای بــا عنــوان 
زیســت شــبانه وجود داشــت و به مغازه ها 
و کسبه ای که فعالیت شبانه داشتند اجازه 
داده می شــد از فضاهای عمومی استفاده 
کنند. فرصت این مصوبه به اتمام رسیده، 
اما شاهد راه اندازی چنین کسب وکاری در 
منطقــه9 هســتیم؛ بنابراین ضــرورت دارد 
این مورد هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

 مهدی پیر هادی
 رئیس کمیسیون سامت 

شــهرداری به تنهایــی درخصــوص ایمنــی 
ســاختمان ها وظیفه ندارد و دســتگاه های 
دیگر هم بایــد به وظایف خــود عمل کنند. 
انتظــار مــا ایــن اســت کــه هــم بــه مبحــث 
3مقررات ملی ســاختمان عمل شود و هم 
اهتمام بیشــتری صــورت بگیــرد تا پــس از 
اخطارهــای آتش نشــانی به ســاختمان ها، 

اقدامات الزم انجام شود.

 مهدی عباسی
 رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی

بیمه کارگران ساختمانی، ساختار مناسبی 
نــدارد و ایــن قشــر، نیازمنــد توجــه ویــژه 
در حــوزه قانونگــذاری هســتند. البتــه در 
سال های 99 و 14۰۰ اقداماتی شکل گرفته، 
اما هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده ایم و به 
همین دلیل از شهرداری تهران می خواهیم 
ســازوکار فعالیــت کارگــران ســاختمانی را 

جهت ارتقای ساخت وساز فراهم کند.

علی الفت پور، رئیس مرکز نوسازی 
و تحــول اداری شــهرداری تهــران 
گفــت: »شــهرداری تهــران ۶۰ هــزار 
پرســنل دارد درحالی کــه ایــن میزان 
نیرو در بسیاری از کانشهرهای دنیا 
کمتــر اســت بــرای نمونــه شــهرداری 
استانبول که 2 برابر ما خدمات ارائه 
می کنــد اما جمعیــت و مقیــاس ما را 
دارد، 4۰ هزار نیروی رسمی و حجمی 
دارد. یــک نیــرو در شــهرداری تهران 
می توانــد 3 مأموریــت را همزمــان 
انجام دهد اما اکنــون یک مأموریت 
انجام می دهد و این ســبب می شود 
توان و پتانســیل انســانی شــهرداری 

فرسایش پیدا کند.« 

40
هزار نیرو

 رفع نیازهای شهر
 با مسئولیت پذیری شهروندان

اولین جلســه ســتاد راهبری مســئولیت پذیری 
اجتماعی ســازمان ها و بنگاه های اقتصادی شــهر 
تهران به ریاست شهردار تهران برگزار شد و علیرضا 
زاکانی گفت که پایتخت در هر نقطه از خود دریایی 
از نیاز است و این نیاز جز با مسئولیت پذیری مردم 

پاسخ داده نمی شود.
به گزارش همشهری، شهردار پایتخت در این نشست 
با بیان اینکه رویکرد مدیریت شهری توجه توأمان به 
روح و جسم شهر است، گفت: »یکی از ویژگی های 
تهران الگوبودن آن برای سایر شهرها و استان های 
کشور است؛ ازاین رو هر عمل و کاری که در پایتخت 
انجام می شود قطعاً بر سایر استان ها و شهرها تأثیر 
می گذارد و این ویژگی مسئولیت مدیریت شهری 

پایتخت را چندبرابر کرده است.« 
علیرضا زاکانی ادامه داد: »در هر نقطه از تهران که 
دست می گذاریم با منبع گسترده ای از نیاز مواجه 
می شویم و این در حالی است که امکان بالقوه ای از 
توانمندی در شهر وجود دارد. به همین دلیل است 
که ما نسبت به نیازها یا می توانیم بی تفاوت باشیم 
یا می توانیم در کنار دیگر دستگاه های حاکمیتی و 
نهادهای مختلف مسئولیت خود را بپذیریم که قطعاً 
تأکید ما مورد دوم است.« او در ادامه تأکید کرد: »ما 
در مدیریت شهری به شدت محتاج کمک هستیم و 
در کنار آن می خواهیم کمک کنیم تا امر اجتماعی 

در تهران رقم بخورد.«

تذکرات شورا

عدد خبر

 خبر

سیدمحمدرحیم مرتضوی؛ شهردار منطقه 9تهرانیادداشت

 مسائل اجتماعی پایتخت
 به روایت اعداد

23 جلســه قــرارگاه اجتماعــی تاکنــون 
باهــدف بررســی آســیب های اجتماعــی 

برگزار شده است.
292 مصوبــه نتیجــه جلســات قــرارگاه 
اجتماعی بوده که 8۰درصد آنها اجرایی 

شده اند.
28 مرکــز پرتــو )ویــژه کــودکان کار( در 

تهران وجود دارد.
90 میلیــارد تومــان امســال در بودجــه 
شــهرداری تهــران بــرای ســاماندهی 
معتــادان متجاهر اختصاص داده  شــده 

است.
18 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی  شده 
شهرداری برای ساماندهی کودکان کار و 

خیابان پیش بینی شده است.
5 مرکــز بهــاران )مراکــز کارآفرینــی افراد 
بهبود یافته از اعتیــاد( در پایتخت فعال 

است.
8 پایــگاه خدمــات اجتماعــی اکنــون در 

تهران فعالیت دارند.
23000 معتاد متجاهر براساس آمار در 

پایتخت حضور دارد.
10000 نفر تعداد کودکان کارتهران است.
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جمعیت ایران در ســال1415 به 

آمار
91میلیون و446هزار نفر می رسد؛ 
رقمی که نسبت به برآورد جمعیت 
مطلوب 120میلیون نفری، با کسری 29 میلیونی 
مواجه است. تازه ترین برآورد مرکز آمار ایران نشان 
می دهد نرخ رشد جمعیت ایران از 1.12درصد در 
ســال97 به 77صدم درصد در سال1400 رسیده 
اســت. طبق برآورد این مرجع رســمی پیش بینی 
می شود نرخ رشد جمعیت در سال1415 به 36صدم 
درصد برســد که کمترین میزان رشد در 44سال 

گذشته خواهد بود.
به گــزارش همشــهری، جمعیــت ایــران از 
81میلیون و53هــزار نفــر در ســال1396 بــه 
84میلیون و55هزار نفر در ســال1400 رسیده به 
این معنا که در این فاصله اندکی بیش از 3میلیون نفر 
به جمعیت کشور اضافه شده است. مرکز آمار ایران 
هشدار داده نرخ رشــد جمعیت از 77صدم درصد 
در سال1400 در ســال1405 به 66صدم درصد، 
در ســال1410 به 49صدم درصد و در سال1415 
به 36صدم درصد برســد. این گــزارش می افزاید: 
در ســال97 بیش از 900هزار نفر به جمعیت ایران 
اضافه شده و در سال1400 نسبت به سال قبل آن 
فقط 646هزار نفر بر این تعداد افزوده شده و برآورد 
می شــود در ســال1405، فقط 572هزار نفر و در 
ســال1410 معادل 439هزار نفر و در سال1415 
هم 330هزار نفر به جمعیت کشــور نسبت به سال 
قبل آن افزوده شود. براســاس تازه ترین داده های 
مرکز آمار ایران جمعیت کشــور در سال1401 به 
84میلیون و700هــزار نفر می رســد و پیش بینی 
می شود در فاصله ســال های 1402 تا 1415 فقط 
6میلیون و746هزار نفر به جمعیت کشــور افزوده 

شود که از خطر ریزش سنگین جمعیت ایران حکایت 
دارد. برآوردها نشان می دهد از کل جمعیت کشور در 
سال1415 تعداد مردان 45میلیون و928هزار نفر و 
تعداد زنان 45میلیون و518هزار نفر باشد که از کل 
جمعیت مردان 36میلیون و779هزار نفر ســاکن 
شــهرها و 9میلیون و149هزار نفر ساکن روستاها 
و از کل جمعیــت زنان هــم 36میلیون و465هزار 
نفر ساکن شــهرها و 9میلیون و54هزار نفر ساکن 
روستاها باشند. به این ترتیب 73میلیون و243هزار 
نفر از جمعیت کشــور در ســال1415 در شهرها 
و 18میلیون و203هزار نفر در روســتاها ســکونت 

خواهند داشت.

کاهش زاد و ولد در ایران
به گــزارش همشــهری، تعــداد والدت هــای 
ثبت شــده در ســازمان ثبت احــوال کشــور از 
یک میلیــون و 528هزارو53نفر در ســال95 به 
یک میلیون و114هزار و 128نفر در سال99 رسیده 
که از ریــزش 413هزار و925نفــری حکایت دارد 
و تا پایان فصل پاییز ســال1400 هــم فقط تولد 
844هزارو724نفر ثبت شــده اســت که با فرض 
ثبت تولد 269هزارو404نفر در فصل زمستان سال 
گذشته انتظار می رود که روند کاهشی میزان زادوولد 

طی سال های اخیر متوقف شده باشد.
ریزش تعــداد جمعیت کشــور در حالــی به مرز 
نگران کننده رسیده که تعداد فوت های ثبت شده از 
369هزارو751نفر در سال95 به 511هزارو881نفر 
در پایان سال99 رســیده و در 3فصل نخست سال 
گذشــته هم 428هزارو617نفر فوت شده به ثبت 
رسیده و انتظار می رود که تعداد فوتی های ثبت شده 
در سال گذشته حتی از سال1399 فراتر برود. البته 

بخشی از روند افزایشی مرگ ومیر در کشور در 2سال 
گذشته ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده و از سوی 
مقابل به دلیل محدودیت های اعمال شده در ایران، از 
تعداد فوتی های ناشی از تصادفات کاسته شده است. 
مرگ بیش از یک میلیون نفر در 2سال گذشته در 
حالی روایت شده که انتظار می رود در سال جاری از 

میزان فوتی های کشور کاسته شود.

ازدواج ها کم؛ تولد ها کمتر 
زنگ هشــدار وقتی جدی  تــر به صــدا درآمد که 
به گفته مرکــز آمــار ایــران تعــداد ازدواج های 
ثبت شــده از 874هزارو792فقره در ســال90 به 
555هزارو199فقره کاهش پیدا کرده که نشــان 
می دهد سیاســت دولت برای افزایش ازدواج ها از 
طریق پرداخت وام قرض  الحســنه ازدواج هم مؤثر 
نبوده و فقط در ســال95 کمی بر تعداد ازدواج های 
ثبت شده نسبت به ســال قبل آن افزوده شده و از 
ســال96 روند کاهشــی ازدواج ها ادامه پیدا کرده 
است. آمارهای رسمی نشان می دهد در 9ماه سال 
گذشــته هم 440هزارو144فقره ازدواج ثبت شده 
به نظر می رســد میزان ازدواج ها در ســال گذشته 
اندکی بیش از ســال99 باشــد. این در حالی است 
که رونــد طالق های ثبت شــده در دهه90 روندی 
صعودی داشته و از 142هزارو841فقره در سال90 
به 186هزارو25فقره در سال99 رسیده و در 9ماه 
نخست ســال گذشــته هم 144هزارو207فقره 
طالق ثبت شــده و به احتمال زیــاد تعداد طالق ها 
در سال1400 بیشتر از ســال قبل بوده است. روند 
کاهشــی ازدواج و افزایشــی طالق ها نشان دهنده 
کاهش میزان زاد و ولد اســت به ویژه اینکه نســبت 
والدت ها به ازدواج ها سال به سال کمتر شده به این 

معنا که افراد به داشتن یک  یا 2فرزند اکتفا می کنند 
و انگیزه خانوارها برای فرزندآوری بیشتر کاسته شده 
است. دولت و مجلس تصمیم گرفته اند که عالوه بر 
سیاست افزایش وام مسکن، در سال1401 به بعد، 
تسهیالتی را برای فرزندآوری بیشتر درنظر بگیرند 
تا دست کم بخشی از ریزش جمعیت ناشی از کاهش 
ازدواج ها از مسیر افزایش فرزندآوری جبران شود. با 
این حال، تا رسیدن به نقطه رشد مطلوب جمعیت 
فاصله زیادی است و از ســوی دیگر با باالرفتن سن 
خانوارها به ویژه زنان این خطر جدی است که پنجره 
جمعیتی کشور بسته شود. در یک برآیند 30ساله 
تعداد ازدواج های ثبت شــده از سال1370 روندی 
صعودی داشته و نقطه اوج آن در سال های 88 و 89 
بوده اما پس از آن کاهش محسوس ازدواج ها نمایان 
شــده درحالی که در این 3دهه همه ساله بر تعداد 

طالق ها افزوده شده است.

ازدواج های بدون سرپناه
به گزارش همشــهری، ازجمله دالیل رشد ضعیف 
جمعیت کشور به کاهش قدرت خرید ناشی از جهش 
تورم و رشــد پایین اقتصــادی و در نتیجه افزایش 
نرخ بیکاری واقعی بازمی گردد و نگرانی اصلی افراد 
ازدواج کرده، نحوه جبران هزینه های زندگی به ویژه 
داشتن خانه به عنوان یک ســرپناه است؛ چنان که 
مرکز آمار ایــران می گوید نســبت هزینه خالص 
مسکن به کل هزینه خانوارهای ایران در شهرها از 
32.97درصد در سال96 به 42.81درصد در سال99 
و در روستاها هم از 17.29درصد به 23.14درصد در 
فاصله سال های 96 تا 99 رســیده و انتظار می رود 
که ســهم هزینه مسکن در ســبد هزینه خانوار در 

سال1400 بیشتر هم شده باشد.

ایران 91میلیون نفری در 1415
آمارها نشان می دهد؛ با توجه به روند نزولی 2شاخص تعداد ازدواج  و زاد و ولد، خطر تنگ تر شدن پنجره جمعیتی، کشور را تهدید می کند

تخمین های مرکز آمار ایران نشان می دهد

شگرد قانونی برای کنترل بازار اجاره

کاروان صنعت روی ریل درست
بررسی ها نشان می دهد در یک سال گذشته به جای 

اقدام های عوام فریبانه، اصالح زیرساخت های صنعتی 
در اولویت وزارت صمت قرار داشته است

درپی استعفای وزیر کار برخی فشارهای پیدا و پنهان، با اهداف 
گوناگون، برای تغییر سایر اعضای کابینه افزایش یافت، در این 
میان وزارت صنعت در نوک پیکان حمله هاي عمدتا سیاســی 
و رسانه ای قرار داشته، غافل از آنکه نابســامانی های اقتصاد و 
کارکردهای غلط بازار، دور باطلی ایجــاد کرده که اصالح آنها 

هرچند الزامی است اما عموما زمان بر و بطئی است.
به گزارش همشهری، اغلب کارشناســان صنعتی به این نکته 
اذعان دارند که در یک ســال اخیــر در مجموعه دولت، بخش 
صنعت، به عنوان یکی از ارکان توســعه و بالندگی اقتصادی در 
اولویت اصالحات قرار گرفته، چنان که در یک سال اخیر برخی 
از وعده های ارائه شــده برای تحقق این مهم به موفقیت ختم 
شده و البته تحقق بخشی دیگر از آنها همچنان نیازمند اقدامات 

جدی است.
تجربه نشــان داده، صنایع و بازار در 2سوی معادله این اصالح 
ساختار قرار دارند و تغییر هر کدام از آنها بدون تغییر در طرف 
دیگر امکان پذیر نیست. زمانی که سیدرضا فاطمی امین برای 
تصدی کرســی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه رأی 
اعتماد مجلس حاضر شد، محورهایی برای عملکرد آینده خود 
در این وزارتخانه مطرح کرد که غالبا به اصالح دو ســوی این 
معادله مربوط می شد. وعده های مختلفی ازجمله کاهش قیمت 
سیمان، افزایش تیراژ تولید خودرو، همراه با کاهش قیمت آن و 
البته حذف قرعه کشی، افزایش صادرات، راه اندازی سامانه های 
حوزه تجارت در وزارت صنعت، مدیریت هوشمند بازار، اصالح 
فرایند قیمت گذاری دســتوری و... که تا امروز برخی به نتیجه 
غایی رســیده ، برخی در میانه راه هستند و برخی اصال محقق 

نشده است.

پیش نیازهای صنعتی ایران1404
شواهد موجود نشان می دهد؛ اگر قرار باشد حتی بخشی از سند 
چشم انداز ایران در سال1404 محقق شود و ایران در جایگاه برتر 
اقتصادی، علمی و فرهنگی در سطح منطقه جنوب غرب آسیا 
حرفی برای گفتن داشته باشد، باید عقب ماندگی های بسیاری 
جبران شود. اصالح آشفتگی های بازار و تعدیل نوسان قیمت ها 
ازجمله موارد ابتدایی برای اصالحات اقتصادی ملموس اســت 
که در سایه تورم بیماری مزمن و کاستی های انباشته دهه90 
در حوزه اقتصاد به یک کار سخت و پرزحمت تبدیل شده است. 
در این میان حذف ارز ترجیحی و اصالح فرایند توزیع یارانه های 
ارزی تغییرات بنیادین در بازار کاالهای اساســی ایجاد کرده و 
مهیا نشدن بســتر توزیع کاالبرگ الکترونیک، فرایند اصالح 

آشفتگی های بازار را خنثی کرده است.
وزیر صنعت در جلســه اعتماد اعالم کرده بــود؛ می توانیم با 
مدیریت، تســلط و تنظیم نظام توزیع، اثر نقدینگی بر تورم را 
کاهش دهیم و همزمان با تکمیل سامانه جامع تجارت، مبارزه 
با قاچاق کاال، کنترل بازار و پیشــگیری از بسیاری از مفاسد و 
رانت ها را عملی کنیم. داده های موجود حاکی از این است که؛ 
این وعده ها در حوزه تکمیل سامانه جامع محقق شده اما در حوزه 
اصالح بازار به واســطه تغییر نکردن ساختارهای اقتصادکالن، 
ازجمله تورم زایی اقتصاد ایران، عمال کار وزارت صنعت پیشرفت 

ملموسی نداشته است.

پشتیبانی از تولید
رهبر معظم انقالب چند سالی است که به طور ویژه بر حمایت 
از تولید تأکید دارند. این موضوع از ابتدا در دســتور کار وزارت 
صنعت دولت ســیزدهم نیز قرار گرفت و سیاســت هایی برای 
تأمین مواداولیه، رفع موانع تولید کاالهای اثرگذار بر معیشت 
خانوار و البته توسعه صادرات تعریف شد. در ادامه نظام ترخیص 
مواداولیه به نفع واحدهای تولیدی تســهیل شد و صادرات نیز 
به باالترین رکورد در سال های اخیر رسید. عمال تا اینجای کار 
بخش صنعت عملکرد بسیار خوبی از خود به جا گذاشت اما در 
ادامه، کســری برق، حذف ارز ترجیحی و افزایش نیاز فعاالن 
صنعتی به سرمایه در گردش برای تأمین مواداولیه با ارز گران تر، 
دســت اندازهایی پیش روی بخش صنعت ایجاد کرد. در این 
میان، رسیدن قیمت سیمان به شــرایط قبل از قطعی برق در 
تابستان1400 نیز که از وعده های وزیر صنعت بود محقق شد اما 
در ادامه هم با افزایش تقاضا برای این کاالی ساختمانی با آغاز 
نهضت ملی و هم به واسطه شروع دوباره قطع برق این دستاورد 

با چالش مواجه شد.

تعادل بخشی به بازار
دولت ســیزدهم توان حداکثری خود را برای احیای واحدهای 
تولید تعطیل شده، به کار بســته و حرکتی که از زمان ریاست 
سیدابراهیم رئیسی در قوه قضاییه آغاز شده بود، در دولت جدید 
نیز ادامه پیدا کرد. این اقدام جدا از کمک به افزایش تولید و بهبود 
وضع اشتغال، می تواند به تعادل در بازار نیز کمک کند اما این 
فقط یک سوی ماجراست و مابقی بخش ها نظیر بازار ارز، نظام 
بانکی، دیپلماسی اقتصادی و... نیز سهم پررنگی در مهیاکردن 
شرایط برای متعادل ســازی بازار دارند. بر این اساس، خألهای 
مقطعی در بازارها پیش از آنکه بتواند نقطه ضعف حوزه صنعت و 
تولید کشور محسوب شود، ناشی از محقق نشدن سیاست ها در 

سایر اضالع تعادل  بازار است.

باتالق صنعت خودرو
وزیر صنعت پیش از شــروع وزارت خود 2برنامه 6ماهه و 2 تا 
4ســاله برای اصالح صنعت خودرو و تبدیل آن به افتخار ملی 
ارائه داده بود که با اجرایی شدن، در گام نخست، تولید را افزایش 
می داد، در گام دوم، به کاهش قیمت ها و حذف قرعه کشی منجر 
می شــد و در پایان صنعت خودرو را به  جایگاهی قابل قبول در 
بازارهای منطقه و جهان ارتقا می داد. شــاید فاطمی امین در 
زمان ارائه این برنامه ها، به دلیل نبود شفافیت، از گستره و عمق 
باتالق صنعت خودرو اطالع دقیق نداشت و همین مسئله باعث 
شــد با همه تالش ها نتواند برنامه های خود را طبق زمانبندی 
اولیه اجرایی کند. اما با این حال به نظر می رسد کاروان صنعت 
خودرو در جاده و مسیر درســتی به راه افتاده، چنان که از میان 
دستورات چندگانه رئیس جمهوری برای اصالح صنعت خودرو، 
برخی از آنها نظیر حذف خودروهای بی کیفیت و افزایش دوره 
گارانتی، عملیاتی شده و برخی دیگر مانند واگذاری این صنایع 
در دست اقدام است که تحقق آنها می تواند وعده های ارائه شده 
برای خشکاندن این باتالق را، با کمی تأخیر زمانی، محقق کند.

سنت غلط را ادامه ندهید
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در 
پاسخ به این سؤال که چرا بانک مرکزی نرخ 
تورم را اعالم نمی کند، گفت: این تصمیم 
طی ســال های گذشــته و در دولت قبل 
گرفته شده اســت و اطالعات مرکز آمار ایران در بحث تورم به 

عموم اعالم می شود.
این گفته نشان می دهد دولت سیزدهم هم تمایل دارد تا سنت 
و رویه غلط دولت پیشین در کتمان نرخ تورم را ادامه دهد؛ حال 
آنکه مقامات ارشد دولتی در اظهارنظر خود همواره به نرخ تورم 
محاسبه شده، اما اعالم نشده بانک مرکزی استناد می کنند. به 
این ترتیب به نظر می رسد که نرخ تورم مرکز آمار برای مردم و 
نرخ تورم بانک مرکزی برای مسئوالن محاسبه می شود، اما نکته 
اینجاست که بانک مرکزی مسئولیت کنترل نرخ تورم را دارد. 
با این حساب وقتی سیاستگذار پولی اجازه انتشار نرخ تورم را 
ندارد و خودش هم مایل به اعالم نرخ تورم هدف گذاری شــده 
نیست، چگونه انتظار می رود که چشم انداز اقتصادی کشور ثبات 

را تجربه کند؟
در جهان امروز که همه بانک های مرکزی هم نرخ تورم را اعالم 
و هم در کنترل آن دست شان باز است، در تنگنا قرار دادن بانک 
مرکزی و محدود کردن اختیارات آن نه شایسته است و نه قابل 
دفاع. فراموش نکنیم بانک مرکزی از این بابت مسئولیت کنترل 
نرخ تورم را بر عهده دارد که نباید اجازه دهد دولت ها با خطاهای 
خود سفره مردم را کوچک تر کنند. تورم یک پدیده پولی است 
و راه آن هم از مسیر اعمال سیاست های صحیح پولی می گذرد.

از این جهت علی صالح آبادی می تواند دســت کم مجوز انتشار 
گزارش نرخ تورم را بگیرد و مصوبه شــورای عالی آمار در دولت 
پیشــین را ابطال ســازد. افزون بر این، اعتماد بــه مؤثر بودن 
سیاست های پولی وقتی بیشتر می شود که سیاستگذار اختیارات 
کافی و استقالل الزم برای به کار گرفتن ابزارهای پولی را داشته 
باشد و از این جهت انفعال پولی بزرگ ترین اشتباه است. کافی 
است که نگاهی به تالش بانک های مرکزی دنیا در جنگ با تورم 
بیندازیم و طرحی نو دراندازیم تا اجازه قد کشیدن نرخ تورم را 
ندهیم. پس نقطه شروع این است که 2نرخ رسما اعالم شود؛ هم 
نرخ تورم و هم نرخ تورم هدف. لطفا به سنت غلط دولت پیشین 

پایان دهید.

سیاستگذار شوید
  خبر: در نشســت فراکســیون زنان مجلس با 
مسئوالن شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره 
به اینکه ساختار وزارت نیرو مبتنی بر نسخه نخ نمای 
پیمانکاری و سدســازی اســت، بر ضرورت تغییر 
سیاســت ها در حوزه حکمرانی آب، برق و انرژی و 
اصالح ساختارها به سمت حاکمیتی و سیاستگذاری 

تأکید شد.
  نقد: سیاست ها در حوزه حکمرانی آب، برق و 
انرژی باید براساس نیازها و شرایط کشور تغییر کند. 
دولت کالن ترین سیاســتگذار در همه بخش های 
کشور اســت؛ درحالی که تغییر ســاختارهایی که 
به تدریج در حوزه های مختلف اجرا شده، عماًل دولت 
را به مجری، قیمت گذار، پیمانکار و... تبدیل کرده 
است. نمایندگان مجلس می پرسند سیاستگذاری 
در حوزه آب در جمهوری اسالمی بر عهده چه کسی 
است؛ وزارت جهادکشــاورزی یا وزارت نیرو؟ اگر 
موضوع بر عهده وزارت جهادکشاورزی است، وظیفه 
وزارت نیرو و همچنین وظیفه شورای عالی آب دقیقاً 
چیست؟ نکته دیگر اینکه مصوبات شورای عالی آب 
الزم االجرا نیست و در چند سال گذشته هیچ کدام از 
مصوبات پیگیری نشده است. بر این اساس بهتر بود 
نشست حوزه آب با متولیان وزارت جهادکشاورزی 
برگزار شــود. در آن ســوی ماجرا، زمانی که طرح 
نهضت ملی مسکن مطرح می شود وزارت نیرو کجای 
تصمیمات مرتبط با این طرح قــرار دارد که بگوید 
زیرســاخت الزم برای اجرا ندارد یا پیشنهاد هایی 
برای اجرای درست طرح ارائه دهد؟ همه این مسائل 
در حالی است که ابتدا در ساختار وزارت نیرو، تمام 
مباحث مربوط به آب و مدیریت آن متمرکز بود، اما 
در یک دوره ساختار مدیریتی این وزارتخانه به آب 
منطقه ای تبدیل شد که نتیجه آن تبدیل ساختار 
حکمرانی و حاکمیتی به خصولتــی و غیرانتفاعی 
است. بار دیگر پیشنهاد مدیریت منابع آب بر مبنای 
حوضه آبریز در دستور کار قرار گرفت که این هم از 
جهات دیگری وظایف حاکمیتی وزارت نیرو را زیر 
سؤال می برد. سیاستگذار شدن دستگاه های دولتی 
یک اصل مهم است که باید هم در وزارت نیرو و هم 

در سایر وزارتخانه ها اجرایی شود.
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اولین گام برای ضمانت اجرای مصوبه ســران قوا برای 

اجاره
تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مصوب با انتقال 
مسئولیت ســامانه کد رهگیری به وزارت راه برداشته 

خواهد شد.
به گزارش همشهری، شورای عالی ســران قوا، بسته پیشنهادی وزارت 
راه و شهرسازی برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مصوب را 
تأیید کرده  و اجرای این سیاست الزامی شده است. البته اجرای درست و 
مؤثر این سیاست، نیازمند اصالح برخی ساختارهاست و آنگونه که رستم 
قاسمی، وزیر راه و شهرسازی می گوید اصالح فرایند صدور کد رهگیری 
به عنوان یکی از نیازها، به زودی با ادغام سامانه امالک و مستغالت )کد 

رهگیری( در سامانه ملی امالک و اسکان محقق خواهد شد.

گلوگاه نابسامانی بازار مسکن
در شرایط فعلی، ارائه کد رهگیری معامالت حوزه مسکن و اجاره توسط 
صنف مشاوران امالک در سامانه امالک و مستغالت انجام می شود که زیر 
نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این سامانه با وجود جامعیتی 
که در تجمیع اطالعات مربوط به معامالت مسکن و اجاره دارد، به واسطه 
عملکرد غیرقانونی بخشــی از صنف مشــاوران امالک که الزام قانونی 
دریافت کد رهگیری برای قراردادها را رعایت نمی کنند، عملکرد مثبتی 
نداشته؛ تا جایی که در ماجرای مالیات ستانی از خانه های خالی، وزارت 

راه و شهرسازی نتوانست اطالعات کاملی از وضعیت قراردادهای اجاره و 
انتقاالت مسکن را از این سامانه استخراج کند. حاال اما، مصوبه اجاره ای 
سران قوا، رسیدگی به دعواهای این حوزه در مراجع قضایی را منوط به 
ثبت قرارداد در سامانه ملی امالک کرده و قرار است کل سامانه امالک 
و مســتغالت که مبنای ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری است در این 
سامانه ملی ادغام شده و تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. 
وزیر راه و شهرسازی در نشست با اصناف حوزه مسکن اعالم کرد: مقرر 
شــده تا ارائه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه 

معامالت در سامانه امالک و اسکان ثبت و قابل پیگیری باشد.
به گزارش همشــهری، اگر این اقدام، درست و کارشناسی انجام شود و 
از ابتدا نظارت ســختگیرانه ای برای آن حاکم باشد، می تواند به یکی از 
بهترین اتفاقات حوزه امالک تبدیل شود که راه را برای قاعده مند کردن 
بسیاری از وجوه بازار مسکن و اجاره فراهم خواهد کرد. در شرایط فعلی، 
درصد باالیی از مشــاوران امالک تحت هیچ شــرایطی حاضر به ثبت 
قراردادهای مســکن و اجاره در ســامانه امالک و مستغالت نیستند و 
مالکان و موجران را نیز با پرهیز دادن از پیامدهای شفاف سازی اطالعات 
قرارداد در این سامانه و ترساندن از مالیات های سنگین، برای نگرفتن 

کد رهگیری ترغیب می کنند.
متأسفانه صنف مشاوران امالک نیز باوجود شعارهای متواتر در سال های 
متمادی، نه تنها برخوردی با این قانون شکنی ندارد، بلکه قدرت و کنترل 

خود در اعمال سیاست های این حوزه را نیز از دست داده و عماًل بنا به 
خواســت اکثریت اعضا، از تخلفات پرتعداد آنها چشم پوشی می کند. 
حاال، چنانچه پیرو مصوبه الزم االجرای ســران قوا، سامانه مخصوص 
کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شــده و در سامانه ملی 
امالک و اسکان ادغام شود، فرصت بی نظیری برای ثبت اطالعات کامل 
متقاضیان و عرضه کنندگان بازارهای مسکن و اجاره فراهم خواهد آمد 
که هم به کارایی سامانه ملی امالک و اسکان و شناسایی خانه های خالی 
کمک می کند و هم شفافیت و قانونمندی بازار مسکن و اجاره را افزایش 

خواهد داد.

مالیات بر سوداگری مسکن در راه است
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به وضعیت بازار اجاره، می گوید: در 
سال های پیش قرار بود در سامانه ای اطالعات مربوط به مسکن و امالک 
ثبت شود، اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده گذاری و نظارت دولت 
کمتر از حد مرسوم است که در همین راستا سامانه ملی امالک در حال 
آماده سازی است که این خأل را برطرف می کند. سیداحسان خاندوزی 
در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره بها 
و کنترل دولت بر آن تأکید کرد: ما با وضع مالیات بر سوداگری مسکن 
برخالف دولت قبل، موافقیم و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم 

که این الیحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود.
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جوانی جمعیت حاال دغدغه اصلی مسئوالن کشور 
شده اســت. از جلســه دیروز در مجلس گرفته که 
 در آن بهــرام عین اللهی، وزیر بهداشــت درمان و

 آموزش پزشــکی اعالم کرد وضعیــت جمعیتی 
کشور ناجور است و ما فرصت زیادی برای افزایش 
جمعیت در کشور نداریم و اگر در ۷سال آتی کاری 
برای افزایش جمعیت نکنیم، دیگــر قابل جبران 
نخواهد بود تا طرح های تشویقی وزارت بهداشت که 
۳۵۰هزار بسته خدماتی ناباروری را در سال۱۴۰۰ 
ارائه کرده و امیدوار است در سال جاری بتواند بیشتر 
چنین خدماتــی ارائه کند، و آمار رئیس ســازمان 
پزشکی قانونی درباره تشــکیل پرونده های سقط 
درمانی و رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت 
درباره قانون مقابله با سقط های عمدی. همه و همه 
از نگرانی بزرگی نشــات می گیرد که کارشناسان 
و جمعیت شناســان بارها دربــاره آن تأکید کرده 
بودند. اما آیا قوانین بازدارنده امروز می تواند مانعی 
از ســقط های عمدی و رفع نگرانی خانواده ها برای 
فرزندآوری باشد؟ طرح های تشــویقی در این باره 

چگونه ارائه خواهد شد؟

قانون با خاطیان برخورد خواهد کرد
عباس مســجدی آرانی، رئیس ســازمان پزشکی 
قانونی با تشریح اینکه سقط جنایی با سقط درمانی 
متفاوت است، اعالم کرده است در هر سال ۱۲هزار 
پرونده سقط درمانی در کشــور تشکیل می شود. 
مسجدی آرانی می گوید: بعضی از پرونده هایی که 
به کمیسیون های پزشکی قانونی ارجاع می شود، 
مربوط به پزشک نماهاست. اگر مردم توجه الزم را 

داشته باشند قصور پزشکی کاهش می یابد. از سوی 
دیگر صابر جباری، رئیــس اداره جوانی جمعیت 
وزارت بهداشت جزئیات دســتورالعمل  »حفظ و 
مراقبت از جنین ســالم« را که اخیرا از سوی وزیر 
بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شده 
اســت، اینگونه تشــریح می کند. او می گوید: که 
بنا بر ماده۵۳ قانون حمایت از خانــواده و جوانی 
جمعیت ابالغ شده، درباره بررسی ناهنجاری های 
کروموزومی جنین در مادران باردار اســت. پیش 
از ابالغ دســتورالعمل، فرایند به گونــه ای بود که 
بهــورزان و مراقبین ســالمت، مادران بــاردار را 
شناسایی می کردند و برای غربالگری به مراتب باالتر 
ارجاع می دادند که این شــیوه در نظام شبکه بود. 
هم اکنون این کار با استانداردهای دقیق تری توسط 
متخصصان زنان اجرایی می شــود. پیش از اجرای 
این دستورالعمل ، غربالگری اجباری و الزامی بود، اما 
اکنون براساس قانون اختیاری است و باید براساس 
درخواست یکی از والدین و تشخیص پزشک زنان 

صورت گیرد.

توجه به کلید واژه  »حق حیات جنین« 
براساس دستورالعمل جدید، مادران باردار کمتر از 
۳۵سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکالت ژنتیک 
و سندروم داون ندارند، نیاز به غربالگری نداشته، اما 
مادران باالی ۳۵سال و کســانی که سابقه زایمان 
فرزندی با مشکالت ژنتیک یا سندروم داون دارند، 
باید تحت غربالگری قرار گیرنــد. بیمه ها نیز فقط 
خدمات غربالگری را براســاس این دستورالعمل 
ارائه می دهند و خارج از این دستورالعمل هزینه به 
شکل آزاد محاسبه می شود. اگر ازدواج هم فامیلی 
باشد، به گفته جباری باید با آزمایش هایی قبل و بعد 
از ازدواج مشکالت بررسی شــده باشد. به تعبیری 
کلید واژه  »حق حیات جنین« در قانون حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت یعنی نطفه شیء نیست و 
سقط عمدی کاری ناپسند است. اما در قانون جدید 
مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم انگاری شده 
است و برای فرد خاطی جرایم سنگین درنظر گرفته 
شده؛ ازجمله اینکه اگر فردی در سقط دست داشته 
باشد پروانه پزشکی اش حتی با یک بار سقط باطل 
می شــود. جباری همچنین درباره سقط جنین از 
طریق دارو نیز به همشهری می گوید: »بنابر تبصره 
ماده ۵6، چنانچه پزشک، ماما یا دارو فروش خارج 
از مراحل قانونی، شرایط سقط جنین را فراهم کرده 
یا در این کار مباشرت کند، براساس ماده۱۲6 قانون 
مجازات اسالمی، مجازات شده و پروانه بهره برداری 
و فعالیت آن فرد و داروخانه باطل می شــود.« او در 
توضیح تهیه داروهای سقط جنین از بازار آزاد نیز 
ادامه می دهد: »درصورت اثبات فروش این داروها از 
طریق مراجع قضایی، متخلف مجازات خواهد شد.«

رفع نگرانی با غربالگری میسر نیست
اما با توجه به سختگیری های قانونی درباره سقط 
جنین آیا این اهرم ها می تواند مانع از پیری جمعیت 
و جلوگیری از ســقط ها شــود؟ صالح قاســمی، 
جمعیت شناس در این باره می گوید:  »قانون با عبارتی 
شــفاف در این باره صحبت کرده است. غربالگری 
و همه فرایند ایــن دوره حتی ســقط جنین باید 
مدیریت، علمی و استانداردسازی شود. درحالی که 
ما امروز با فراینــد غربالگری روبه رو هســتیم که 
خطای مثبِت کاذِب آن، باال بوده و باعث نگرانی های 
زیادی میان خانواده ها شده است. بنابراین علمی و 
استانداردسازی به معنای حذف غربالگری نیست. از 
سویی سقط جنین در قانون به مدیریت سقط توجه 
داشــته و با اینکه قانون در این باره ناقص است، در 
همین حدود هم درست اجرایی نشده است. بنابراین 
چنین قانونی نیز باید بازنویسی و بازطراحی شده و 

پس از اصالح در ساختاری درست اجرایی شود.« 
قاسمی ادامه می دهد: »سقط جنین چه برآمده از 
فرایند معیوب غربالگری بوده و چه بعضی گزاره های 
غلط، مثل ناخواسته بودن یا برنامه ریزی نشده بودن 
فرزند باشــد بر تحوالت جمعیتی، ســالخوردگی 
جمعیت و... اثرگذار خواهد بود. هرچه موالید کمتر 
شود، نسبت ســالمندان در جامعه افزایش خواهد 
داشــت. بنابراین چنین رویکردهایی را نمی توان 
سختگیرانه درنظر گرفت و بهتر است از این قانون ها 

با  عنوان علمی سازی صحبت شود.«
این جمعیت شناس همچنین درباره محدودیت هایی 
که برای غربالگری مادران باردار درنظر گرفته شده 
تا چه میزان در کاهش سقط تأثیرگذار خواهد بود 
می گوید: »بعضی سقط ها نتیجه دو هزینه سنگینی 
است که از غربالگری به خانواده ها تحمیل می شود؛ 
هزینه مالی و هزینه روانی. بعضی خانواده ها امکان 
تامین هزینه های غربالگری را ندارند و از سویی از 
تولد فرزند معلول و معیوب هم نگران هستند. همین 
 امر باعث می شــود فرایند بارداری خیلی زود ختم 
و در این روند مداخله و سقط صورت گیرد. بعضی 
دیگر نیز با اینکه این هزینــه را تامین می کنند، اما 
نگرانی سازی های غیرعلمی زیادی باعث فشار روحی 
به خانواده شــده و باعث می شود خانواده شرایط را 
ریسک پذیرانه دانســته و از زیر بار آن شانه خالی 
کند.« او درباره راه های تشــویقی برای فرزند آوری 
می گوید: »راهبرد کمک های اقتصــادی در کنار 
فرهنگسازی و جریان سازی های رسانه ای و نگرشی 
تکمیل خواهد شــد. این راهی ا ست که کشورهای 
دیگر نیــز آن را پیموده اند. با راهبــرد اقتصادی، 
موانع مالی خانواده ها مرتفع شــده و با راهبردهای 
فرهنگی و رســانه ای، نگرش جامعه اصالح خواهد 
شد. به عبارتی فرزندآوری ارزشمند و ارزش مدارانه 

خواهد بود.« 

ابطال پروانه پزشکی، حتی با یک سقط غیرقانونی
براساس قانون جدید، غربالگری برای مادران باالی ۳۵سال با سابقه زایمان با مشکالت ژنتیک الزامی است

زهرا رستگار مقدمگزارش
روزنامه نگار

تحصیل نیم میلیون دانش آموز 
پناهنده در مدارس ایران

رئیس مرکز امور بین الملــل و مدارس خارج از کشــور به 
مناســبت »روز جهانی پناهنده« با بیــان اینکه ۱۸۰هزار 
دانش آموز افغانســتانی بــدون هیچ مــدرک هویتی و در 
مجموع نیم میلیون کودک افغانستانی در شرایط کامال برابر 
با دانش آموزان ایرانی در ایران تحصیل می کنند، گفت: سرانه 
مصرفی هر دانش آموز مهاجر۵۰میلیون ریال در سال۱۴۰۰ 
بوده است که سازمان های بین المللی تنها حدود یک درصد 

از این هزینه ها را جبران می کنند.
مهدی فیاضی به مناسبت »روز جهانی پناهنده« گفت: »این 
روز، روزی بین المللی است که توســط سازمان ملل متحد 
به منظور احترام به پناهندگان در سراسر جهان تعیین شده 
است و به تاریخ ۲۰ژوئن است که از قدرت و شجاعت افرادی 
که برای گریز از درگیری یا آزار و شــکنجه مجبور به فرار از 
کشور خود شــده اند، تجلیل می کند. روز جهانی پناهنده 
فرصتی برای ایجاد همدلی و درک مشــکالت پناهندگان و 
ارج نهادن به تاب آوری آنها در بازسازی زندگی هایشان است. 
باید با افرادی که مجبور به فرار شده اند، با عزت و احترام رفتار 
شود. آنها مانند همه  انسان ها مستحق رفتاری ایمن و همراه 

با کرامت هستند.«
او ادامه داد: »جمهوری اســالمی ایــران در زمینه پذیرش 
جمعیت پناهندگان ششمین کشور دنیا محسوب می شود. 
آمار رسمی تعداد کل دانش آموزان خارجی اعم از پناهنده 
و مهاجر نیم میلیون نفر اســت که ۹۵درصــد از آنها تبعه 
 کشور دوست و همسایه افغانســتان و تعدادی از عراق و...

 هستند.«
رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور در مورد 
آموزش فرزندان پناهندگان گفت: »با حسب دستور طالیی 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در سال۱۳۹۴ مبنی بر 
پذیرش و ثبت نام تمامی کودکان الزم التعلیم افغانســتانی 
حتی درصورتی که فاقد مدارک هویتی )غیرمجاز( باشند، 
هم اکنون تعداد ۱۸۰هزار نفر دانش آموز فاقد اوراق هویتی در 
شرایط کامال برابر با دانش آموزان ایرانی به تحصیل اشتغال 
دارند و مجموعا نیم میلیون دانش آموز پناهنده در مدارس 

ایران در حال تحصیل هستند.«
فیاضی در مورد دیگر امکاناتی که از طریق آموزش و پرورش 
در اختیار کودکان مهاجر قرار می گیــرد، گفت: »عالوه بر 
دسترسی برابر این دانش آموزان به خدمات آموزشی، دریافت 
تسهیالت و خدمات بهداشتی-روانشــناختی و فرهنگی-

تربیتی نیز برای ایشــان فراهم است؛ به گونه ای که کودکان 
پناهنده غیربرخوردار خدمات بیشتری نیز دریافت داشته و 
به طور ویژه مورد توجه قرار می گیرند که عمدتا دانش آموزان 

افغانستانی پناهنده را در بر می گیرد.«
این مقام مسئول با بیان اینکه سرانه مصرفی هر دانش آموز 
خارجی۵۰میلیون ریال در ســال۱۴۰۰ بوده است، گفت: 
»ســازمان های بین المللــی تنها حدود یک درصــد از این 
هزینه ها را جبران می کنند کــه در برابر خدمات همه جانبه 

ایران بسیار ناچیز است.«
رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشــور افزود: 
»کشور ایران با وجود تحمل تحریم های ظالمانه آمریکا که 
متأسفانه حوزه آموزش و پرورش را هم در بر گرفته است، با 
گشاده دستی تمام و برحسب وظیفه اخالقی و اسالمی خود، 
این جمعیت عظیم پناهنده و کودکان آنهــا را پذیرا بوده و 
مانع از ورود حجم زیادی از افراد به دروازه های اروپا می شود. 
انتظار می رود کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی و 
نیز سازمان های بین المللی به اجماع جهانی نقض تحریم ها 
به ویژه تحریم هایی که مستقیما بهداشت جسم و روان و نیز 
تعلیم و تربیت کودکان و نونهاالن را تحت تأثیر قرار می دهد، 

بپیوندند.«
فیاضی در پایان گفت: »ایران از رفتار کشــورهای غربی و 
آمریکا در قبــال رعایت حقوق پناهندگان گلــه دارد؛ زیرا 
غربی ها پناهندگان را در کمپ های مجزا از امکانات شهری 
نگه می دارنــد و بعضا فرزندان پناهنــده محروم از تحصیل 
هســتند یا آمریکا فرزندان پناهندگان را در مرزهای خود 
در اقدامی غیرانسانی با جداســازی از والدینشان در قفس 
نگهداری می کند که با حقوق بشر ادعایی آنها منافات دارد 
و الزم اســت غربی ها و آمریکایی ها رفتار خــود را در قبال 

پناهندگان و فرزندان آنها اصالح کنند.«
منبع: ایسنا

سیدجوادحسینیکیا
عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلس
رتبهبندیمعلمانحققانونیآنهاست.
متأســفانهکوتاهیهــاباعثمیشــود
شأنمعلمانرعایتنشود.بایدهرچه
سریعتررتبهبندیمعلماناجراییشود

تامشکالتمعلمانمرتفعشود.

مهردادویسکرمی
عضوکمیسیونآموزشمجلس

2موضــوعتعهــدپزشــکدرمناطــق
محــروموعدماقبــالپزشــکانبــرای
حضوردرمناطقمحرومازموضوعات
اساســیکشــوربــهشــمارمــیرود.
نتوانســتهایم حتــی مــا متأســفانه
ظرفیت۳۰درصدیمناطــقمحرومرا
کهامروزخالیاست،پرکنیم.افزایش
ظرفیتپزشکانودندانپزشکانباید

بهمناطقمحرومسوقدادهشود.

درایــرانســاالنهبهدلیــلنبــودعضو
پیونــدیفــوتمیکننــد.بااعــالماین
خبرازلزومتالشبرایافزایشتمایل

بهاهدایعضوصحبتشدهاست.

3000
نفر

بیمارمرگمغزیمعموالقابلاهداست
کــهبــامدیریــتصحیــحپیونــدمیتوان

بیماراندرانتظارپیوندرانجاتداد.

3
عضو

ازبیمــارانکلیویدرکشــور،پیوندکلیه
میشــوند.54درصــدازایــنبیمــاران

خدماتدیالیزیدریافتمیکنند.
منبع:ایرنا

 46
درصد

نقل قول 

عدد خبر

آموزش

@hamshahrinews

hamshahrinewspaper

t e l e g r a m

i n s t a g r a m

آماده برای ثبت نام مدارس
ثبت نــام دانش آمــوزان در مــدارس از هفته اول 
خرداد آغاز شده و تا پایان مرداد ادامه دارد. ثبت نام 
در پایه های اول، هفتم حضوری انجام می شــود اما 
برای ثبت نام میان پایه ها نیــازی به حضور والدین 
در مدرســه نیســت و توســط خود مدارس انجام 
می شود. بنابر اعالم ســیدمجتبی هاشمی، رئیس 
ســتاد ثبت نام آموزش وپرورش، امســال نزدیک 
به ۱6میلیــون دانش آموز خود را برای شــرکت در 
کالس های درس آماده می کنند کــه از این تعداد 
بیش از یک میلیون و۵۰۰هزار دانش آموز کالس اولی 
هستند. به گفته هاشمی، محدوده بندی جغرافیایی 
مدارس بر عهده ستادهای ثبت نام استانی و منطقه ای 
بوده و احراز و تأیید مدارک محل سکونت دانش آموزان 
نیز برعهده مدیران مدارس است: »تابستان پیش رو، 
عالوه بر نظارت کامل مدارس از سوی ناظرین ستاد 
مرکزی ثبت نام و ســتاد ثبت نام استان ها و مناطق، 
امسال نظارت اولیا نیز به صورت سیستمی و از طریق 

QR کد اختصاصی هر مدرسه انجام خواهد شد.

 خبر
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ضرب شست پلیس پایتخت به 342مجرم
هرروزبههزارنفرزنگمیزدم

یکی از مجرمان دستگیر شده در طرح کاشف 
مردی اســت که به اتهام کالهبرداری دستگیر 
شده است. او متولد سال51 است و سال ها قبل به 
اتهام قاچاق هروئین و کراک دستگیر و به اعدام محکوم شد اما در 
ادامه روند دادرسی، حکم او شکسته و درنهایت به 15سال حبس 
تبدیل شــد. این مرد اما پس از آزادی به جای اینکه درس عبرت 
بگیرد بار دیگر به ســمت خالف کشیده شد و نقشه کالهبرداری 

سریالی کشید. گفت وگو با او را بخوانید.

با چه شگردی کالهبرداری می کردی؟
با شماره های تصادفی تماس می گرفتم و از میان افرادی که پاسخ 
می دادند زنان میانسال و ســالخورده را انتخاب می کردم. به آنها 
می گفتم که برنده سفر به کربال و عتبات عالیات شده اید و باید پای 
دستگاه خودپرداز بروید تا با خواندن کد، هزینه سفرتان را واریز 
کنیم. آنها را پای دستگاه خودپرداز می کشاندم و می گفتم که بعد 
از وارد کردن کارتشان، زبان انگلیسی انتخاب کنند. چون اینطوری 
متوجه نقشه ام نمی شدند و بعد می گفتم که فالن کلید را فشار بده و 
فالن عدد را وارد کن و اینطوری بدون اینکه متوجه شوند موجودی 
حساب خودشان را به حسابی که به آنها می  دادم منتقل می کردند و 

چون زبان دستگاه انگلیسی بود، متوجه نمی شدند.
پول ها به حساب خودت واریز می شد؟

نه. شگرد من این بود که به مغازه های مختلف از لوازم خانگی و پوشاک گرفته تا کیف و کفش و یا لوازم برقی فروشی 
می رفتم. در آنجا کاالیی که می خواستم را انتخاب کرده و شماره کارت مغازه دار را می گرفتم. پس از آن طعمه هایم 
که پای دستگاه می رفتند، پول از حسابشان به کارت مغازه دار واریز می کردند و من هم به مغازه می رفتم و کاال را 

می گرفتم.
مبلغی که با این شگرد کالهبرداری کردی چقدر بود؟

باالی یک میلیارد تومان بود اما مبلغ دقیقش را به خاطر ندارم چون من بعد از خرید کاال، آن را می فروختم و خرج 
زندگی می کردم.

همه به راحتی به تو اعتماد می کردند و پای دستگاه خودپرداز می رفتند؟
به راحتی که نبود. هرکاری سختی خودش را دارد. گاهی ناچار می شدم به هزار تا شماره زنگ بزنم تا در میان آنها 
دست کم دو نفرشان فریب بخورند و پای دستگاه بروند. هرچند که من خیلی خوب صحبت می کنم و با چرب زبانی 
می توانم اعتماد طرف مقابل را به خودم جلب کنم، با این حال افراد به راحتی فریب نمی خورند و تعداد زیادی از آنها تا 
می گفتم برنده مسابقه تلویزیونی شده اید و قرار است راهی سفر به کربال یا شهرهای زیارتی دیگر شوید، بی احترامی 

کرده و گوشی را قطع می کردند.
سابقه داری؟

حدود 15 یا 16سال از عمرم را پشت میله های زندان بودم. حدود 16سال پیش به جرم قاچاق هروئین و کراک دستگیر 
و به اعدام محکوم شدم. توبه نامه نوشتم در زندان تا اینکه تالش هایم نتیجه داد و حکم اعدامم شکسته و تبدیل به 
حبس ابد شد. با این حال دلم لک زده بود برای آزادی و زندگی در کنار خانواده ام. باز به تالشم ادامه دادم تا اینکه 
حکم حبس ابد هم شکسته وتبدیل به 15سال زندان شد. دوران محکومیتم حدود یک سال و نیم قبل تمام شد و 

از زندان آزاد شدم.
برایت درس عبرت نشد؟

هرجا می رفتم به یک ســابقه دار که حکمش اعدام بود کار نمی دادند. ناچار شدم برای تامین هزینه زندگی نقشه 
خالف بکشم. این شگرد را هم در زندان یاد گرفتم. هم سلولی ام در زندان با افراد مختلف تماس می گرفت و با همین 
شگرد یعنی برنده شدن در مسابقات تلویزیونی یا همراه اول یا رادیو دست به کالهبرداری می زد. معموال افرادی 
که در زندان دست به کالهبرداری با این شیوه می زدند قاتالنی بودند در آستانه قصاص که تالش می کردند پول دیه 

جور کنند و از مرگ نجات یابند.

گفتوگو1

گفتوگو3

روستای صومعه نان دولتی ندارد
روستایصومعهدرورزقانآذربایجانشرقیناندولتینداردو
ناندرآنگرانبهدستمصرفکنندهمیرسد.بهتازگیباگرانی
ناناینوضعبدترشدهاست.بهمسئوالنگفتهایم،میگویند
شماتنهانیستید؛ناندولتیدر۷۰روستایآذربایجانشرقی
وجودندارد!آیااینپاسخمناسبروستاییانیاستکهبهدنبال
تهیهقوتخودهستند.آیاسازمانجهادکشاورزیوادارهکل
غلهاســتاننبایدبراینحوهتأمینآرداینروستاهابهصورت

جدیپیگیریکنندتامشکلتشدیدنشود؟
کشاورز از ورزقان

هزینه 30هزار تومانی برای ورودی زمین اسکیت عادالنه 
نیست

درمنطقه۲شهرداریتهرانواقعدراشرفیاصفهانینرسیده
بهآریاشهریکزمیناسکیتاستکهفقطآسفالتشدهوهیچ
امکاناتدیگریندارد.سنواتقبلبچههایمادرتابستانبه
آنجامیرفتندویکساعتیبااســکیتسرگرمبودند.اکنون
گفتهاندبابتورودهرنفرباید3۰هزارتومانبپردازند.انصاف
استبرایزمینیکهفقطآسفالتداردبدوننظارتوحصار
وهرچیزدیگریبرایدوفرزنــدروزانه6۰هزارتومانبدهم؟
درحالیکهباتوجهبهگرانیهاهیــچتفریحدیگرینمیتوانم

برایشانفراهمکنموحقوقمن5میلیونتوماناست.
سحابی از تهران 

فراوانــی به کارگیری اتباع خارجی در مشــاغل مختلف 
نگران کننده است

بهتازگــیکارفرماهابرایفرارازمالیــاتوبیمهوپرداخت
حقوقمصوب،بهکارگیــریاتباعکشــورهایخارجیرا
گسترشدادهاندودرهمهجامیتوانیدایناتباعراببینید.
ازسوپرمارکتومیوهفروشیگرفتهتاسرایداریومطبها
وکلینیکهاوبخشهاینظافتیوغیره.ادامهاینروندهم
بهجهتتأمینامنیتوحقوقاتباعخارجیوهمبهجهت
بیکاریگستردهایرانیهاوفقرپیشروندهبهصالحنیستو
مسئوالنبایدفکریبرایاینموضوعبکنندوتنهامهاجرانی

بتوانندشاغلشوندکهکارتاقامتداشتهباشند.
سالمی از تهران 

اندک آب سهمیه ای در شهرستان بمپور بی کیفیت است
مدت هاســتســاکنانشهرســتانبمپوردرسیستانو
بلوچستانآبســهمیهایکهباتانکرودســتگاهفشاری
قابلتوزیعاستمیگیرندوباتوجهبهکمآبیهایگسترده
اعتراضیهمنداشتهاندامااینکهکیفیتهمینآبنامناسب
وغیرقابلشــربباشــدواقعاغیرقابلتحملاست.مردم
کمبضاعتمنطقهبههیچعنــوانتوانخریدآبمعدنییا
حملآبسالمازدیگرنقاطراندارندوچارهایجزمصرف
اینآببرایشاننمیماند.بههمیندلیلبیماریهایناشی
ازمصرفآبناسالموبهداشــتیدرحالزیادشدناست.
مسئوالنبهدادمابرسندومردمیکهآبسالمدردسترس

دارنددرمصرفآنصرفهجوییکنند.
بهرام خانی از بمپور

ضمانت اجرایی طرح جدید کنترل اجاره مسکن چیست؟
مسئوالنطرحهایخوبیدرموردکنترلاجارهمسکنتصویب
کردهانداماچهضمانتیبرایاجرایآنهاوجودداردوســازوکار
اینکهمزاحمتیبرایصاحبخانههاایجادنشودوحقوقمستأجران
نیزتضییعنشودچیست؟موجرومستأجرهردودراینکشورو

هموطنهستندوقرارنیستدر۲جبههمختلفباشند.
صناعی از تهران 

حمل فله ای ضایعات احشام در اردبیل متوقف شود
متأســفانهسالهاســتحملفلهایوافتضاحرودهاحشام
بانیسانبهمقصدکشــتارگاهاردبیلدیدهمیشود.بارهااز
مسئوالنبهداشتیوشهریدرخصوصبرخوردبااینموضوع
تقاضاکردهایمامااینروندهمچنانادامهداردوهمینموضوع
بهشدتآالیندهباعثشیوعبرخیبیماریهادراستانمیشود.
رحمتی از اردبیل

افزایش قانونی اجاره خانه هم با افزایش حقوق سنخیتی ندارد
بهرغماینکهدولتمصوبکردهســقفافزایشاجارهخانه
۲5درصدباشدبازهماینمیزانباافزایشحقوقکارمندان
سنخیتندارد.درثانیمبلغقابلافزایشاجارهخانهبهمیزان
۲5درصداجرانمیشــودواکثرمالکینزیرباراینمیزاناز
اجارهبهانمیروند.سؤالاینجاستکارمندانکهاکثرشانهم
مستأجرهستندچطوربایداجارهخودراتامینکنندوچرا

میزانافزایشحقوقباافزایشاجارهبهاهماهنگنیست؟
کدخدایی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

 اشتباه قاتالن اجیر شده
در تیراندازی انتقامجویانه 

تحقیقاتدرپروندهشلیکمرگباربهتاجرایرانیدرپاسداران
نشاندادکه۲مردنقابدارازسوییکتاجرافغاناجیرشدهبودند
تاویرابهقتلبرسانند.بهگزارشهمشهری،ساعت۲1شامگاه
یکشنبهبیستونهمخردادماهگزارشقتلمسلحانهایدرحوالی
پاسدارانبهقاضیاحمدجوادشــفیعی،بازپرسجناییتهران
اعالمشد.بررسیهانشانمیدادکهمقتولمردی64سالهبوده
وزمانیکهپشتفرمانخودروی۲۰۷خودبودهتاواردپارکینگ
خانهاششودهدفشلیکیکگلولهبهسرشقرارگرفتهوجان
باختهبود.مقتولتاجرالستیکخودروهایسنگینبودهوگلوله
پسازعبورازشیشهپنجرهجلوبهشقیقهویبرخوردکردهبود.
درادامه،تیمجناییبهبررسیتصاویردوربینمداربستهپرداخت
کهمعلومشدعامالنشلیکمرگبار۲نفربودندکهصورتشانرا
پوشاندهوازساعتیقبلبهکمینمردتاجردرآنمحدودهپرسه

زدهوپسازشلیکمرگبارنیزگریختهبودند.
کارآگاهانحدسمیزدندمقتولقربانییکانتقامشدهاست.
بههمیندلیلبررسیهارویآشنایانویمتمرکزشدتااینکه
ردپاییکتاجرافغانبهدستآمد.مقتولازمدتیقبلبااین
تاجرافغانبرســر4۰۰هزاردالردچاراختالفمالیشدهبود.
عالوهبراینیکزمینچندهزارمتریدراطرافتهرانوجود
داشتکهمقتولوتاجرافغانبرسرتقسیمآننیزدچارمشکل
شدهبودند.همهاینهانشانمیدادکهپشتپردهجنایتمسلحانه
درپاسدارانتاجرافغانستانیاســت.تنهاچندروزپسازاین
جنایتبودکهعامالنشلیکمرگبارکهآنهانیزاهلافغانستان
بودندبامداددیروزدرعملیاتیغافلگیرانهبازداشــتشــدندو
اعترافکردندکهازســویتاجرافغاناجیرشدهبودند.یکیاز
آنهاگفت:مقتولازمدتهاقبلبامردیبهنامشیراحمدکهاز
بازرگانانثروتمندافغانستانیبودمراودههایکاریومالیداشت.
هردو،تاجرالستیکخودروهایسنگینبودنداماچندوقتقبل
تاجرایرانی4۰۰هزاردالربهشیراحمددادکهشیراحمددیگر
آنرابرنگرداند.مقتولسعیداشتبهجایاینپول،زمینیرا
کهباتاجرافغانبهصورتشریکیدراطرافتهرانخریدهبودند
تصاحبکندواختالفآنهاادامهداشتتااینکهچندوقتپیش
چندنفردرافغانستانبهخانهخانوادهشیراحمدیورشبردندو
آنجاراتخریبکردند.تاجرافغانتصورمیکردمهاجمانازسوی
تاجرایرانیاجیرشــدهبودند.برایهمینچندروزقبلسراغ
ماآمدوخواســتتابرایانتقامجویییکگلولهبهسمتتاجر
ایرانیشلیککنیم.برایاینکاردستمزد1۰۰میلیونتومانی
ویککلتکمریبهمادادوماچندروزقبلبرایاجراینقشه
بهمقابلمحلکارمقتولرفتیم.اووشریکشهمزمانازمحل
کارشانبیرونآمدندوپشتفرمانماشینشاننشستند.مابه
اشتباهشریکاوراهدفتیراندازیقراردادیم،چوناوهمماشین
پژوداشت.بعدازآناتفاق،شیراحمدبهمازنگزدوگفتطرف
رااشتباهیزدهاید،اماخوشبختانهاوزندهاست.پسازآنچند
شــبقبلمقابلخانهتاجرایرانیبهکمین اشنشستیم.حتی
ماشینراهمشیراحمددراختیارمانقراردادهبودکهچندکوچه
آنطرفترپارککردهبودیم.آنشبوقتیتاجرایرانیرسید
ومیخواستواردخانهاششوداوراهدفگلولهقراردادیم،اما
تصورشرانمیکردیمکهبهاینســرعتشناساییودستگیر
شــویم.قراربودبهزودیازایرانخارجشویم،امانقشهفرارمان

ناکامماندوگیرافتادیم.
براســاساینگزارش،۲متهمباقرارقانونیدراختیارمأموران
ادارهدهمپلیسآگاهیتهرانقرارگرفتندوتحقیقاتدراینباره

ادامهدارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاهازحادثه

گزارش

سردار رحیمی از بازداشت 3متهم جدید سرقت از صندوق امانات بانک ملی و تحویل ۹0کیلو طال به خزانه بانک خبرداد 

دومینمرحلهازطرحکاشــفدر
سالجاریکهبامشارکتمأموران
پلیــسآگاهیوپلیــسامنیت
اقتصادیتهرانبهاجرادرآمدهبودبهدســتگیری
34۲ســارق،زورگیرمســلح،کالهبردار،قاتلو

آدمربامنجرشد.
بهگزارشهمشــهری،سردارحســینرحیمی،
فرمانــدهانتظامیتهــرانصبحدیــروزدرجمع
خبرنگارانگفت:ازمیان34۲مجرمیکهدستگیر
شدهاند،۲۷نفرشانمحکومانفراریبودندکهاز
مدتهاقبلتحتتعقیبپلیسقرارداشتند.وی
افزود:دراینطرح16باندســرقتمنزل،19باند
سرقتخودرو،۷باندکالهبرداریو5باندسرقت
مسلحانهمنهدمشدندوســارقاندستگیرشده
دراینطرحبــهارتکابهزارو588ســرقتتابه
اینلحظهاعتــرافکردهاند.ســرداررحیمیدر
ادامهبهدســتاوردهایپلیسامنیتاقتصادیدر
تازهترینطرحکاشفاشارهکردوگفت:39نفراز
سرشبکههایمجازیدالالنارزیکهدرنوسانات

بازارارزدخالتمستقیمداشتندبههمراه11ادمین
کانالهایتلگــرامکــهدرباالبــردنقیمتارز

تأثیرگذاربودند،دستگیرشدند.
بهگفتهرئیــسپلیــسپایتخت،درایــنمیان
۷نفرنیزدررابطهبادریافتکننــدگانارزدولتی
دستگیرشدهاندکهمشخصشدهتاکنونبالغبر

3هزارمیلیاردتومانارزدولتیدریافتکردهاند.
سرداررحیمیدربارهجزئیاتجدیدازپروندهبزرگ
ســرقتازصندوقاماناتبانکملیگفت:دراین
پرونده3متهمجدیدتوسطکارآگاهانپلیسآگاهی
دستگیرشدندو3متهمدیگراینپروندهکهدرخارج
ازکشورهستندبااقداماتالزمبازگرداندهمیشوند.
بهگفتهوی،طالوجواهراتیکهازصندوقهاسرقت
شدهبودبالغبر9۰کیلوگرمبودهکهبااقداماتالزم،

شناسنامهداروتحویلخزانهبانکملیشدند.
فرمانــدهانتظامیتهرانافــزود:مردمبههیچ
عنواننگراننباشندچراکهباتدابیرالزم،اموال
سرقتیباســیرمراحلقانونیبهصاحبانآنها

بازگرداندهمیشود.

تحقیقاتمأمــورانپلیسپایتختدرخصوصربودهشــدن
دختری1۷ســالهدریکــیازپارکهابهدســتگیرییکیاز
آدمربایانمنجرشــدوتالشهابرایدســتگیریدومیننفر

ادامهدارد.
بهگزارشهمشهری،چندروزقبلوالدیندختری1۷سالهبه
دادسرایامورجناییتهرانرفتندوازمفقودشدندخترشان
خبردادند.آنهاگفتندفرزندشانبدوناجازهآنهابرایبازیاز
خانهخارجشدهودیگربرنگشتهاست.باثبتشکایتمفقودی

ایندختربررسیهابرایروشنشدنسرنوشتاوآغازشد.
یکروزازمفقودشدندخترنوجوانمیگذشتکهاوباحالتی
آشفتهبهخانهبازگشت.آنطورکهاومیگفت۲پسرجواناورا
ربودهوپسازانتقالبهیکیازشهرستانهااوراموردآزارواذیت
قراردادهبودند.دراینشرایطاوهمراهوالدینشبهشعبههشتم

دادســرایامورجناییرفتوحادثهتلخیراکهبرایشاتفاق
افتادهبود،شرحداد.اوبهبازپرسمحمدامینتقویانگفت:آن
روزبدوناجازهپدرومادرمبهپارکنزدیکخانهمانرفتم.در
آنجابودمکهپدرمرادیدم.هرچنداومنراندیدامامنازترس

فرارکردم.
دخترنوجواندرادامهگفت:کمیآنطرفترپسرجوانیرادیدم.
بهاوگفتمجاییندارمومیخواهمبایکیازدوســتانمتماس
بگیرمکهدنبالمبیاید.اووقتیحرفهایمراشنید،گفتخودش
موتورسیکلتداردومنرابههرجاییکهبخواهممیبردوپولی
همنمیگیرد.منهمبهاواعتمادکردموسوارموتورششدم.
فکرمیکردمپسرجوانمنرابهدوستممیرساندامادربین
راهمسیرشراعوضکردوهمزمانبایکیازدوستانشتماس
گرفتواوهمبایکماشینپژوسراغمانآمد.آنهامیخواستند
بهزورمنراسوارماشینکنندکهمنمقاومتکردماماآنهابه

زورشوکرمنراسوارماشینکردندوباخودبردند.
ایندختردربارهمحلیکهبهآنجامنتقلشــد،گفت:ساعت
حدود8شببودکهآنهامنراربودندوچندساعتبعدفهمیدم

کهمنرابهباغیدراطرافشهرخمینبردهاند.آنهاشبآنجا
زندانیامکردندوحتیجوانیکهرانندهپژوبود،منراموردآزار
واذیتقراردادوظهرروزبعددوبارهمنرابهتهرانبرگرداندند

ورهایمکردند.
بامشخصاتیکهدخترنوجوانازمتهماندراختیارپلیسقرار
داد،مأمورانموفقشدندجوانموتورسوارراکهدخترنوجوانرا
فریبدادهبود،بازداشتکنند.اووقتیتحتبازجوییقرارگرفت
اتهامآدمرباییراپذیرفتوگفتچونوسوسهشدهبود،دست
بهاینکارزدهاست.اوادامهداد:وقتیدخترنوجوانرادیدمواو
گفتجاییبرایرفتنندارد،منهموسوسهشدمواوراسوار
موتورمکردمودرادامهباهمدســتیدوســتماورابهباغیدر
اطرافخمینبردیماماباورکنیدمنهیچآسیبیبهاونرساندم

وایندوستمبودکهدخترنوجوانراآزارداد.
براساساینگزارش،هماکنونمتهمدربازداشتبهسرمیبرد
وتحقیقاتبرایدستگیریدومینمتهمادامهداردوقراراست
بهاتهامآزارواذیتدخترجواننیزدردادگاهکیفرییکاستان

تهرانرسیدگیشود.

پایان4سالفرارمربی
بدنسازی

مرد ورزشــکار که مربی بدنسازی 
است حدود 6سال قبل یک شرکت 
خدماتی تاســیس کرد تا به بهانه پرداخت وام دست 
به کالهبرداری بزنــد. این مرد از ســال۹7 به اتهام 
کالهبرداری 3میلیاردی فراری شــد تا اینکه پس از 

گذشت 4سال در طرح کاشف به دام پلیس افتاد.
در این سال ها، کجا مخفی شده بودی؟

به شهرهای مختلف ســفر می کردم و با هویت جعلی 
زندگی پنهانی خودم را داشتم.

با چه شگردی کالهبرداری کردی؟
در روزنامه ها آگهی تهیه وام با شرایط آسان را می دادم. 
به این ترتیب متقاضیان به دفتر شرکت می آمدند و با 
پرداخت ودیعه یک میلیون تومانی یا بیشتر درخواست 
وام 80میلیونی با شرایط خاص و سود کم را می کردند. 
من هم با برداشتن پول افراد، فراری شدم بی آنکه وامی 

به آنها بپردازم.
از چند نفر کالهبرداری کردی؟

حدود 167تا شاکی دارم.

چه ورزشی می کنی؟
من مربی بدنسازی هســتم و در این مدت که فراری 
بودم در باشگاه های ورزشی مختلف با هویت جعلی کار 

می کردم که سرانجام دستگیر شدم.

گروگانگیریسارقانخشن
اعضای یک باند وقتی هوا تاریک می شد 
وارد خانه های ویالیی در شــمال غرب 
پایتخت می شدند و با بستن دست و پای 
اعضای خانواده و گروگان گرفتن آنها دســت به ســرقت 
می زدند. گفت وگوی همشــهری با یکــی از اعضای این 
گروه خشن که در ســرقت های خود اقدام به ضرب و شتم 

مالباخته ها می کردند را می خوانید.
از جزئیات ســرقت های خود بگو؛ چطور وارد 

خانه ها می شدید؟
اغلب از روی دیوار می پریدیم  یا زنگ خانه ها را می زدیم، پس 
از آنکه مالباخته در را باز می کرد هلش می دادیم و وارد خانه  
می شدیم. گاهی هم از طریق بالکن ها وارد می شدیم و بعد با 
بستن دست و پای اعضای خانواده و تهدید آنها با قمه دست 
به ســرقت اموال قیمتی مانند پول، طال، سکه، ارز و یا تابلو 
فرش های کوچک و اموال قیمتی دیگر که وزن کمی داشت و 

قابل حمل بود، می زدیم.
بیشترین اموالی که سرقت کردید چه بود؟

فکر می کنم حدود 15میلیــارد از خانه یــک زن بود که 
می گفت بازنشسته است. شبانه وارد خانه او شدیم و اعضای 

خانواده اش را گروگان گرفتیم و کتکشان زدیم. بعد با تهدید از او خواستیم رمز گاوصندوقش را بدهد. تمام محتویات 
گاوصندوق که پول، طال، سکه و حدود 50هزار دالر بود را سرقت کردیم.

سابقه داری؟
سابقه سرقت طالفروشی دارم و درگیری. سال ها قبل با چند نفر از دوستانم نقشه سرقت از طالفروشی را کشیدیم و بعد 

دستگیر شدیم. پس از آنکه دوران محکومیتم تمام شد آزاد شدم اما در جریان یک درگیری باردیگر به زندان افتادم.
ماجرای درگیری چه بود؟

من صاحب یک قهوه خانه هستم که با یک مشتری چشم در چشم شدم و دعوا بر سر این مسئله شروع شد. در جریان 
آن درگیری با شلیک گلوله پسر جوان را زخمی کردم و مدتی در زندان بودم اما بعد دیه پرداختم و آزاد شدم. این بار هم 

دوستانم به قهوه خانه آمدند و وقتی دور هم جمع بودیم نقشه سرقت از خانه ها را کشیدیم اما باز گیر افتادم.

سرقتمسلحانهباتهدیدبهقتل
ماموران پلیس آگاهــی پایتخت 
در تازه ترین طرح کاشــف اعضای 
باندی را دستگیر کردند که پس از 
دیدن آگهی فروش دستگاه ماینر و پی اس5 وارد خانه 
فروشنده ها می شدند و با سالح کلت آنها را تهدید به 
قتل می کردند تا نقشه سرقت را اجرا کنند. سرکرده 
باند می گوید هدفشان از سرقت های سریالی به دست 

آوردن پول و خوشگذرانی بوده است.
سابقه داری؟

نه این نخستین باری است که دستگیر می شویم. برای 
هیجان و به دســت آوردن پول وارد این بازی شدیم. 
اوایل می ترسیدیم حتی پس از سرقت اول من به شدت 
حالم بد شد و دوستم ناچار شد مرا به بیمارستان ببرد. 
حتی آن شب زیر ســرم هم رفتم اما بعد دیگر به این 
بازی خطرناک عادت کردیم و ادامــه دادیم تا اینکه 

دستگیر شدیم.
چطور شناسایی شدید؟

نمی دانم. خب ما تازه کار هســتیم و گاهی فراموش 

می کردیم حتی ماســک بزنیم. احتمــال می دهم 
دوربین ها چهره ما را ثبت کردند.

چند مورد سرقت انجام دادید؟

فکر می کنم حدود 5 سرقت!
با همدستانت چطور آشنا شدی؟

همشهری و دوســت صمیمی هستیم، از بچگی با هم 
بزرگ شدیم و اهل یکی از شــهرهای جنوبي کشور 
هستیم. مدتی قبل تصمیم گرفتیم برای کار به تهران 
بیاییم. پس از آنکه به تهران آمدیم خانه ای اجاره کردیم 
و رفتیم دنبال کار. مدتی کارگری کردیم اما پول خوبی 
به دســت نیاوردیم تا اینکه فکر سرقت به سرمان زد. 
البته طرح و پیشــنهاد را من دادم و 2دوست دیگرم 

هم قبول کردند.
چطور ایده سرقت به ذهنت رسید؟

راستش داشتم در اینستاگرام می چرخیدم که متوجه 
شدم اعضای یک باند ســرقت دستگیر شده اند. آنها 
شگردشان این بود طعمه هایشــان که آگهی فروش 
وسیله در ســایت دیوار داده بودند را شناسایی کرده 
و با آنها قرار می گذاشتند. سپس در فرصتی مناسب 
اموالشان را سرقت می کردند. همان لحظه ایده سرقت 
در ذهنم شکل گرفت و با دوستانم درمیان گذاشتم. 
آنها نیز قبول کردند و قرار شــد با تهیه اســلحه به 

خانه های مختلف برویم و دست به سرقت بزنیم.
چه لوازمی سرقت می کردید؟

اغلب پی اس 4 و پی اس 5 چون خریدار این دستگاه ها 
زیاد است و به راحتی می توانستیم پس از سرقت آن را 
بفروشیم. راستش خودم هم آرزوی داشتن پی اس5 را 
داشتم اما توانایی خریدش را نداشتم. یکی از دستگاه ها 
را پس از سرقت برای خودمان برداشتیم و شب ها برای 
ســرگرمی بازی می کردیم. گاهی تا صبح پای بازی 
می نشستیم و لذت می بردیم. در یکی از سرقت ها هم 

دستگاه ماینر سرقت کردیم.
به کسی هم آسیب زده اید؟

نه، فقط با اسلحه افراد را تهدید به قتل می کردیم و آنها 
هم از ترس جانشان تسلیم می شدند.

هدفتان از سرقت پول بود؟
هم پول بود و هم خوشــگذرانی. راســتش ما خیلی 
آدم های خوشگذرانی هستیم و خب هزینه تفریح در 
پایتخت خیلی باالتر از شهرستان است. برای گشت 
وگذار و تفریح ناچار شدیم سرقت ها را ادامه بدهیم تا 

اینکه دستگیر شدیم و حاال خیلی پشیمانیم.

مسمومیت 31نفر با مشروبات الکلی 
مصرفمشروباتالکلیمسمومدرمشگینشهرجانیکنفررا

گرفتو31نفردیگررادچارمسمومیتشدیدکرد.
بهگزارشهمشهری،مجیدمحمدغریبانی،رئیسمرکزمدیریت
حوادثوفوریتهایپزشکیاســتاناردبیل،دراینبارهگفت:
دوشنبهشبدرشهرستانمشگینشهر6نفربهدلیلبروزعالئم
مسمومیتبهخاطرمصرفالکلصنعتیبهبیمارستانولیعصر
مشگینشهرمراجعهکردندکهبعدازگذشتمدتزمانی،تعداد

مراجعینمسمومشدهبه31نفرافزایشپیداکرد.
اوادامهداد:تعدادیازمراجعهکنندگانباعالئممســمومیتبا
رضایتشخصیمرخصشدند،اما19نفردیگردر۲بیمارستان

ولیعصرمشگینشهروامامخمینیاردبیلبستریشدند.
غریبانیادامهداد:متأسفانهدراینبینیکنفربهدلیلمسمومیت
مصرفالکلصنعتیفوتشدو3نفردیگربهدلیلوضعیتبحرانی

دربخشمراقبتهایویژهبستریشدند.
اودربارهعلتاینمسمومیتدستهجمعیگفت:بنابراطالعات
موجودمسمومیتالکلیدرجشنتولداتفاقافتادهوافرادمسموم
شدهبین۲۰تا4۰سالدارند.ویباهشداربهمصرفمشروبات
الکلیگفت:درصورتمصرفهرگونهمــوادالکلیبابروزعالئم
کاهشسطحهوشیاری،استفراغ،تاریدید،سردردوسرگیجه
بایدبدونفوتوقتبهنزدیکترینمرکزدرمانیبیمارســتانی

مراجعهشود.
مسمومیتاینافراددرمشگینشهردرشرایطیاتفاقافتادکه
چندروزقبلنیزدرحادثهایمشــابهدراراکیکنفربهدلیل
مصرفمشروباتالکلیمسمومجانشراازدستدادودستکم

15نفرنیزمسمومشدند.

گفتوگو۲

گفتوگو4

پلیس در تعقیب رباینده
 دختر نوجوان
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روزنامه پاريزين ]فرانسه[

گام بعدي مكرون
پاريزين به چالش هاي پيــش روي امانوئل مكرون پس از 
انتخابات پارلماني پرداخته اســت. او اكثريت را از دست 
داده و اكنون مجبور اســت با يكي از جريان هاي سياسي 
پارلمان )احتماال محافظه كاران جمهوريخواه( ائتالف كند. 
در گام اول، نخست  وزير دولت او در پي نتايج ضعيف حزب 
حاكم استعفا داده است؛ استعفايي كه با مخالفت مكرون 

همراه شده است. 

رهبــران دولــت ائتالفــی رژیم 
صهیونیســتی اعــالم کرده اند که 
پس از گذشت یک سال از تشکیل 
دولت، تالش های آنها برای تثبیت وضعیت ائتالف به 
نتیجه نرسیده و به پایان راه رسیده اند؛ موضوعی که 
به معنای پایان کار پارلمان )کنســت( و انحالل آن 

طی کمتر از 10روز آینده است.
در نتیجه انحالل کنســت، اســرائیل بایــد برای 
پنجمین بار طی 3سال گذشته انتخابات سراسری 
برگزار کند. این تصمیم عالوه بر اینکه فضای سیاسی 
در اسرائیل را دوباره فلج خواهد کرد، فضایی جدید 
را برای ابراز وجود بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر 
راست گرای سابق رژیم صهیونیستی که سال گذشته 
در پی تشکیل دولت منحل شــده کنونی از قدرت 

کنار گذاشته شد، هم به وجود خواهد آورد.
رای به انحالل کنســت در حقیقت تیر خالصی 
اســت بر پیکر یکی از جاه طلبانه ترین پروژه های 
سیاسی در تاریخ رژیم صهیونیستی؛ یعنی تشکیل 
ائتالفی 8حزبی که توانسته بود مخالفان سیاسی 
از طیف های مختلف راســت، چپ، میانه و حتی 
یک حزب مســتقل عرب با نام »فهرســت عربی 
یکپارچه« را با هدف تشــکیل دولتــی ائتالفی با 
یکدیگــر متحد ســازد. این تنــوع ایدئولوژیک، 
اگرچه روی کاغــذ جذاب به نظر می رســید، اما 
در عمل نتوانســت دوام بیاورد. اختالفات میان 
2جناح فکري ائتالف، در کنار فشارهای بی امانی 
که جناح راســت تحت رهبری نتانیاهو به ائتالف 
وارد می کرد، باعث شد 2نماینده جناح راست از 
پارلمان خارج شــوند و ائتالف از اکثریت بیفتد. 
زمانی که چندین نماینده عرب و چپ گرا هم وارد 
اختالف نظر با ائتالف شــدند، بقــای دولت دیگر 

غیرممکن شد.

ضربه كاری قانون آپارتايد
ضربه نهایی بر پیکر دولت آشفته رژیم صهیونیستی 
را ناتوانی ائتالف در کسب اکثریت آرا برای تصویب 
یک نظام حقوقی دوگانــه و آپارتایــدی در کرانه 
باختری وارد کرد؛ قانونی که از زمان اشــغال کرانه 
باختری به دست رژیم صهیونیستی در سال 1967تا 
به امروز میان فلســطینی ها و اشــغالگران تبعیض 
ایجاد کرده بود. براساس این قانون که از نگاه بسیاری 
از نهاد های حقوق بشری نوعی قانون آپارتاید علیه 
فلسطینیان ساکن کرانه باختری محسوب می شود، 
ساکنان شــهرک های یهودی نشین تحت حکومت 
قوانین مدنی و شهروندان فلسطینی همان مناطق 
زندگی می کننــد. دولت ائتالفی بنت تــا پایان ماه 
جاری فرصت داشت تا این قانون را با کسب اکثریت 
آرا تمدید کند. ایــن قانون دهه هاســت که بدون 
مشــکل و مخالفتی خاص هر 5سال یک بار تمدید 

می شده است.
اکنون در پــی مخالفــت چندین نماینــده عرب 
ائتالف با تصویب دوباره این قانــون، عالوه براینکه 

ساکنان یهودی مناطق اشغالی کرانه باختری مانند 
فلسطینیان ســاکن منطقه شــامل اعمال قوانین 
نظامی خواهند شد، نفتالی بنت هم مجبور به پذیرش 
فروپاشی دولت و برگزاری انتخابات دوباره شده است. 
بنت پس از شکست طرحش در کنست در سخنرانی 
تلویزیونی اعالم کرد که هرچه در توان داشته برای 
حفظ دولتش انجام داده، اما متأسفانه این تالش ها 

بی نتیجه بوده است.
انتخابات زودهنگام اسرائیل که انتظار می رود در 

فصل پاییز برگزار شود، 
نتخاباتــی  پنجمیــن ا
اســت کــه از اواســط 
ســال 2019تاکنــون 
برگزار می شــود؛ یعنی 
5انتخابــات در طــول 
3سال. این انتخابات در 
دورانی حســاس انجام 
خواهد گرفــت؛ دورانی 
کــه میــزان تنش هــا 
میــان فلســطینی ها و 
رژیم صهیونیســتی و 
همچنین میــان تهران 
و تل آویو بــه اوج خود 
رسیده است. آشفتگی 
در  عمیــق سیاســی 
تل آویو می تواند روابط 
میان رژیم صهیونیستی 

و متحد اصلی اش یعنی آمریکا، آن هم در آستانه 
ســفر جو بایدن به منطقه را پیچیده تر کند. در 
این سفر یائیر الپید، وزیر خارجه کنونی به عنوان 
نخســت وزیر موقت از بایدن اســتقبال خواهد 
کرد. مفــاد توافقنامــه ائتالف ایجــاب می کرد 
که درصورت فروپاشــی دولت به دلیل اختالف 
نظرهای جناح های چپ و راست، الپید به عنوان 
عضو میانه روی ائتالف به صورت موقت اداره دولت 
را به دســت بگیرد. حال با منحل شدن کنست، 
الپید دست کم برای چند ماه هدایت دولت رژیم 

صهیونیستی را برعهده خواهد گرفت.

مصائب يک ائتالف 8حزبی
این ائتالف پیچیده دقیقا یک ســال پیش شــکل 
گرفت؛ زمانی که رژیم صهیونیستی پس از برگزاری 
4انتخابات متوالــی بی نتیجه، بدون بودجه و بدون 
دولتی کارآمد به حال خود رها شــده بود. اعضای 
ائتالف موافقــت کردند برای پایان بخشــیدن به 
ایــن ناتوانی عمیق، بر ســر یک هدف مشــترک، 
یعنی برکنــاری نتانیاهو با یکدیگر متحد شــوند. 
مقاومت نتانیاهــو در برابر کناره گیــری از قدرت 
باوجود اتهامات فسادی 
که علیــه او مطــرح بود 
و دادگاه هایــی که برای 
رســیدگی به اتهامات او 
درحال برگــزاری بودند، 
باعث شــد بســیاری از 
متحدان جناح راســتی 
از او فاصله گرفته و برای 
برکنــاری او از قدرت با 
رقبای ایدئولوژیک خود 

متحد شوند.
ایــن ائتــالف در ابتدا به 
اندازه ای انســجام داشت 
که بتواند انتصابات اداری 
کلیدی انجام داده و الیحه 
جدید بودجه را تصویب 
کنــد؛ الیحــه ای که به 
نخستین بودجه اسرائیل 
طی دوره ای 3ساله تبدیل شد. این ائتالف همچنین 
توانست روابط اســرائیل با دولت آمریکا را تثبیت 
کرده و پیوند هایی نوظهور با برخی کشورهای عربی 
ازجمله امارات ایجاد کند. رهبــران و حامیان این 
ائتالف همچنین به این موضوع می بالند که دولت 
ائتالفی توانسته ثابت کند امکان نمایش سازش و 
مدنیت در جامعه ای که به واســطه خطوط قومی، 
مذهبی و سیاسی دچار چنددستگی عمیقی است، 
هنوز وجود دارد؛ ادعایی که از نظر نمایندگان اقلیت 
فلسطینی در پارلمان اسرائیل، بی اساس است؛ زیرا 
به اعتقاد این نمایندگان دولت بنت سیاســت های 

افراطی و رادیکالی را برای توســعه شــهرک های 
صهیونیســتی، تخریب خانه های فلســطینی ها و 
پاکسازی  قومی در ســرزمین های اشغالی به اجرا 

گذاشته است.
اعضای این ائتالف دائما بر ســر موضوعاتی مانند 
حقــوق اعــراب، ارتباط میــان مذهــب و دولت 
و همچنیــن سیاســت های شهرک نشــینی در 
سرزمین های اشــغالی با یکدیگر در تنش بودند؛ 
درگیری هایی که درنهایت منجر به از اکثریت خارج 
شدن ائتالف و ثبت آرای مخالف علیه مصوبه های 
دولت شــد. در ماه هــای اول ســال 2022بود که 
»ایدیت ســیلمان« از اعضای حزب یامینا که بنت 
رهبر آن اســت، به دلیــل اختالف نظرهای موجود 
ائتالف را ترک کرد تا اکثریت شــکننده ائتالف در 
کنست از دست برود. هفته گذشته هم »نیر اورباچ« 
دیگر هم حزبی بنت در اعتراض به عملکرد ضعیف 
دولت او در »ارتقای روحیه اســرائیلی« از ائتالف 
کناره گیری کرد تا فقط 59کرســی از 120کرسی 
کنست در اختیار ائتالف بنت باقی بماند. حدنصاب 
الزم بــرای تشــکیل ائتالف اکثریت در کنســت، 

61کرسی از 120کرسی است.

انتخابات جديد و خطر بازگشت نتانياهو
برگزاری دوبــاره انتخابات فرصتــی بی نظیر برای 
بازگشت به قدرت در اختیار بنیامین نتانیاهو قرار 
خواهد داد. این انتخابات به نتانیاهو فرصت می دهد 
تا برای تشــکیل ائتالف خود آرای کافی به دســت 
آورد. با این همه، مسیر بازگشت او به قدرت بدون 
دست انداز هم نیســت. نتایج نظرسنجی ها نشان 
می دهند حزب او، لیکود، در کنست بعدی به راحتی 
به بزرگ ترین حزب تبدیل خواهد شــد، اما ممکن 
اســت متحدان نتانیاهو نتوانند برای پشتیبانی از 
او برای کسب اکثریت پارلمانی، کرسی های کافی 
را به دســت آورند. همچنین ممکن است بعضی از 
احزاب دیگــر درصورتی با لیکــود همکاری کنند 
که نتانیاهو از ســمت خود به عنــوان رهبر حزب 
کناره گیری کند. این وضعیت می تواند منجر به آغاز 
ماه ها مذاکرات طوالنی شده و رژیم صهیونیستی را 
به وضعیت قبل از کناره گیــری نتانیاهو بازگرداند؛ 
دورانی که دولــت نتانیاهو از انســجام کافی برای 
تصویب بودجه یا پرکردن سمت های کلیدی دولتی 
برخوردار نبود و در نتیجه طی 2ســال، 4انتخابات 
برگزار کرد. همزمان محاکمه های نتانیاهو به خاطر 
فســاد مالی برای مدتی طوالنی ادامه خواهد یافت 
و تحت تأثیر برگزاری انتخابات جدید قرار نخواهد 
گرفت. برخــالف وعده های اعضــای ائتالف بنت، 
دولت او نتوانست قانونی را تصویب کند که براساس 
آن بتوان مانع نامزدی افراد متهم به جرائم مالی در 
انتخابات شــد. همزمان منتقدان نتانیاهو، بیم آن 
را دارندکه او با بازگشــت به قدرت اقدام به تصویب 
قوانینی کند که برایش مصونیت قضایی و حقوقی 

به دنبال داشته باشد. 

تل آویو در بحران 
فروپاشی ائتالف حاکم در سرزمین های اشغالی، به آشفتگی سیاسی رژیم صهیونیستی دامن زده و زمینه را برای بازگشت 

بنیامین نتانیاهو به قدرت فراهم کرده است

اعتصاب، شبکه راه آهن انگلیس را فلج کرد
روز سه شنبه انگلیس با بزرگ ترین اعتصاب 
سراســری ریلی خود در دهه هــای اخیر 
مواجه شد. این اعتصاب پس از ناکام ماندن 
مذاکــرات لحظه آخری میــان اتحادیه هــای حمل ونقل 
ریلی و شــرکت های کارفرمایی این حوزه برای دستیابی 
به توافق بر سر حقوق و امنیت شــغلی آغاز شده است. به 
گزارش یورونیوز، بیش از 40هزار نیروی خدماتی و اجرایی 
و خدمه ایستگاه ها و قطارها اعتصاب خود را آغاز کرده و تا 
روز شنبه به آن ادامه خواهند داد. در نتیجه این اعتصاب، 
خدمات رســانی ریلی از روزانه 20هزار ســرویس به تنها 
4500سرویس کاهش یافته و بخش اعظم شبکه حمل ونقل 

ریلی در سرتاسر انگلیس تعطیل شده است.
متروی لندن هم روز سه شنبه طی اعتصابی جداگانه تعطیل 
شد. به گفته مایک لینچ، دبیرکل اتحادیه کارکنان راه آهن، 
دریانوردی و حمل  ونقل )آرام تی(، این اتحادیه خواســتار 

افزایش حقوق کارکنان شــبکه راه آهن انگلیس متناسب 
با افزایش نرخ تورم اســت؛ مبلغی که باالتر از پیشــنهاد 
2درصدی شــرکت نتورک ریل، مالک بیشــترین بخش 
زیرساخت ریلی انگلیس اســت. به گفته او این اعتصاب تا 

زمانی که نیاز باشد ادامه خواهد یافت.
گرنت شاپس، وزیر حمل ونقل انگلیس اعالم کرده که آغاز این 
اعتصاب منجر به بروز اختالل گسترده در شبکه حمل ونقل 
ریلی این کشــور خواهد شــد و تنها 20درصد از این شبکه 
فعال باقی خواهد ماند. به گفته او این اعتصاب سراسری برای 
میلیون ها مسافر روزانه هرج و مرج و بدبختی در پی خواهد 
داشت. شاپس مقصر بروز این وضعیت را اتحادیه ها می داند. 
آمار مســافران حمل ونقل ریلی در انگلیس پایین تر از آمار 
پیش از آغاز همه گیری باقی مانده است. از این رو شرکت های 
کارفرمــای حمل ونقل ریلــی کــه در دوران همه گیری با 
کمک های مالی دولت توانستند ســرپا باقی بمانند، اکنون 

به دنبال کاهش هزینه ها و تعدیل نیرو هستند. اتحادیه ها از 
دولت درخواست کرده اند برای حل این بحران وارد عمل شود 
و دولت محافظه کار بوریس جانسون را که پیش تر 4میلیارد 
پوند از بودجه سازمان حمل ونقل و راه آهن ملی انگلیس کاسته 
بود، به خاطر انفعالی که در حل این مناقشــه در پیش گرفته 
مورد سرزنش قرار داده اند. از نظر اتحادیه ها دولت جانسون 
که هم اکنون با بحران افزایش هزینه های زندگی درگیر است، 
اقدامی برای حل این بحران نمی کند تا بتواند گناه هرج و مرج 
ایجاد شــده را به گردن اتحادیه ها و حزب اپوزیسیون کارگر 
بیندازد. اتحادیه های راه آهن پیش از ایــن به دلیل افزایش 
هزینه های زندگی و افزایش نرخ تورم، نسبت به احتمال آغاز 
اعتصاب سراســری در بخش حمل ونقل ریلی هشدار داده 
بودند. وقوع اعتصاب همزمان باعث افزایش میزان تقاضا برای 
تاکســی های آنالین شده و نرخ تاکســی های شهری هم به 

واسطه افزایش تقاضا چندین برابر شده است.

اروپا

گزارش

تور خاورميانه ای بن سلمان؛ وليعهد 
به دنبال خروج از انزوا

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، تور خاورمیانه ای 
خود را که از مصر آغاز شــده بود، پس از توقف در اردن، امروز 
در ترکیه به پایان خواهد رســاند؛ ســفری که به باور بسیاری 
از تحلیلگران، با هدف جلب حمایت ســران این کشــورها از 
سیاست های منطقه ای عربستان و همچنین پادشاهی او پس از 

مرگ پدرش انجام شده است.
بن سلمان در آغاز سفرهای منطقه ای خود وارد مصر شد تا پیش 
از سفر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به سرزمین های اشغالی 
و عربستان ســعودی، جهت یکپارچه سازی  مواضع کشورهای 
عرب پیرامون مســائل کلیدی منطقه، با مقامات این کشورها 

گفت وگو کند.
خبرگزاری رویترز نوشته اســت که این سفر که نخستین سفر 
محمد بن سلمان به خارج از منطقه خلیج فارس در 3سال گذشته 
و از زمان قتل جمال خاشــقجی، روزنامه نگار سعودی به شمار 
می رود، یک نمایش سیاسی از سوی شاهزاده جوان سعودی برای 
خروج او از انزوای سیاسی و بین المللی است. پس از قتل جمال 
خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول و گزارش های 
نهادهای اطالعاتی آمریکا مبنی بر دست داشتن بن سلمان در 
این قتل، ولیعهد سعودی از سوی بسیاری از کشورها به شکل 
معنی داری بایکوت شد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در صف 
اول این اقدام بود. با این حال، طی روزهای اخیر اعالم خبر سفر 
قریب الوقوع بایدن به عربســتان خبر از تغییر سیاست دولت 

آمریکا در قبال عربستان و ولیعهد سعودی می دهد.
محمد بن سلمان، شامگاه دوشنبه وارد قاهره شد و مورد استقبال 
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری این کشور قرار گرفت. به 
گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، بن سلمان در دیدار 
با السیســی درباره موضوعاتی چون تأثیرات جنگ اوکراین بر 
منطقه، مقدمات سفر جو بایدن به عربستان سعودی و همسویی 
مواضع ریاض و قاهره گفت وگو کرده است. رویترز اما نوشته که 
عربستان سعودی از زمان روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی، 
میلیاردها دالر حمایت مالی به مصر ارائه کرده و سفر بن سلمان 
به این کشــور، به معنای ادامه این حمایت ها خواهد بود. انتظار 
می رود اکنون که دولت قاهره درگیر مبارزه با عواقب اقتصادی 
جنگ اوکراین اســت، ریاض اقدام به سرمایه گذاری بیشتر در 

مصر کند.

محمد بن سلمان روز سه شنبه نیز به امان سفر کرد تا به گفت وگو 
با ملک عبداهلل دوم پادشاه اردن بنشیند. به گفته تحلیلگران، این 
دیدار با هدف بهبود روابط تیره میان 2کشور به دلیل رقابت های 
منطقه ای و البته تعهدات محقق نشــده عربستان برای تقویت 

اقتصاد اردن انجام شده است.
اما بخش مهم تر این ســفر، مربوط به سفر بن سلمان به ترکیه 
است. خبرگزاری رویترز با اشــاره به تیره شدن روابط ریاض با 
دولت واشنگتن و آنکارا پس از قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار 
سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، نوشته است که 
عربستان سعودی می تواند به کاهش مشکالت اقتصادی ترکیه 
کمک کند و ترکیه هم می تواند به بهبود وجهه سیاسی عربستان 

در منطقه کمک کند.
یکی از مقامات ارشــد ترکیه گفته اســت که در جریان سفر 
محمد بن سلمان به این کشور، دوران جدیدی آغاز خواهد شد 
و با عادی ســازی  روابط ترکیه و عربســتان، توافقنامه هایی در 
زمینه انرژی، امنیت و اقتصاد به امضا خواهد رســید. تورم در 
ترکیه به باالی 70درصد رسیده اســت. دولت اردوغان تالش 
می کند با جذب ســرمایه گذاری های خارجی و تقویت روابط 
تجاری با کشورهای منطقه، به طور مشخص از میان کشورهای 
صادر کننده نفت، موقعیت خود را در آستانه برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری سال آینده بهبود بخشد. بلومبرگ پیش تر در 
گزارشی نوشته بود دولت اردوغان امیدوار است سطح مبادالت 
تجاری میان دو کشور به پیش از سال2018 بازگردد. طی سال 
میالدی گذشــته، ترکیه تنها کمی بیش از 200میلیون دالر 
به عربستان ســعودی کاال صادر کرد. درحالی که تنها یک سال 
قبل از آن، حجم صادرات ترکیه به عربســتان سعودی حدود 

3.2میلیارد دالر بود.
اما فــارغ از توافقات اقتصادی شــکل گرفته، بن ســلمان طی 
سفرهای منطقه ای خود، به دنبال تقویت موضع عربستان در قبال 
ایران و همچنین تقویت خود در جایگاه ولیعهدی است. سلمان، 
پادشاه عربســتان، در وضعیت بیماری به سر می برد و محتمل 
بودن مرگ او طی ماه های آینده باعث شده ولیعهد جوان به فکر 
تقویت روابط خود با سران کشورهای عرب منطقه بیفتد. در این 
میان، وعده کمک های مالی به این کشورها می تواند در تثبیت 

جایگاه بن سلمان پس از مرگ پدرش اثرگذار باشد.

چالش سفر منطقه ای بايدن
دیگر دســتور کار سفر بن ســلمان به این سه کشــور، انجام 
مشورت های الزم برای هماهنگ کردن مواضع عربستان، اردن 
و مصر پیش از برگزاری نشســت ریاض است که قرار است یک 
ماه دیگر با حضور جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا برگزار شود. 
در این نشست، رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
و پادشاه اردن، رئیس جمهوری مصر و نخست وزیر عراق حضور 
دارند. انتشار خبر این سفر با اعتراضات بسیاری در آمریکا همراه 
شده است و گروه های حقوق بشــری سفر بایدن به عربستان و 
دیدار او با بن سلمان را مخالف وعده های رئیس جمهور آمریکا در 
تنبیه عربستان به خاطر قتل خاشقجی دانسته اند. این اعتراضات 
بایدن را مجبور به واکنش کرده است. رئیس جمهور آمریکا گفته 
است که با هدف دیدار با محمد بن سلمان به ریاض سفر نمی کند 
بلکه ولیعهد عربستان سعودی را به عنوان بخشی از یک نشست 
بین المللی با حضور رهبران کشورهای عربی مالقات خواهد کرد.

سفر بایدن به عربستان برای آمریکا از جهت افزایش تولید نفت 
و کنترل قیمت جهانی آن اهمیت دارد و برای بن ســلمان هم 
از جهت تغییر سیاســت های منطقه ای آمریکا در قبال ریاض. 
بن سلمان همچنین به دنبال جلب حمایت آمریکا پس از رسیدن 

به پادشاهی است.

فوزی برهوم 
سخنگوی حماس

فروپاشــی کابینــه ائتالفــی نفتالــی 
بنــت دلیــل بــر سســتی و ضعــف رژیم 
داخلــی  ســاختار  و  صهیونیســتی 
آن اســت. ایــن اتفــاق یکــی از مظاهــر 
ایستادگی ملت ما، قدرت مقاومت در 
ســردرگم کــردن این دولت، شکســت 
اراده اســرائيل و همچنيــن  جلوگیــری 
از تحقــق اهــداف رژيــم صهيونيســتی 

است. )فلسطین الیوم(

دیمیتری پولیانسکی
معاون نماینده روسیه در سازمان ملل

وخامــت وضعیــت انســانی در ســوریه 
همچنــان تشــدید می شــود. در نتیجه 
حمالت هوایی هفته گذشته اسرائیل 
بــه حومــه دمشــق، پروازهــای مهمــي 
در فرودگاه اين شــهر لغو شــده است؛ 
ازجملــه پروازهایــی كــه كمك  هــای 
بشردوســتانه ســازمان ملــل را منتقل 
مي كننــد کــه بــرای زندگــی بیــش از 
2میلیون نفــر حياتــی هســتند. چنین 
اســت  قبــول  غیرقابــل  اقداماتــی 
و پیامدهــای جــدی بــرای شــهروندان 

سوريه ای دارد. )خبرگزاری تاس(

توافق مصر و سوريه براي 
تامين گاز لبنان

مصر، لبنان و سوریه روز سه شــنبه قراردادي 
براي انتقــال گاز از مصر به لبنــان و از طریق 
خاک سوریه امضا کردند. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، بر اساس این قرارداد قرار است ساالنه 
650 میلیون مترمکعب گاز بــه لبنان منتقل 
شود. همکاری مشترک این 3کشور که با حمایت 
دولت آمریکا انجام مي شــود، با هدف کمک به 
لبنان طراحی شــده اســت. لبنان سال هاست 
که با کمبود شــدید بــرق و گاز روبه روســت. 
رویترز نوشــته که انتقال این حجم گاز به یکی 
از نیروگاه های بــرق لبنان می توانــد با تولید 
450مگاوات برق، روزانه 4ساعت از خاموشی ها 
بکاهد. بانک جهانــی بودجه اجراي این طرح را 
تامین خواهد کرد. آمریکا قرار است این طرح را 
از تحریم هاي سوریه مستثنا کند. اقتصاد لبنان 
طي ســال هاي اخیر به دلیل ناکارآمدي دولت 

دچار بحراني عمیق بوده است.

نقل قول جهان نما

 خبر

کیوسک

الپید؛ نخست وزیر موقت
يائير الپيد، وزير خارجه دولت منحل شده رژيم صهيونيستی و نخست وزير موقت اين رژيم، 
رهبر حزب »يش آتيد«،  دومين حزب بزرگ اسرائيل است. پس از آنكه نتانياهو نتوانست در 
انتخابات پيشين اكثريت را به دست آورد، به الپيد فرصت تشكيل دولت داده شد. او به منظور 
قانع كردن بنت برای پيوستن به ائتالف، به او اجازه داد باوجود اينكه رهبری حزبی كوچک تر 
را بر عهده داشت، نخست وزيری را بر  عهده بگيرد؛ زيرا بنت نزد جناح راست ائتالف پذيرفته 
شده تر از الپيد بود. الپيد كه سابقا خبرنگار و مجری تلويزيون بوده، اولين بار در سال 2013وارد 
كنست و دولت شد. او در آن سال به عنوان وزير اقتصاد در دولت نتانياهو مشغول به كار شد. 
اگرچه در ابتدا الپيد به عنوان سياســتمداری جدی و اثرگذار درنظر گرفته نمی شد، اما طی 
9سال گذشته در سمت های مختلفی مانند وزير اقتصاد، وزير خارجه، وزير امور استراتژيک، 
نخســت وزير موقت و رهبر اپوزيسيون مشغول بوده اســت. الپيد يكی از موافقان راه حل 
2كشوری برای حل مناقشه اسرائيل و فلسطين است، اما در طول عضويتش در ائتالف با بنت، 
موافقت كرد تا با فلسطين بر سر تشكيل كشور مذاكره نكند. بنت جزو مخالفان اصلی تشكيل 

كشور فلسطين است.

مکث

 اسرائیل روي موج بحران
بحــران غيــر از فضــاي سياســي رژيم 
صهيونيســتي، به جامعه اين رژيم هم رخنه 
كرده است. شامگاه دوشنبه صدای ممتد آژير 
خطر در سرزمين های اشغالی شنيده و موجب 
وحشت ســاكنان شــد. گزارش رسانه هاي 
اسرائيلي نشان مي دهد كه در چندين نوبت 
اين آژيرهــا به صدا درآمده اند. در 5 شــهر 
بزرگ، آژير به مدت 50 دقيقه به صدا در آمد 
و فقط در يک شــهر 30 هزار نفر به پناهگاه 
رفته اند. گفته مي شود اين اتفاق در اثر هک 
سيستم آژير خطر در سرزمين هاي اشغالي 
رخ داده اســت. در رويدادي ديگر، دست كم 
18 اتوبوس در يک پايانه در نيمه هاي شب در 
شهر صفد در آتش سوختند. حادثه اي مشابه 
ماه گذشته در شهري ديگر، كريات شمونا در 
شمال سرزمين هاي اشغالي اتفاق افتاد. داليل 

اين آتش سوزي ها هنوز اعالم نشده است.
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گرينويچ

برنج مقاوم به گرما

 

پکن: محققان چینی از شناسايی 2ژن در برنج خبر 
داده اند که می توان از آنها برای افزايش مقاومت اين 
گیاه در برابر گرما تا 38درجه ســانتی گراد استفاده 
کرد. به گزارش سی جی تی ان، برنج معموال در دمای 
بیش از 35درجه ســانتی گراد آســیب می بیند اما 
با اســتفاده از ژن های جديد می توان به جنگ اين 
مشــکل رفت و امنیت غذايی را افزايش داد. فعال 
کردن ژن های يادشده موجب می شود غشای سلولی 
برنج عالئم مربوط به تنــش گرمايی خارجی را قبل 
از برقراری ارتباط با کلروپالســت ها - اندامک هايی 
که در آنها فتوســنتز اتفاق می افتد – حس کند. با 
تداوم روند گرم شدن کره زمین بسیاری از گیاهان 
در معرض آسیب هســتند و اين وضعیت می تواند 
به کلروپالست های هر گیاهی ازجمله برنج آسیب 
برســاند. ژن های TT۳.۱ و TT۳.۲ کــه به همین 
منظور شناســايی شــده اند در تعامل با يکديگر به 
افزايش آســتانه تحمل حرارتی برنج و نیز کاهش 
میزان از بین رفتن دانه های برنج به خاطر شدت گرما 

کمک می کنند.

رکورد گرمای زودرس در اروپا
 

سیرا د ال کولبرا: موج گرمای زودرس به همراه کاهش 
شديد میزان بارش در اواخر ماه ژوئن کشورهای جنوب 
اروپا ازجمله فرانسه و اسپانیا را در برگرفت و رکورد های 
جديدی در ايــن زمینه به ثبت رســید. درحالی که اين 
موج گرما در اســپانیا با آتش ســوزی های متعدد همراه 
شده است، کارشناسان هواشناسی در فرانسه نسبت به 
ثبت رکورد باالی 40درجه در روز شنبه هشدار داده اند. 
به گفته يک کارشــناس اقلیم و هواشناســی در فرانسه 
»اين نخســتین موج گرمای زودرس به شــمار می رود 
که از ســال1947 تاکنون در فرانســه به ثبت رسیده و 
نتیجه تبعات حاصــل از تغییرات آب و هوايی اســت.« 
هواشناســی فرانسه در اين خصوص نســبت به افزايش 
بیش از 40درجه ای دمای هوا طی روز شنبه در غرب اين 
کشور هشــدار داده و تأکید کرده که تمامي رکوردهای 
ثبت شده در اين زمینه ممکن است با موج گرمای زوردس 
فعلی فرو ريزد. گرمای بی سابقه در اروپا همچنین باعث 
شده بسیاری از فعاالن محیط زيست درباره آينده نگران 
کننده قاره سبز و فراموشی احتمالی اين عنوان در دهه 

های آينده هشدار بدهند.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

  سه ماه تعطیلی
چند نما از تابستان 65

روز آخر امتحانات ثلث سوم، قرارش 
را می گذاريــم. راه طوالنی خانه تا 
میدان منیريه را با اتوبوس شرکت واحد طی می کنیم تا برسیم 
به فروشگاه های لوازم ورزشــی. هدف خريدن کتانی 3خط و 
پیراهن و گرمکن پرسپولیس اســت. پیراهن قرمز يقه گرد با 
آستین های سفید که شبیه پیراهن آرسنال است. بیشتر هم با 
شماره های 7 و 8. شماره سلطان و ناصر محمدخانی. فريبرز و 
محسن شماره های دلخواه شان را راحت پیدا می کنند. من اما 
شماره 14 را می خواهم که نیست. شماره بازيکن محبوبم ضیاء 
عربشاهی که بازی اش میان آن همه ســتاره معموالً به چشم 
نمی آيد و شــايد به همین دلیل اســت که پیراهن شماره 14 
پرسپولیس در منیريه پیدا نمی شود. »بیا اين 9 رو ببر. پیرهن 
حمید درخشــان. 10 هم داريم شماره شــاهرخ.« فروشنده 
خودش هم پرسپولیســی اســت  و کل مغازه اش را بــا انواع و 
اقسام لباس های پرســپولیس به رنگ قرمز درآورده به همراه 
پوسترهايی که روی ديوار خوش نشسته اند و بزرگ تر از همه 
تصوير بزرگ سلطان در حلقه شادی شاگردانش. تصويری که 
احتماال لحظاتی بعد از گل دقیقه 94 علی پروين به هما ثبت 
شــده بود. همان بازی ای که هما با گل حمید علیدوستی يک 
هیچ جلو بود. وقت کشی و چندبار توقف بازی، نتیجه اش وقت 
اضافه ای بود که بهلولی برای بازی گرفت )که آن موقع زمانش 
هم اعالم نمی شد( تا اينکه پروين از پشت هجده قدم با پای چپ 
توپ را به تور دروازه احمد سجادی چسباند. روز بعد مصاحبه 
محمود ياوری با اين تیتر چاپ شد:» اگر پرسپولیس گل نمی زد 
بازی تا صبح ادامه داشت.« قشنگ معلوم بود حرصش درآمده 

که بازی برده را لحظه آخر مساوی کرده.
2ساعت جست وجو در منیريه در نهايت نتیجه می دهد. باالخره 
يک پیراهن شــماره 14 پرســپولیس را در يک مغازه کوچک 
می يابم؛ پیراهنی آستین بلند و سراسر قرمز . اين پیراهن چند 
سال پیش پرسپولیس اســت. زمانی که مجید سبزی و غالم 
فتح آبادی هم در تیم بازی می کردند. همین هم غنیمت است. 
کتانی 3 خط و شــلوار ورزشی را ســريع می خريم و به سمت 

خانه می رويم.
  

3 ماه تعطیلی شــروع شــده و مهم تريــن برنامه مــا فوتبال 
گل کوچک اســت. از 10 صبح تا 2 بعدازظهر يک نفس بازی 
می کنیم. يکی دو ساعتی برای اســتراحت و ناهار به خودمان 
تنفس می دهیم و بعدش دوباره روز از نو روزی از نو. وسط هايش 
تیله بازی هم هســت که معموال به دعــوا و کتک کاری منجر 
می شــود . خوبی اش اين اســت که هیچ دعوايــی زياد طول 
نمی کشد و هیچ پســربچه ای کینه ای نیســت. همانطور که 
شهرام از کری های من ناراحت نمی شــود. در تابستان 65 ما 
پرسپولیسی ها ســرمان باالست. اســتقالل را 3 هیچ زده ايم 
و قهرمان باشگاه های تهران شده ايم. پوســتر معروف کیهان 
ورزشی به ديوار اتاقم چســبانده ام و هر روز نگاهش می کنم. 
پوســتر ناصر محمدخانی با اين تیتر درخشــان:»فرارهای 8 

برای 3 گل«.
  

معموالً حوالی عصر از کنارمان رد می شد و لحظه عبورش همه 
ما پسربچه های سیزده چهارده ساله هر آنچه در چنته داشتیم 
رو می کرديم. مثل تــکل زدن روی آســفالت داغ خیابان که 
نتیجه اش پارگی شلوار ورزشی و زانوی زخمی ای بود که خونش 
به سادگی بند نمی آمد. شــلوار را مادر وصله می زد و زخم زانو 
هم باالخره خوب می شد. مهم نمايش قهرمانانه بود که حاصل 
شده بود. و نتیجه اش هم يک مکث کوتاه و نگاهی کوتاه تر بود. 

دهه 60 قناعت پیشه ما بود.
  

برای مديريت کردن پول توجیبی با هزينه خريد کتاب و مجله 
و سینما رفتن، بايد قید کیک و نوشابه و ساندويچی که معموال 
بعد از چند ساعت دويدن به دنبال توپ در هوای گرم تابستان 
بچه ها به بدن می زنند را بزنی. با همان شربت سکنجبین مادر 
هم می شد رفع عطش کرد . داشــتن عکس بزرگ يان راش با 
پیراهن خوش نقش لیورپول در پوســتر وسط دنیای ورزش 
مهم تر بود يا دو نونه های آقامحســن ســاندويچی محل؟ بعد 
بازی اگر هم خانه نمی رفتی، با بربری هم می شد سیر شد چون 
مجله را نمی شد نخريد و ســینما را نمی شد نرفت. نمی شد از 
»مردی که موش شد« و »جاده های سرد«)که در چله تابستان 
اکران شد( گذشت که اولی را مجله فیلم می کوبید و از دومی 
تعريف می کرد. در 13 ســالگی اما می شــد هر دو را دوســت 
داشت. تابستان اينگونه طی می شــد؛ به سرعت برق و باد و تا 
به خودت می آمدی روزهای آخر شهريور بود و دوباره ثبت نام در 
مدرسه ای که ناظم خط کش به دستش شق و رق ايستاده بود 
تا پسربچه های شر و شور را ادب کند. من هیچ وقت شر و شور 
نبودم ولی برای رفاقت پای هر شرارتی می ايستادم. در آخرين 
روزهای تابستان 65 هنوز مانده بود تا فیلم های کیمیايی از راه 
برسد و کلکم را بکند. رفاقت از کوچه و مدرسه آمده بود و هنوز 
سینما با آرتیست بازی بیشتر جواب می داد تا جان دادن پای 
رفیق. هنوز مانده بود که تا آن تابستانی که با فريبرز و مسعود، 
آن سیاه و ســفید بی نظیر دهه پنجاهی را ديديم که قهرمان 
خسته اش در انتهای ماجرا می گفت »خیلی دلم می خواست يه 
جور خوب کلکم کنده شه.« که آن خودش حکايتی ديگر است.

حافظ

عروس جهان گرچه در حد حسن است
ز حد می برد شیوه بی وفايی

سعید مروتی
روزنامه نگار

نهایت حرارت 
برای غایت برودت

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی 
گفت: 100درصد ظرفیت نیروگاه های 

حرارتی آماده  خدمات رسانی در روزهای 
اوج مصرف برق تابستان امسال هستند.

زردآبی کووید-19
همزمان با شروع تابستان، 243شهرستان در وضعیت آبی و 601شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند 
و هیچ شهرستانی در وضعیت نارنجی و قرمز نیست. طبق آخرين آمار، تعداد مبتاليان جديد 781نفر، 

تعداد بستری های جديد 83نفر و تعداد فوتی ها 4نفر بوده است.

در میان ايستگاه های بی وقفه زندگی، میان انبوه باورهايی 
که نفس و گذر را هر روز تنگ تر می کند، تابستان داغ تر 
می شود و سری که بايد آفتاب و افکار را تاب آورد. هنوز 

می شود به غروبی دلخوش بود که عطرش يادگاِر بی قیدی کودکی است هنوز در کوچه ها شعله 
می کشد دلهره وعده و ديدار. از سپیده دمان تاريخ تا کنون انسان رابطه ای ناگسستنی با آب و 
آفتاب داشته است، اگرچه امروز دما را بر وفق مراد تنظیم می کنیم و با آب تنی کردن حوضچه 
اکنون را آبی نگه می داريم. هر چند فناوری توسعه يابد باز هم اتکاي ما به اين عناصر انکارناپذير 
است. گويی ما مهمان هستیم و زمین و ستارگان میزبان. در تمدن های باستانی عمده باورها و 
رفتارهای جمعی حول رابطه انسان و طبیعت شکل می گیرد. اول تیر ماه بلندترين روز سال و 
شروع تابستان است که میمون اســت و به يمن خورشید گرما بخش باز آمدن فصل برداشت 
محصول، اين روز را جشن می گرفتند. سبقه افسانه های تموز و اول تابستان به اسطوره های 
میان رودان و سومری بازمی گردد. جشن اول تیرماه را جشن»آب« يا »آب پاشونک« می نامند. در 
تیر ماه دو جشن مهم ديگر به نام جشن نیلوفر)ششم تیرماه( و جشن تیرگان)31تیرماه( معهود 
است و هنوز در بسیاری از استان های مرکزی ايران و خراسان اين مناسبت ها را جشن می گیرند.

بخندید تموز
 بر سرخ سیب

سارا کريماننگاه
روزنامه نگار

ونا  کر

کانون پرورش فکری کودك و 
نوجوان از ابتدای تیر و در بیش از 
هزار مرکز کانون در سراسر ايران 
به کودکان و نوجوانان عضو کانون 

کتاب امانت می دهد.

يکی از اتفاق های خوبی که امسال در قالب طرح 
شوق رويش در سراسر کشور رقم می خورد تقويت 

خانه های هالل در سايه افزايش فعالیت های آموزشی و 
 اجتماعی در آنهاست. ظرفیتی که برای 

نخستین بار بعد از کرونا قرار است در طرح غنی سازی 
اوقات فراغت تابستان از آنها استفاده شود.

جشنوارهرادیو

صدا، رفیق 
تابستانی 

ایرانیان

شبکه های راديويی 
با 7639برنامه، 

180عنوان و به مدت 
4008ساعت به موضوع 

»تابستان و اوقات 
فراغت« می پردازند 

که از اين میزان برنامه، 
836برنامه در قالب 
21عنوان و به مدت 

562ساعت و35دقیقه 
به صورت ويژه خواهد بود.

پنجشنبه ها با بازی

سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران جشنواره »با بازی« ويژه 

نوجوانان و جوانان را در برخی مناطق 
و پارك های تهران هر پنجشنبه 
برگزار می کند و برخی بازی های 

 بومی ايرانی مثل الک دولک، 
هفت سنگ و ورزش زورخانه ای در 
پارك های هر منطقه برپا می شود.

هزار کانون 
هزاران کتاب

رويش هاللی 
برای غنی سازی  
تابستانی

سمرقند و بخارا؛ مقصد تابستانی 
 رئیس جمهور قزاقستان در ديدار با رئیس جمهور کشورمان: 

به ايرانی ها 14روز اجازه ورود بدون رواديد می دهیم

یون تلویز

300علیه 
بی حوصلگی

جشنواره فیلم های 
سینمايی تابستانه سیما 
با پخش بیش از 300فیلم 

از سینمای ايران و 
جهان، در قاب تلويزيون 

تماشايی خواهد شد.

تابستان 1401 برگزار می شود

آخرين کنکور  با 
فرمول قديمی

آزمون سراسري ورود به دانشگاه از صبح چهارشنبه 
هشتم تیرماه تا صبح شنبه يازدهم تیرماه برای 5  گروه 
آزمايشی برگزار می شود. البته اين آخرين باری است 
که کنکور به اين شکل برگزار می شود و در کنکور سال 
آينده، از دروس عمومی سؤالی وجود نخواهد داشت و 
تمامی سؤاالت دروس عمومی از کنکور حذف می شوند 
و بررسی آنها به سوابق تحصیلی دانش آموزان منتقل 
خواهد شد. همچنین از سال آينده کنکور از دروس 

اختصاصی به صورت دو بار در سال برگزار می شود و نتايج 
و نمره داوطلبان در اين آزمون تا 2سال معتبر است.

عددها را 
جدی بگیرید 

شیر را ببندید
در آستانه فصل تابستان حجم آب 

موجود در مخازن سد های تامین کننده 
آب استان تهران با کاهش 146میلیون 

مترمکعبی در مقايسه با پارسال به 
حدود 640میلیون مترمکعب رسیده 
است. تابستان امسال بی ترديد برای 

عبور، نیاز به صرفه جويی جدی 
شهروندان در مصرف دارد. اين اعداد 

نگران کننده بیش از هر چیز مسئولیت 
تک تک ما برای رعايت استانداردهای 

مصرف آب را يادآور می شود.

سایه ها می دانندکه چه تابستانی است
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مهلت یک ماهه برای 
حمایت از بیماران 

خاص و صعب العالج
وزارت بهداشت، براساس مهلت تعیین شده از سوی 
مجلس شــورای اسالمی، موظف شــد تا یک ماه 
آینده کم و کیف اقالم دارویی، تجهیزات پزشکی 
مصرفی و تشــکیل صندوق حمایــت از بیماران 
خاص و صعب العالج را تعییــن تکلیف کند. قرار 
بود صندوق حمایــت از این بیمــاران، از ابتدای 
امسال تشکیل شود تا بودجه 5هزار میلیاردی آن 
تخصیص پیدا کند. اما هنوز آیین نامه این صندوق 
از سوی هیأت وزیران تصویب نشده و آنها همچنان 
مشــکالت متعددی را در تامین دارو و هزینه های 
درمانی متحمل می شوند. روز گذشته زهرا شیخی، 
سخنگوی کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس 
در صحن علنی مجلس که با طرح ســؤال از وزیر 
بهداشت برگزار شد، اعالم کرد: »وزارت بهداشت 
طی چند ســال اخیر در تخصیــص و هزینه کرد 
اعتبارات پیش  بینی شــده برای حوزه ســالمت 
ناکارآمد بوده اســت؛ یعنی همان مقدار منابعی 
که دولت به حوزه سالمت اختصاص داده، منجر به 
کاهش پرداختی از جیب مردم نشده است.« به گفته 
شیخی، ســازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص 
بودجه به بیماران خاص و صعب العالج را منوط به 
تشکیل صندوق حمایت از این بیماران اعالم کرده 
اما تاکنون این امر محقق نشده است: »بررسی  های 
کمیسیون نشان می دهد درخصوص بهره مندی 
بیماران مشمول از اعتبارات پیش بینی شده سازوکار 
مشخصی تعیین نشده است. با توجه به تأخیر پیش 
آمده در تصویب اساسنامه صندوق باید چگونگی 
پرداخت هزینه های این بیمــاران تعیین تکلیف 
شــود.« او همچنین از مهلت یک ماهه به وزارت 
بهداشت برای تعیین تکلیف وضعیت این بیماران 
هم خبر داد: »وزارت بهداشت الزم است در مرحله 
اول در یک ماه آینده گزارشی از موانع ساختاری، 
نهــادی و فرایندی موجــود در حــوزه بیماران 
صعب العالج و نادر تدوین و به کمیسیون بهداشت 
و درمان ارائه کند. همچنین این وزارتخانه موظف 
است گزارشی از کم و کیف اقالم دارویی و تجهیزات 
پزشکی مصرفی بیماران خاص و صعب العالج را که 
در شمول فهرست بیمه قرار دارند، ظرف مدت یک 
ماه آینده تهیه و تقدیم کمیسیون بهداشت و درمان 
کند. بیمه سالمت کشور هم باید طی یک ماه آینده 
درباره نحوه هزینه کرد اعتبارات پیش بینی شده در 
قانون بودجه سال۱۴۰۱ به تفکیک جامعه هدف 
هر یک از این 2گروه بیماری گــزارش دقیقی به 
کمیسیون بهداشــت و درمان ارائه کند.«  از سوی 
دیگر، همایون سامه یح، عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس هم درباره انتقادات مطرح شــده 
به وزارت بهداشــت درباره حمایت نشدن بیماران 
خاص و صعب العالج به همشهری گفت: »نه درباره 
بیماران خاص که بــرای بیماری های معمولی هم 
به دلیل کمبود دارو، مردم با مشکالت زیادی مواجه 
شده اند. برای رفع مشکالت مربوط به حوزه دارو، 
طبق صحبت های انجام شــده با وزیر بهداشــت، 
سیاستگذاری، اقدام و اجرا بر عهده وزارت بهداشت 
است.« این نماینده مجلس همچنین درباره اینکه 
اگر تا یک ماه آینده بــرای تعیین تکلیف وضعیت 
بیماران خاص و صعب العالج اقدامی از سوی وزارت 
بهداشت انجام نشود، اقدام بعدی چه خواهد بود، 
افزود: »مجلس پیگیر رفع مشکالت و آشفتگی  های 
بازار داروســت اما سیاســتگذاری در این باره باید 
از سوی دولت انجام شــود. تمایل مجلس به طرح 
ســؤال در صحن برای وزرای مختلف زیادشده و 
آنها باید بدانند که این وضعیت زنگ خطری برای 
کنترل مشکالت و چالش های موجود است. ما در 
حوزه دارو به دلیل سیاستگذاری های فعلی با معضل 

روبه رو هستیم. 
صنعتگــران و کارخانه هــای دارویــی بالتکلیف 
مانده اند. اگر حمایت از تولیدکننده نباشد، کمبود 
دارو همچنان ادامه خواهد داشــت.« به گفته او، 
یکی از چالش  ها، مباحث متعددی بود که درباره 
حذف یا حذف نشــدن ارز ترجیحی وجود داشت 
و در نهایت تصمیم  گیری شــد که این ارز حذف 
شود. حاال باید سیاست ها و برنامه ریزی های وزارت 
بهداشت به گونه ای پیش برود که پوشش بیمه  ای 
داروها افزایش پیدا کند و بیماران متحمل هزینه 
نشوند. سامه یح در پاسخ به این سؤال که آیا حذف 
کامل ارز ترجیحی با توجه به مشــکالت صنایع 
دارویی و کمبودهای تولید منجر به بحرانی شدن 
بازار دارویی کشور نمی شود، افزود: »درباره صنایع 
دارویی باید حمایت ها ادامه داشته باشد و اصالح 
قیمت  گذاری هــا صورت بگیــرد. تولیدکنندگان 
باید بتوانند مبلغ خریــد مواداولیه را تامین کنند. 
هر میزان خریدی که تاکنون با ارز ترجیحی انجام 
می شده، اکنون باید 7برابر آن  به صورت مبلغ ریالی 
تامین شود. اگر کارخانه ای چنین توانایی ای داشته 
باشد، درنهایت به سود کارخانه و تولیدکننده خواهد 
بود. قطعا در این مسیر برخی کارخانه های ضعیف 
حذف خواهند شــد و دیگر تولیدکنندگان بسیار 

قوی  می شوند.«
البته با اینکه هنوز صندوق حمایت از بیماران خاص 
و صعب العالج راه اندازی نشــده، بهرام عین اللهی، 
وزیر بهداشت روز گذشته در صحن علنی مجلس، 
آن را یکی از افتخارات مجلــس و دولت برای حل 
معضل این بیماران عنوان و بر پوشش بیمه همگانی 
و حمایت از بیماران خاص و صعب العالج تأکید کرد. 
به گفته عین اللهی؛ »اساسنامه مربوط به بیماران 
صعب العالج تدوین و گروه های تحت پوشــش در 
3گروه با 2۹بیماری مشخص شــده است. بسته 
خدمتی مربوطه نیز آماده شــده و در دستور کار 
هیأت وزیران قرار دارد. با تصویب صندوق بیماران 
صعب العالج یکی از افتخارات مجلس و دولت، حل 
معضل بیماران صعب العالج خواهد بود و با اجرای 
بسته خدمتی و پوشش هزینه مناسب، پرداخت از 
جیب مردم در ایــن بیماری های پرهزینه کاهش 

خواهد داشت.« 

مریم سرخوش سالمت
روزنامه نگار

تجارت سیاه تولید داروی بیماران تاالسمی
مدت هاست بیماران مبتال به تاالسمی به دلیل سیاست های ارزی و به صرفه نبودن تولید دارو از سوی شرکت های داخلی، با کمبود یا نایاب شدن داروهایشان مواجهند 

بررسی ها نشان می دهد بخشی از معضالت به عملکرد تعدادی از شرکت های تولیدکننده برمی گردد

چالش بیماران تاالسمی برای دسترسی به دارو 
ادامه دارد؛ داروهــای تزریقی و خوراکی که آهن 
اضافی بدنشــان را دفع می کند تــا کلیه، قلب و 
کبدشان ســالم بماند، چندین ســال است که 
به سختی پیدا می شود. این داروها یا دچار کمبود 
طوالنی مدت می شوند یا آنهایی که به اسم داخلی 
فروخته می شوند، عوارض دارویی دارند؛ عوارضی 
که به گفته بیمــاران، منجر به حساســیت های 
پوســتی، اختالالت گوارشی و نارســایی کبد و 
کلیه می شود. بیماران و فعاالن در حوزه تاالسمی 
می گویند برخی از شرکت های تولید کننده داخلی 
با هدف ســودجویی، از محدود کــردن واردات 
حمایت کردند تا اختصاص ارز ترجیحی و نیمایی 
به آنها تعلق گیرد. آنها مواد اولیه ۴۰۰هزار دالری 
را برای سازمان غذا و دارو، 5۰۰هزار دالر فاکتور 
می کردند تا در این میان پولی به جیب شان برود. 
حاال که اختصاص این ارزها متوقف شده، برخی 
از همین شرکت ها هم دست از تولید کشیده اند؛ 
چراکه دیگر برایشان صرفه اقتصادی ندارد. برخی 
از این شرکت ها به بهانه تحریم، آن سوی مرزها، 
فعالیت شان را شــروع کرده اند و داروی 5دالری 
را ۱۰دالر به ایران می فروشند. حاال مجموعه این 
اقدامات در کنار نبود نظارت ها و تأخیر ســازمان 
غذا و دارو در اختصاص ارز برای ثبت سفارش دارو 
به شرکت های اصلی تولید کننده داروی بیماران 
تاالسمی، وضعیت فعلی را رقم زده است؛ وضعیتی 
که به گفته فعاالن این حوزه، روندش از سال۹۹ 

شروع شده و همچنان ادامه دارد.
سازمان غذا و دارو مشکالت این بیماران را می داند 
اما تــوپ را به زمیــن تولیدکننــدگان خارجی 
می اندازد. ســجاد اسماعیلی، مشــاور رسانه ای 
رئیس سازمان غذا و دارو پیش از این اعالم کرده 
بود که این سازمان تمام مسیرهای ممکن برای 
تامین داروهای بیماران تاالســمی را مدنظر قرار 
داده و از 3ماه پیش، ارز موردنیاز داروهای دسفرال 
)تزریقی( و جیدنیو )خوراکی( را به شرکت های 
مربوطه پرداخت کرده، اما داروها هنوز تولید نشده 
است. ســازمان غذا و دارو بر تالش این سازمان 
تأکید می کند، اما یونس عرب، دبیر انجمن بیماران 
تاالســمی از این ســازمان می خواهد که تاریخ 
اختصاص ارز و ثبت سفارش به شرکت مربوطه که 
همان نوارتیس سوئیس است را اعالم کند؛ چراکه 
از زمان ثبت سفارش تا ارسال محموله دارو، حدود 
7ماه زمان الزم است. عرب به همشهری می گوید: 
»اگر به تازگی ارز اختصاص داده شده، چندین ماه 
دیگر داروی خارجی به دســت بیماران می رسد، 

تکلیف بیماران در این مدت چیست؟« 
این سازمان تأکید می کند که بیماران تاالسمی 
مشکلی برای داروهایشــان ندارند. تولید داخلی 
ویال دفروکسامین و قرص دفرازیروکس خوراکی 
به میزان کافی از چند شرکت تولید داخل در بازار 
موجود است، اما بیماران تاالسمی به همشهری 
می گوینــد کــه این داروهــا پوشــش بیمه ای 

۱۰۰درصدی ندارند و بیمار بایــد ماهانه حدود 
۴۰۰هزار تومان از جیب برای این داروها هزینه 
کند؛ درحالی که قبال این داروهــا رایگان بود. به 

همه اینها هم باید عوارض دارویی را اضافه کرد.

از سال1400 تاکنون 190بیمار جان باختند
مجموعه این شــرایط سبب شــد تا 2۴خرداد، 
5۰۰بیمــار مبتال به تاالســمی در مقابل وزارت 
بهداشت تجمع کنند. درخواست اصلی آنها هم 
دسترســی به داروی باکیفیت بود. به گفته دبیر 
انجمن حمایت ازبیماران تاالسمی از سال۱۴۰۰ 
تاکنون، ۱۹۰بیمار به دلیل دسترسی نداشتن به 
دارو جانشان را از دست داده اند: »از تجمع قبلی که 
28آذر سال گذشته برگزار شد، 7۰بیمار جانشان 
را از دســت دادند.« به گفته عرب، براساس اعالم 
وزارت بهداشت، 35درصد بیماران تاالسمی نیاز 
به داروی خارجی دارند، اما 6۰ تا 7۰درصد مابقی 
بیماران هم دسترســی راحتی به داروهایشــان 
ندارند: »بیماران تاالســمی از اواخر ســال۹۹ با 
مشــکل تامین دارو مواجه شــدند و تا امروز هم 
این معضل ادامه دارد. در سال گذشته، تنها یک 
محموله داروی دسفرال وارد کشور شد که ارز آن 
اواسط سال۹۹ پرداخت شــده بود. ما قبال اعالم 
کرده  بودیم که به 5محموله دسفرال و 6محموله 
جیدنیو نیاز داریم. سازمان غذا و دارو وعده  تامین 
ارز را طی یک هفته داده بود، اما این اتفاق نیفتاد 
و تنها یک محموله دســفرال در سال گذشته و 
یک محموله جیدنیو در فروردین امســال وارد 
کشور شــد.« او ادامه می دهد: »در تجمع اخیر، 
ما خواستار حضور دادستان کل کشور هم شدیم 
تا او به عنوان مدعی العموم، به ایــن ماجرا ورود 

پیدا کند.«

80درصد بیماران به داروهایشان دسترسی 
ندارند

 او درباره دالیل دسترسی نداشتن بیماران به دارو 
هم می گوید: »برخی از شرکت های تولیدکننده، 
داروی ارزان این بیماران را که به طور کامل تحت 
پوشش بیمه بود دپو کردند و داروهای گران تری را 
که بیمار باید بخشی از هزینه را پرداخت می کرد، 
توزیع کردند. بیمار هم وقتی به داروخانه مراجعه 
می کرد و داروی گــران می دید، نمی خرید. واقعا 
مشخص نیست منشأ این اتفاقات در کجاست؟« 
به گفته او، سازمان غذا و دارو نسبت به این بیماران 
وظایفی دارد، اما مشخص نیست چرا به تعهداتش 
عمل نمی کند: »بســیاری از بیماران تاالسمی، 

دیگر به داروهایشان دسترسی ندارند، اگر هم دارو 
باشد، تحت پوشش کامل بیمه نیست. حاال بیمار 
برای یک قلم دارو، باید هر ماه ۴۰۰هزار تومان از 
جیب پرداخت کند و همین مســئله سبب شده 
بیماران دچار مرگ زودرس شوند. وقتی بیماران 
دارو مصرف نکنند، مبتال به دیابت و نارسایی کلیه 
می شوند، قلب شان از کار می افتد یا نارسایی ریوی 
پیدا می کنند. این داروها جایگزین ندارند.« به گفته 
او، از زمانی که تحریم ها شدت گرفت، آسیب این 
بیماران هم بیشتر شد. شرکت های تولیدکننده 
دیگر نتوانســتند ماده اولیه باکیفیت وارد کنند 
و این اتفاق هــا رقم خورد: »ســازمان غذا و دارو 
اعالم می کند که شــرکت نوارتیس به تعهداتش 
عمل نکرده؛ درحالی که باید اعالم شــود ارز دارو 
برای این شرکت در چه تاریخی پرداخت شد. اگر 
این شرایط به خوبی مدیریت شود، 5۰درصد از 

مشکالت حل می شود.«

تجارت پرسود برخی تولیدکننده های داخلی
بیمــاران تاالســمی نزدیک به 2۰هــزار نفرند. 
تحریم ها، سیاست های نظام سالمت و نگاه های 
سودجویانه شرکت های تولید کننده داخلی، دست 
به دست هم داده تا هر سال تعدادی از این افراد، 
جانشــان را به دلیل نبود دارو یا بی کیفیت بودن 
داروهایی که ماده اولیه شان خارجی است و به اسم 
داخلی فروخته می شود، از دست بدهند. بیماران 

از این موضوع گالیه فراوان دارند.
امیررضا مرادی، یکی از بیماران مبتال به تاالسمی 
و فعال اجتماعی در این حوزه است. او از جزئیات 
مشکالت بیماران تاالسمی، اطالعات دقیقی دارد 
و در گفت وگو با همشهری به آنها اشاره می کند. 
به گفته او، بی کیفیتی دارو  بخشــی از مشکالت 
بیماران تاالسمی است؛ درحالی که حاال مسئله 
این اســت که دارو به اندازه کافــی وجود ندارد: 
»به نظر می رسد مافیایی در این زمینه فعال است. 
بسیاری از شرکت های دارویی پیش از این  شکل 
گرفتند تا ارز نیمایــی و ترجیحی دریافت کنند. 
خیلی از این شرکت ها سندسازی  کردند و به اسم 
تولید دارو و واردات مواداولیه، ارز دریافت کردند. 
حاال همین شرکت ها به دلیل بی پولی دولت، دیگر 
تولید دارو برای بیماران خاص را کنار گذاشته اند؛ 
چرا که دیگر برایشان صرف ندارد. در مقابل سازمان 
غذا و دارو به دلیل محدودیت، در نهایت به صورت 
قطره چکانی توانست حدود یک پنجم نیاز واقعی 
این بیماران را وارد کشور کند؛ بنابراین این اتفاق 
2دلیل دارد؛ یکی بی پولی سازمان غذا و دارو و دوم 

فعالیت مافیای دارو.« به گفته او، درست از زمانی 
که اختصاص ارز ترجیحی قطع شد، شرکت های 
تولید کننده هم تولیداتشــان را محدود کردند. 
همه اینها در شرایطی است که اساسا شرکت های 
دارویی به ظاهر تولید کننده دارو هستند و در واقع  
آنها هیچ چیز تولید نمی کنند. تمام مواداولیه وارد 
کشور می شود و اینجا تنها بسته بندی می شود و  
همه اینها در شرایطی است که همین داروها هم 
کیفیت خوبی ندارند: »اگر قرار است شرکت های 
داخلی، این مدل دارو تولید کنند، بهتر است دارو 
از همان شرکت اصلی خریداری شود تا بیماران 

آسیب نبینند.«

خرید 400 هزار دالری، فاکتور 500 هزار دالری
 به گفته او، خیلی از این شرکت ها هم اکنون به بهانه 
تحریم ها در ترکیه فعالیت می کنند و مواد 5دالری 
را برای ایــران ۱۰دالر فاکتور می کنند: »حاال که 
سازمان غذا و دارو با محدودیت بودجه مواجه شده، 
معضالت، مشخص شده است. این شرکت ها با زد و 
بند، سهم واردات را کم می کنند تا خودشان به سود 
بیشتری برسند. برخی از این شرکت ها، 5۰۰هزار 
دالر فاکتور می کنند، اما خریدشان ۴۰۰هزار دالر 
اســت. مابه التفاوت آن وارد جیب شان می شود.« 
به گفته او، هــر بیمار مبتال به تاالســمی به طور 
میانگین، ماهانه ۱۰۰ویال دسفرال که یک داروی 
تزریقی اســت، مصرف می کند. هر ویال شرکت 
نوارتیس، 5دالر است: »اگر دارو از شرکت اصلی 
خریداری شود، هیچ وقت امکان تقلب و سودجویی 
وجود ندارد. نمایندگی این شــرکت ها یکسری 
کدهای اخــالق دارند، اما برخی از شــرکت های 
داخلی، ارز می گیرندو با ارائه فاکتور باالتر، تجارت 
سیاه و پرسودی را رقم می زنند. نکته دیگر اینکه، 
نظارت درستی بر عملکرد این شرکت ها نمی شود. 
هر شرکت دارویی و غذایی، مسئول نظارت فنی 
دارد که از سوی وزارت بهداشت تعیین می شود، اما 
حقوق آن شخص را خود شرکت پرداخت می کند. 
در این شــرایط دیگر آیا نظارت به درستی انجام 

می شود؟ خیر.«
مرادی به کیفیت تولیــد داروی بیماران خاص و 
به صورت مشخص بیماران تاالسمی اشاره می کند: 
»شــرکت های بزرگ تولید دارو به  مدت 3۰سال 
اجازه انحصار تولید دارو دارند. پس از 3۰سال، این 
انحصار از بین می رود و شرکت های دیگر می توانند 
آن دارو را تهیه کنند؛ البته تعیین مواد اولیه آن با 
خودشان است و در نهایت می توانند مجوز بگیرند. 
گاهی هم اگــر داروی اصلی مثــال ۱5ماده اولیه 

داشته، داروی شــرکت دیگر، ۱۰تا ۱2ماده اولیه 
دارد و با همان مواد، به نتیجه نســبی می رســد. 
درنهایت هم ممکن اســت تولیدکننده ها 3 تا ۴ 
ماده اصلی را پیدا نکنند؛ بــه همین دلیل داروی 
ژنریک عوارض بیشــتری دارد و مشکالتی مانند 
سنگ کلیه، عوارض پوســتی و... ایجاد می کند.« 
او ادامه می دهد: »در داروی دســفرال اصلی ماده 
اولیه ای برای ضدحساسیت هم وجود داشته، اما 
تولید کننده بعدی چنین مــاده اولیه ای را لحاظ 
نمی کند، بیشتر هم مسئله اقتصادی در این زمینه 
تعیین کننده اســت. شــرکت های تولید کننده 
داخلی هم همین روند را طی می کنند؛ حتی گفته 
می شود که این مواد به گونه ای ترکیب می شوند که 

حجم آن زیاد شود.«
داروی جیدنیــو، داروی وارداتی دیگری اســت 
که به صورت خوراکی از ســوی بیماران مبتال به 
تاالسمی مصرف می شود. این دارو هم بار آهن بدن 
را کنترل می کند. داروی دسفرال اما تزریقی است 
و روند بهتری برای پایین آوردن میزان آهن در بدن 
دارد. تمام بیماران مبتال به تاالسمی باید این داروها 
را مصرف کنند. گفته می شود اگر داروی دسفرال 
در دسترس باشــد، بیمار باید روزی 3بار مصرف 
داشته باشد؛ یعنی ماهانه حدود ۹۰ویال و گاهی 
۱5۰ویال. اگر هم بیمار داروی خوراکی جیدنیو 
مصرف کند، باید روزانه حداقل ۴قرص اســتفاده 
کند. حاال به گفته مرادی، ساالنه حدود ۱8میلیون 
ویال دسفرال برای ۱5هزار بیمار مبتال به تاالسمی 
نیاز است، اما به دلیل محدودیت ها این میزان وارد 
نمی شود: »وزارت بهداشت هر 3 تا ۴ ماه،  به اندازه 
مصرف 5۰۰نفر دارو در اختیــار داروخانه ها قرار 
می دهد. 2داروخانه اصلی در تهران داروی بیماران 
تاالســمی را عرضه می کنند؛ یکی ۱2فروردین و 
دیگری شهیدکاظمی، اما این داروخانه ها به اندازه 
مصرف تنها 3۰نفر دارو داشتند.« هر بیمار در ماه 
سهمیه ۱۰۰ویالی از داروی دسفرال دارد: »کسانی 
که دارو نداشته باشند، باید با ارز آزاد آن هم در بازار 
سیاه دارو بخرند، اما در توانشان نیست. کدام بیمار 

ماهانه توانایی پرداخت 5۰۰دالر دارد؟«

فروش دسفرال قاچاق در بازار سیاه
محمد، بیمار 38ساله ای است که از ۱۰، ۱2سالگی 
دارو مصرف کرده و حاال به همشــهری می گوید: 
»سهمیه ما ماهی یک بســته ۱۰۰تایی دسفرال 
است، اما در یک ســال تنها 3بار بسته ۱۰۰تایی 
توانستم بخرم. در همین مدت هم تنها 2بار موفق 
به خرید داروی دســفوناک که ایرانی دســفرال 
است، شدم؛ یعنی حدود نصف سال، دارو نداشتم. 
در کنــار آن داروی ال وان و اســورال هم مصرف 
می کنــم. اینها هــم ایرانی  هســتند و به عنوان 
داروی کمکی به شــمار می رونــد.«  او می گوید 
بســیاری از این داروهای خارجی در ناصر خسرو 
فروخته می شــود: »مازاد مصرف داروی دسفرال 
از کشورهای عربی و همسایه، وارد بازار سیاه ایران 
می شــود. تاریخ انقضای اغلب این داروها نزدیک 

است و به ســرعت باید مصرف 
شود. یک بسته 6۰۰تایی از این 
دارو، ۱۰میلیون تومان است.«

بودجه داروی بیماران خاص باید جداگانه باشد
علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، درباره دالیل تولید 
نکردن داروی بیماران تاالسمی از ســوی شرکت های تولید کننده 
به همشهری توضیح می دهد و می گوید: »کارخانه داروسازی برای 
تولید دارو، برای چندین بخش  باید مواداولیه تهیه کند. این مواداولیه 
به صورت بشکه ای و در وزن ســنگین مثال حدود 400کیلو فروخته 
می شوند و این مسئله همواره برای کارخانه ها مشکل ساز است؛ چراکه 
مواداولیه دارویی به دلیل نبود تقاضای باال، روی دست شان می ماند. 
آنها حداقل باید یک تا 2سال پشتوانه مصرف دارو داشته باشند. این 
اتفاق برای تولید داروی بیماران تاالسمی، هموفیلی و سایر بیماران 
خاص که تعدادشان خیلی باال نیست، می افتد. در تمام دنیا هم وضع 

به همین صورت است. مشکل در برگشــت سرمایه به شرکت های 
تولید کننده اســت.« او ادامه می دهد: »این نوع تولید برای شرکت 
تولیدکننده به صرفه نیست، در این میان حمایت مالی از این شرکت ها 
اهمیت پیدا می کند، اما آنجا هم مسئله این است که بودجه ای که برای 
دارو اختصاص داده می شود، کلی است. مسئوالن اینطور فکر می کنند 
که اگر بودجه ای که قرار است برای یک بیماری خاص درنظر گرفته 
شود، برای بیماری عمومی هزینه شود، مشکل چندین هزار بیمار حل 
می شود؛ بنابراین ترجیح می دهند برای بخش عمومی هزینه کنند.« 
به گفته نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، برای حل این مشکل باید 
بودجه جداگانه ای جهت بیماران خاص درنظر گرفته شود و از سوی 
دیگر، قیمت گذاری و پوشش بیمه ای این داروها به گونه ای باشد که 

شرکت  تولیدکننده برای تولید ترغیب شود.
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بیماران و فعاالن 
در حوزه تاالسمی 
می  گویند برخی از 

 شركت های 
تولید كننده داخلی، با 

هدف سودجویی، از 
محدود كردن واردات 

حمایت كردند، تا 
اختصاص ارز ترجیحی 

و نیمایی به آنها تعلق 
گیرد. آنها مواد اولیه 

400 هزار دالری را 
برای سازمان غذا و 

دارو، 500 هزار دالر 
فاكتور می کردند تا 

در این میان پولی به 
جیب شان برسد. حاال 

كه اختصاص این ارزها 
متوقف شده، برخی 

از همین شركت ها 
هم دست از تولید 

كشیده اند

مشاور رسانه ای رئیس 
سازمان غذا و دارو پیش 

از این اعالم كرده بود 
كه این سازمان تمام 

مسیرهای ممكن برای 
تامین داروهای بیماران 
تاالسمی را مدنظر قرار 

داده و از 3 ماه پیش، 
ارز مورد نیاز داروهای 

دسفرال )تزریقی( و 
جیدنیو )خوراكی( را به 

شركت های مربوطه 
پرداخت كرده اما داروها 
هنوز تولید نشده است. 

سازمان غذا و دارو بر 
تالش این سازمان 

تاكید می كند اما یونس 
عرب، دبیر انجمن 

بیماران تاالسمی از این 
سازمان می خواهد كه 
تاریخ اختصاص ارز و 

ثبت سفارش به شركت 
مربوط كه كه همان 

نوارتیس سوئیس است 
را اعالم كند

 بسیاری از بیماران 
تاالسمی، دیگر به 

داروهایشان دسترسی 
ندارند، اگر هم دارو 
باشد،تحت پوشش 
كامل بیمه نیست. 

حاال بیمار برای یك 
قلم دارو، باید هر ماه 

400 هزار تومان از 
جیب پرداخت كند، 
همین مساله سبب 
شده بیماران دچار 

مرگ زودرس شوند؛ 
وقتی دارو مصرف 

نكنند، مبتال به دیابت و 
نارسایی كلیه می شوند، 
قلب شان از كار می افتد 

یا نارسایی ریوی پیدا 
می كنند. این داروها 

جایگزین ندارد

بودجه ای كه برای 
دارو اختصاص داده 
می شود، كلی است.

مسئوالن اینطور 
فكر می كنند كه اگر 

بودجه ای كه قرار است 
برای یك بیماری عمومی 
در نظر گرفته شود، برای 

بیماری عمومی هزینه 
شود، مشكل چندین 

هزار بیمار حل می شود، 
بنابراین ترجیح 

می دهند برای بخش 
عمومی، هزینه كنند

افزایش سرمایه اجتماعی 
در گرو  همکاری قوا

ماینرها امسال کامل 
خاموش نمی شوند

سکونت در ری بدون نگرانی

 هماهنگی درون سیستمی و درون نهادی می تواند
 باعث ارتقای سطوح رضایتمندی در جامعه شود

باوجود شایعه خاموشی دستگاه های استخراج رمزارز، قرار 
بر اعمال محدودیت برای کاهش مصرف برق آنهاست

فیلم منتشرشده درباره حفره بزرگ زیرزمینی در محدوده 
قنات ده خیر تهران دلهره به جان اهالی منطقه انداخته اما 
مسئوالن و مدیران شهری می گویند جای نگرانی نیست
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مثبت ارزیابی شده است. وی بر این باور است که این 
نوع هماهنگی درون سیســتمی و درون نهادی قطعا 
می تواند در میزان اعتمادبخشی عمومی و امیدافزایی 
بیشــتر در جامعه مؤثر باشــد. به عبارت دیگر، آنچه 
در نهاد اجرایی ، ابراهیم رئیسی تحت عنوان احیای 
ســرمایه اجتماعی دنبال می کند درون نهاد قضا از 
زمان حضور ایشان شــروع و همزمان در زمان حضور 

محسنی اژه ای با قوت پیگیری می شود.

بازخورد مثبت
حضور ابراهیم رئیســی در زمان تصدی منصب قضا 
در میان مردم، در میان تولیدکنندگان آســیب دیده 
و تالش برای احیای بسیاری از کارخانه ها و رسیدگی 
به مطالبات عمومی از ویژگی هــای آن دوران بود که 
به صورت سیســتمی با قوت در دوره محسنی اژه ای 
که سابقه طوالنی در نهاد قضا دارد پیگیری می شود. 
از این رو جامعه نخبگانی این امیــد را دارد که پیوند 
هم افزادهنده بین نهاد اجرایــی و قضا بتواند چرخه 
سیاستگذاری را در کشور روزبه روز مؤثرتر و کارآمدتر 
کند. مهدی خورســند، تحلیل گر مسائل سیاسی با 

نگاه روندپژوهانه، این گفته ها را تأیید کرد. وی معتقد 
است که تأثیر گذاری سیاست ها و راهبردها با دو گونه 
کنش همراه اســت؛ ارجحیت ســاختار بر کارگزار و 
برعکس ارجحیت کارگزار بر ساختار؛ در این چیدمان 
است که نوع رفتار و برونداد سازمانی قابل احصا است. 
این تحلیل گر مسائل سیاسی افزود: در زمان حضور 
ابراهیم رئیســی در قوه قضاییه نوعــی تفکر پویا در 
جهت چابک سازی  نهاد قضا پی ریزی شد که می توان 
از ثمرات آن به کوتاه شــدن زمان دادرسی و به صلح 
انجامیدن بسیاری از پرونده ها اشاره کرد؛ با این حال 
شاهد بودیم که در دوره حضور ریاست محسنی اژه ای 
در منصب قضا، ادامه این مســیر با تمرکز بر امورات 
قضایی بیشتر شــده اســت. تا جایی که اگر در مقام 
مقایسه قرار بگیریم در زمان ابراهیم رئیسی بیشتر بر 
توجه به آسیب های اجتماعی از منظر حضور قضایی 
تأکید می شد؛ درحالی که در زمان محسنی اژه ای بیشتر 

بر کیفیت دادرسی ها تأکید می شود.

همه قوا در یک مسیر
وی در توضیحات کامل تری افــزود: اهداف عالی 

قوه قضاییه و مسیر تحول در این نهاد بسیار مثبت 
ارزیابی می شود. با این حال ابراهیم رئیسی بر روند 
کاهش آســیب های اجتماعی در ایــن قوه تأکید 
داشتند و محسنی اژه ای بر اقتدار قضایی و کاهش 
بزه بیشــتر تأکید دارند. به این معنی که زنجیره 
بزه در جامعه کاهش یابد. البته ممکن اســت در 
تاکتیک ها تفاوتی وجود داشــته باشد، اما اهداف 
عالی قوه قضاییه و مســیر تحول روشن و یکسان 
است و به نظر می رسد در همگرایی و هم افزایی بین 
نهاد قضاییه و مجریه رویکرد های مثبت قابل قبولی 
پدیدار شود. باید توجه داشت که شاهد این گفته ها 
این است که فردی که مسیر تحول در قوه قضاییه را 
آغاز کرده، خود اکنون در نهاد اجرایی با قوت مسیر 
را ادامه می دهد. از این رو مســیری آغاز شده است 
که ســرانجام آن در رویکردهای مختلف مثبت و 
قابل قبول ارزیابی می شود. به ویژه که محسنی اژه ای 
سابقه زیادی در دســتگاه قضا دارد و گلوگاه های 
فساد و جرم را در جامعه به خوبی می شناسد. در این 
زمینه پیشنهاد می شود که به نهاد اجرایی نیز برای 

بستن روزنه های فساد کمک کنند.

افزایش سرمایه اجتماعی در گرو  همکاری قوا
هماهنگی درون سیستمی و درون نهادی بین قوای اجرایی و قضاییه می تواند باعث ارتقای سطوح رضایتمندی در جامعه شود

شارمهد در جایگاه پاسخگویی 
»گروه تندر« نامی که فعالیت های آن با اقدامات تروریستی علیه 
مردم گره  خورده است از سال83 به گوش می رسد؛ گرچه این 
گروه نام انجمن پادشاهی ایران را بر خود گذاشته و در راستای 
کشتار مردم بی دفاع کشــورمان از هیچ کوششی دریغ نکرده 
است. به گزارش همشهری، براساس اطالعات موجود، فتح اهلل 
منوچهری با نام مســتعار فرود فوالدوند در سال های نخست 
تأســیس این گروه و تا سال۱38۵ ســرکردگی آن را برعهده 
داشت. پس از او جمشید شارمهد در همان سال مسئولیت آن 
را برعهده گرفت، اما جمشید شارمهد که یک رسانه ماهواره ای 
را اداره می کــرد و در آن به اعتقادات دینــی مردم می تاخت و 
فعالیت های تروریستی خود را رســما اعالم می کرد، مردادماه 
سال۹۹ ازسوی ســربازان گمنام امام زمان)عج( دستگیر شد. 
آنطور که معاون دادستان در چهارمین جلسه دادگاه این متهم 
که روز گذشته در شعبه۱۵ انقالب و به ریاست قاضی ابوالقاسم 
صلواتی برگزار شد، می گفت، در کارنامه وی جنایت های بسیاری 
مانند بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار 
سد سیوند شیراز مشاهده می شود که در این میان بمب گذاری 
در حسینیه سیدالشهدای شیراز حادثه ای خون بار است که افراد 
بی گناه بسیاری در آن به شهادت رسیدند. براساس کیفرخواست 
دادستانی در 3جلسه گذشته، این فرد متهم به بمب گذاری در 
حسینیه شیراز و فروش اطالعات مراکز نظامی به آمریکاست. 
نماینده دادستان در جلسه چهارم رسیدگی به اتهامات شارمهد 
گفت: جمشید شارمهد متهم به افشــای اطالعات طبقه بندی 
شــده درخصوص اطالعات موشکی سپاه پاســداران انقالب 
اسالمی از طریق انجمن پادشــاهی ایران بود که در این رابطه 
قصد داشت آدرس و مختصات ۱۰سایت موشکی سپاه رابه اف 
بی آی بفروشد. وی با اشاره به انفجار بمب صوتی توسط اعضای 
این گروهک تروریســتی در شهرســتان آبدانان، گفت: متهم 
اعتراف کرده است در فروردین ماه سال۱3۹۵ یک بمب صوتی 
در شهرستان آبدانان منفجر کرده است. پس از وقوع این حادثه 
انجمن پادشاهی ایران با برعهده گرفتن مسئولیت این حرکت 
آن را سرآغازی برای براندازی نظام اعالم کرد. نماینده دادستان 
ادامه داد: انفجار در پاالیشگاه شاهرود در ۱6مهر سال۹۵، انفجار 
در محوطه پشتی ساختمان صداوســیمای فارس در سال۹۵، 
اخاذی از مردم با ترســاندن آنها برای جلــب کمک برای ادامه 
فعالیت های گروهک، تهدید جوانان مومن و انقالبی مشــغول 
به کار در نهادهای انقالبی، تالش برای ترور یکی از مســئوالن 
محلی در مریوان ازجمله دیگر اتهامات این گروه و سرکرده آن  
است. در  بعد از بیان اتهامات، تصاویر بخشی از اقدامات متهم در 
دادگاه به نمایش درآمد. آنطور که نماینده دادستان می گوید، 
شارمهد همه اتهامات انتسابی به  خود را پذیرفته و به این دلیل، 
نماینده دادستان از قاضی برای او اشد مجازات را تقاضا کرد. قرار 
است پنجمین جلسه دادگاه این متهم در روزهای آتی با حضور 
خانواده های شهدای انفجار حسینیه  شیراز و خانواده دیگر شهدا 

برگزار شود.

محمدحسن پیرزاده
مدیرکل امور مجلس قوه قضاییه

معاندان جمهوری اســامی ایران همواره 
ســعی دارند دربــاره نحــوه برخــورد و اداره 
زندان ها سمپاشــی هایی داشــته باشند.
بازدیــد نماینــدگان از زندان هــا باعــث 
می شــود آنهــا از نحــوه ارائــه خدمــات  بــه 
محکومین آگاه شــوند تا در بررسی لوایح 
بودجــه و برنامه هــای توســعه، جایــگاه 

زندانیان را مورد توجه قرار دهند./ایرنا

 نظارت مجلس برعملکرد وزرا
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: استیضاح، تذکری 
به وزیران است تا در عملکرد خود دقت بیشتری داشته 
باشند؛ آنها باید خواسته های مردم را محقق کنند اما 
برخی وزارتخانه ها هنوز به این مرحله نرسیده اند. اقبال 
شــاکری درباره تغییر و اصالح کابینه دولت سیزدهم 
پس از یک سال و موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن 
و تجارت گفت: نمایندگان مجلــس کار نظارت عالیه 
خود را انجام می دهند و از ابزارهای خود در این زمینه 
اســتفاده می کنند. تالش مجلس در این است که به 
دولت در پیشبرد اهداف و تحقق برنامه هایی که دارد 
کمک کند و کابینه را به موفقیت و کارآمدی نزدیک تر 
کند. وی تصریــح کرد: هنگامی که مجلس شــورای 
اسالمی به این نقطه  و نتیجه برسد که وزیر یا مسئولی 
کاری از پیــش نمی برد و از انجام وظایف یا پیشــبرد 
برنامه های خود وامانده است، از ابزار نظارتی استفاده 
خواهد کرد. اســتیضاح و اســتفاده از تمام ابزارهای 
نظارتی و اقدامات مجلس، تذکری به وزیران است تا در 
عملکرد خود دقت و تالش بیشتری داشته باشند. / مهر 

نقل قول خبر

مجلس

دادگاه

یعقوب رضازاده
نماینده مجلس

جمهــوری اســامی ایران بــه هیــچ وجه از 
مذاکــرات برجامی عقب نشــینی نخواهد 
کرد، اما ادامه مذاکرات نباید با زور و فشار 
طرف هــای آمریکایی کــه تحت تأثیر رژیم 
صهیونیستی است، انجام شود. تعهدات 
برجام نباید یکطرفه اجرایی شــود و تحت 

فشار و زورگویی آمریکا باشیم./ایسنا

زان
 می

ری
گزا

خبر
س: 

عک

اصلی ترین  مسائلی که در اجرای مؤثر 
سیاســت ها و بازخوردگیــری از آنها 
مؤثراســت، مرحله ارزیابی و بازبینی 
صحیح در چرخه سیاستگذاری اســت. از لحظه ای که 
سیاستی تنظیم و به عرصه اجرا بر می گردد این نهادهای 
ارزیاب و قضاوت کننده هســتند کــه می توانند میزان 
اثربخشی آن را محاسبه کنند. به جرأت می توان گفت 
که این نهاد ارزیاب و قاضی در کشور ما نهاد قوه قضاییه 
است که در تعامل با روند اجرا و تدوین کننده سیاست ها 
به خوبی می تواند چرخه سیاســتگذاری را در کشــور 
تکمیل کند. آغاز هفته قوه قضاییه نیز بهانه خوبی برای 
پرداختن به جایگاه این قوه در معادالت اجتماعی است 
که کمک کننده به نهادهای تدوین کننده سیاست هاست. 
ضمن اینکه ایــن نهاد ارزیاب خود نیز می تواند بســتر 
تحول، تدوین راهکارها و راهبردهایی باشد که از میزان 
اصطکاک اجتماعی و سیاســی بکاهد و در واقع بازویی 
برای نهادها و قوای دیگر باشــد. به نظر می رسد که قوه 
قضاییه از زمان حضور سید ابراهیم رئیسی تاکنون که 
غالمحسین محسنی اژه ای سکان قضایی را از او تحویل 
گرفته، بســتر تحوالت مثبتی بوده که اتفاقا در جهت 
هم افزایی و همپوشانی سیستمی به خوبی حرکت کرده 
است. در این زمینه این دیدگاه وجود دارد که اهداف نهاد 
اجرایی در مسیر عدالت ورزی، احیای سرمایه اجتماعی 
و چابک سازی  در سیســتم و جامعه به خوبی از مسیر 
قوه قضاییه پیگیری شده و البته که تأثیرات آن در نهاد 
مجریه و سپس در سطوح و الیه های عینی جامعه قابل 
احساس است. هر چند این روند نیاز به زمان دارد، اما در 
همین دوره کوتاه نیز دیدگاه ها و نظرات نخبگانی حاکی 

از حرکت  نهاد قضا برای تحول مثبت در  جامعه است.

افزایش سرمایه اجتماعی
محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس در این زمینه معتقد 
است که مسیر تحولی که ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه 
آغاز کرده با حضور محســنی اژه ای امتداد و ارتقا پیدا 
کرده اســت. وی در گفت وگو با همشهری به مواردی 
همچون اصالحات سیستم قضایی، اجرایی کردن سند 
تحول قضایی و پیگیری طرح های مبارزه با مفاسد در 
قوه قضاییه اشاره می کند که شروع آن با اقتدار از زمان 
حضور رئیسی در قوه قضاییه بود و البته محسنی اژه ای 
نیز این روند را پرشتاب تر ادامه می دهد. البته نقدعلی 
معتقد است که بسیاری از مشکالت قضایی در کشور ما 
ریشه ای است و نیاز به تمرکز زیاد دارد، اما روند تحوالت 

گزارش
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درحالی که طی روزهای اخیر بعضی از رســانه های 
داخلی و خارجی از قطع برق صنعت استخراج  رمزارز 
در ایام تابســتان خبر دادند، امــا پیگیری روزنامه 
همشهری نشان می دهد که این خبر »دقیق« نبوده 
است. درواقع سخنگوی صنعت برق عنوان کرده بود 
که »میزان تقاضای مراکز مجاز اســتخراج رمزارز 
۸۰۰مگاوات است که در ایام پیک فقط ۲۰۰مگاوات 
دریافت می کنند. همچنین این مراکز متناســب با 
شرایط و محدودیت ها نسبت به کاهش مصرف اقدام 
خواهند کرد. البته درصورت بروز شرایط اضطراری 
و افزایش نیاز مصرف در کشــور، این مراکز به طور 
کامل از مدار مصرف خارج خواهند شــد.« بنابراین 
برخالف یکی دو سال گذشته که فعالیت ماینرها در 
تابستان به طور کامل ممنوع می شد، امسال وزارت 
نیرو انعطاف بیشتری نســبت به این صنعت نشان 
داده است. این در حالی است که گزارش اخیر مرکز 
پژوهش های مجلس درباره میزان مصرف ماینرها 

را درباره این رویکرد جدید نمی توان نادیده گرفت.

ماینرها عامل خاموشی نیستند
عباس آشــتیانی، مدیرعامــل انجمــن فناوران 
زنجیره بلــوک )انجمن بالکچیــن( در گفت وگو 
با همشهری با اشــاره به اینکه در سال گذشته به 
دالیل کامال غیرکارشناسی و گاهی فرافکنانه شاهد 
خاموشی های دستوری و بدون هیچ منطق خاصی 
در کشــور بودیم، ادامه می دهد: »ســال گذشته 
عالوه بر 4ماه گرم ســال، پس از آن یک خاموشی 
4ماهه دیگر را در ایام سرد ســال به خاطر کمبود 
برقی که ناشی از کمبود ســوخت های فسیلی بود 
شاهد بودیم.« آشتیانی به پژوهش ها و مستنداتی 
که در انجمن بالکچین در طول سال های گذشته 
تهیه و آماده شده و همچنین انتشار گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس مبنــی بر اینکه ماینرها عامل 
خاموشی های کشور نیستند، اشاره می کند و اظهار 
امیدواری می کند که امسال شاهد رفتار منطقی تری 
در این حوزه باشیم. او همچنین ناترازی در خطوط 
انتقال انرژی اعم از برق و گاز و همچنین ناترازی در 

ظرفیت تولید انرژی و تبدیل انرژی فسیلی به برق از 
سال های گذشته تا امروز را یادآوری می کند. به گفته 
آشتیانی، از ســوی دیگر بدهی های قابل توجه به 
نیروگاه داران باعث شده افزایش ظرفیتی که طبق 
برنامه های توسعه ای کشوری پیش بینی شده بود، 
نتوانیم تحقق ببخشیم و نتیجه می گیرد که کمبود 
برق در کشور ما در ایام اوج مصرف طبیعی است. با 
این حال، او بر این نکته تأکید می کند که الزم است 

وضعیت فعلی مدیریت شود.

جداول خاموشی برمبنای زمان و مکان
مدیرعامل انجمن بالکچیــن می گوید: »از آنجا که 
این کمبودها در نقاط مختلف کشــور و در ساعات 
مختلف همواره متفاوت است، لذا وزارت نیرو هر سال 
جداولی را برای خاموشی ها بر مبنای مکان و زمان 

تهیه می کند و برای صنایع مختلف ابالغ می کند.«
آشــتیانی با ذکر یــک مثال توضیــح می دهد که 
»اینگونه نیســت که بگوییم چون برق کم داریم، 

اعالم کنیم که فرضا برق صنایع سیمان قطع شود. 
چراکه برخــی از کارخانه های ســیمان در نقاطی 
قرار دارند که مــازاد تولید برق داریــم، اما قابلیت 
انتقال آن را نداریم.« او با تأکیــد بر اینکه تصمیم 
عقالیی این اســت که جداول خاموشی بر مبنای 
زمان و مکان تهیه و ارائه شــود، بــه گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس اشاره می کند و می گوید: »بر 
این اساس، انشــااهلل هرگز این تبعیض را در مورد 
صنایع استراتژیک دیجیتال و ای تی اعمال نکنیم، 
اما اگر کشور در آن نقاط کمبود انرژی دارد، صنعت 
ماینینگ هم حاضر اســت همانند ســایر صنایع 

خاموشی ها را تحمل کند.«

مصرف پایین در تابستان 
مدیرعامل انجمن بالکچین با اشــاره به اظهارات 
ســخنگوی صنعت برق مبنی بــر اینکه صنعت 
اســتخراج مصرف باالیی نــدارد، ادامه می دهد: 
»علت آن هم این اســت کــه تعرفه انــرژی در 

تابستان 4برابر ایام غیرپیک است و تقریبا به عدد 
33۰۰تومان برای هر کیلووات ســاعت می رسد 
که تعرفه باالیی محســوب می شــود.« آشتیانی 
می گوید: »بنابراین آمار ســخنگوی صنعت برق 
مبنی بر ظرفیت ۸۰۰مگاواتی استخراج کنندگان 
مجاز و مصــرف ۲۰۰مگاواتی آنهــا در این ایام، 
درســت اســت. چراکه، با این تعرفه، سه چهارم 
صنعتگران این حوزه درواقــع تمایلی به فعالیت 
در این ایام ندارند.«  مدیرعامل انجمن بالکچین 
همچنین درخواست و پیام خود را به عنوان نماینده 
انجمن و صــدای صنعتگران قانونــی این حوزه 
اینگونه مطرح می کند: »ایــن صنعت هم، مانند 
سایر صنایع حائز اهمیت است و تبعیض قائل شدن 
و استدالل های فاقد پشتوانه علمی درباره مصرف 
انرژی این صنعت، خسارات بسیاری به کشور وارد 
کرده است.« با این حال، آشتیانی اظهار امیدواری 
می کند که این بار شــاهد رویکرد عقالیی دولت 

فعلی نسبت به این صنعت باشیم.

ماینرهاامسالکاملخاموشنمیشوند
 باوجود شایعه خاموشی دستگاه های استخراج رمزارز در تابستان در برخی از رسانه ها، قرار بر اعمال محدودیت

 برای کاهش مصرف برق آنهاست

عمادالدین قاسمی پناهرمزارز
روزنامه نگار

 اثربخشی واکسیناسیون
در کاهش عوارض کووید مزمن

یک اپیدمیولوژیست بالینی به نام زیاد العالی به گنجینه ای 
دسترسی پیدا کرده اســت که بســیاری از محققان فقط 
می توانند رؤیای آن را داشته باشــند: مجموعه ای میلیونی 
از پرونده الکترونیکی پزشکی ســربازان سابق آمریکایی. به 
گزارش نیچر، العالی و همکارانش در مرکز مراقبت بهداشتی 
میسوری با در دســت داشــتن این داده ها، عوارض کووید 
طوالنی را از بیماری های قلبی تا دیابت نوع ۲بررسی کردند. 
کووید طوالنی وضعیتی است که در آن افراد عالئم بیماری را 
تا ماه ها با خود دارند. این تیم دریافت که واکسیناسیون خطر 

ابتال به کووید طوالنی را تا حدود 15درصد کاهش می دهد.
تعریف کووید طوالنی با بیش از ۲۰۰عالمت مرتبط اســت، 
که شدت آن می تواند از ناخوشایند تا ناتوان کننده متفاوت 
باشد. این سندروم می تواند ماه ها یا سال ها ادامه داشته باشد. 
تاکنون هیچ توافقی در مورد چگونگی تعریف و تشــخیص 
کووید طوالنی مدت وجود نداشته است. پایگاه های اطالعاتی 
عظیم لزوما به دانشمندان نمی گوید که اسرار کووید مزمن 
مانند اینکه واکسیناسیون تا چه اندازه در برابر این معضل از 

آنها محافظت می کند، چیست.

محققان در مطالعات همچنان از طیف وســیعی از معیارها 
برای تعریف این بیماری استفاده می کنند. اما تخمین زده 
می شود که شیوع آن بین 5تا 5۰درصد باشد. مطالعه چنین 
وضعیت پیچیده ای باید به اندازه ای بزرگ و دربرگیرنده باشد 
تا دامنه عالئم و تأثیر احتمالی ویژگی هایی مانند سن و شدت 
عفونت حاد SARS-CoV-2 را منعکس کند. اینجاست که 
تجزیه و تحلیل هایی مانند آنچه العالی و تیمش در دســت 

دارند، مزایای زیادی را ارائه می دهند.
برای العالی، اختالفات بین نتایج مطالعه تعجب آور نیست. او 
می گوید اپیدمیولوژیست  ها اغلب شواهدی را از منابع متعدد 
داده ها و روش های تجزیــه و تحلیل با هم ترکیب می کنند. 
حتی اگر تعیین دقیق اثر واکسیناســیون بر خطر طوالنی 
مدت کووید دشوار باشد، محققان می توانند روند آن را دنبال 
کنند. العالی گفت: در نهایت ما به یک موضع مشترک درباره 
اثربخشی واکسن در کاهش ابتال به کووید مزمن می رسیم. 

پس واکسینه بودن بهتر از واکسینه نبودن است.

آزمایش موفق ابرموشک آرتمیس
برای نخستین بار ابرموشک سفر ماه به نام آرتمیس1 به طور 
کامل سوختگیری کرد. چهارمین تالش از آخرین آزمایش 
پیش پرتاب این موشــک از روز شنبه آغاز و مخازن موشک 
روز دوشنبه پر شد. به گزارش سی ان ان، این آزمایش حیاتی، 
هر مرحله پرتاب را بدون خروج موشک از سکوی پرتاب در 
مرکز فضایی کندی در فلوریدا، شبیه ســازی  می کند. این 
فرایند شامل بارگیری پیشران فوق سرد، انجام یک شمارش 
معکوس کامل شــبیه به زمان پرتاب، تنظیم مجدد ساعت 

شمارش معکوس و تخلیه مخازن موشک است.
نتایج این آزمایش مشخص می کند که آرتمیس1 چه زمانی 
برای ماموریت آمــاده خواهد بود. این ماموریت بخشــی از 
پروژه عظیم آرتمیس ناسا است که قرار است انسان را به ماه 
بازگرداند. در آرتمیس، نخستین بار یک زن فضانورد و یک 
فضانورد رنگین پوست حضور خواهند داشت. 3 تالش قبلی 
در این آزمایش که ماه آوریل انجام شد ناموفق بود و قبل از 
اینکه موشک به دلیل نشت های مختلف بتواند به طور کامل با 
پیشران بارگیری شود، به پایان رسید. به گفته ناسا این موارد 

اصالح شده اند.

شــرکت های دانــش بنیــان فعــال در 
عرصه گیاهــان دارویــی ۴۰۰محصول 
را بــه تولیــد رســاندند. ۲۵۴شــرکت 
دانش بنیــان و خــاق در حــوزه تولیــد 
گیاهــان دارویــی و داروهــای گیاهی و 
توسعه طب ســنتی در کشور تشکیل 
شــده کــه از ایــن تعــداد ســهم دانــش 
بنیان هــا ۱۹۲ و شــرکت های خــاق ۶۲ 

مجموعه ثبت شده است.

 ۴۰۰
محصول 

شــرکت تراشه ســــازی  اینتــل پــس 
دادگاه  یــک  در  موفقیـــــت  از 
جرایـــــــــم  بـــــه  رسیدگی کننــــــده 
ضد انحصــار ایــن شــرکت، ادعایــی 
۶۲۴ میلیــون دالری را بــرای کســب 
سود مطرح کرده اســت. کمیسیون 
اروپا وابسته به اتحادیه اروپا اینتل را 
بــه انحصارطلبی تجــاری متهم کرده 
بــود و در جریــان رســیدگی بــه ایــن 
پرونــده ایــن شــرکت تراشه ســاز از 
جریمــه ۱۰.۶میلیــارد یورویــی تبرئه 

شد.

 ۶۲۴
میلیون دالر 

فضا

عدد خبر
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جریان آب زیرزمینی به تدریج خاک و سنگ را شسته 
تا حفره  بزرگی در عمق خاک پدیدار شود؛ حفره ای 
که طول و عــرض آن در تاریکــی زیرزمین معلوم 
نیست. روی زمین، مجتمع های مسکونی بزرگی با 
نمای زیبا و ارتفاع زیاد ساخته شده است و کسی که 
در فیلم صحبت می کند، هشدار می دهد این حفره 
ریزش می کند و ساختمان ها خراب می شوند. بعد از 
حادثه  متروپل آبادان همه به ریزش ساختمان های 
نوساز حساس شده اند و حاال فیلمی 2دقیقه ای در 
شــبکه های اجتماعی دست به دســت می شود که 
خالی بودن زیر آپارتمان های پرجمعیت را نشــان 
می دهد. فیلم چندان واضح نیســت اما درون تونل 
قنات قدیمی »ده خیر« گرفته شــده اســت که در 
شهر ری و نزدیک به خیابان سلمان فارسی قرار دارد. 
باالی تونل درست مانند یک غار است و نور چراغ های 
دستی کوچک آنقدر نیست که بفهمیم ابعاد حفره 
چقدر اســت. وجود این قبیل حفره ها در شهر های 
ایران عجیب نیســتند. در مناطق مرکزی و شمالی 

تهران هم چنین اتفاقاتی افتاده است.
اهالی خیابان ایرانیت در نزدیکی خیابان ســلمان 
فارسی از حدود یک هفته قبل این فیلم را دیده اند 
اما کسی چندان نگران نیست. بیشتر خیابان ایرانیت 
شامل مجتمع های مســکونی وسیع با چندین برج 
است. خیابان اصلی ایرانیت پهن و خلوت است. هدف 
اصلی فیلم، مجتمع بزرگ »ه...« با نمای سفید و سیاه 
است که بخشــی از واحد های آن اکنون مسکونی 
هستند. از در اصلی در سمت شمال وارد می شویم 
و سراغ ســازنده بنا را می گیریم. در دفتری که در 
طبقه همکف ســاختمان و رو به حیاط قراردارد، او 
را می بینیم. »م.ش« می گوید که محل عبور قنات، 
نه زیرساختمان و نه در حریم 6متری دیوار های آن، 

بلکه دورتر از آن است. 
او توضیح می دهد که طبق نقشه مجتمع مسکونی، 
در مساحت نزدیک به یک هکتار الیه ای به ضخامت 
یک و نیم متر بتن ریزی انجام گرفتــه و ادامه آن به 
سمت ستون های اطراف و زیر بلوک های مسکونی 
هم با بتن و میلگرد باال رفته اســت، به شــکلی که 
مجتمع روی یک الیه محکم ســاخته شده  است. 

او همچنین تأکید می کند که به دنبال به کارگیری 
شــرکت های متخصــص در زمینــه ژئوتکنیک و 
ژئوفیزیک هستند که ایمنی ساختمان را تأیید کند.

اهالی نگران نباشند
از باالترین طبقات برج های نوساز خیابان ایرانیت، 
می شود مناره ها و گنبد آجری - کاشی کاری حرم را 
دید. بخشی از این امالک وقفی هستند و در مراحل 
دریافت پایان کار قرار دارند. با چند دقیقه پیاده روی 
می توان به در جنوبی حرم عبد العظیم حسنی)ع( 
رســید. کوچه  های اطراف زیر آفتــاب ظهر خلوت 
هســتند و وانت  میوه فروش در سایه درختی پارک 
کرده است. قبال حادثه ریزش ساختمان در شهرری 
رخ نداده  و با وجود انتشار این فیلم ، باز هم نگرانی بین 

مردم ایجاد نشده است.
سید محمد آقامیری، نایب رئیس کمیسیون عمران 
و حمل ونقل شــورای شــهر تهران اما می گوید: »با 
توجه به انتشار فیلم مربوطه، شــورای شهر از آقای 
حســین نظری، معاون هماهنگی و امــور مناطق 
شهرداری خواست که این موضوع را پیگیری کنند 
و این معاونت هم جوابیه را به ما داد که این حفره در 
باالی قنات ایجاد شده است و طی قراردادی با یک 
شرکت ژئوتکنیک موضوع بررسی و اعالم می شود. 
با همه اینها آنچه بررسی های اولیه حکایت می کند، 
خطری متوجه ســاختمان ها نیســت.« او هشدار 
می دهد که مدیریت شهری با همکاری دیگر نهادها 
مثل دادستانی، در برخورد با تخلفات ساخت و سازها، 
رعایت نکردن اصول ایمنی و بی توجهی به استاندارد 

حریم گسل ها و قنات ها در احداث بنا، با جدیت عمل 
می کند. رئیس کمیته ایمنی شورا هم با بیان اینکه 
نظارت در چندین نقطه از شهر  به دلیل فرونشست، 
عبور گســل ها و همچنین قنات ها جدی تر از پیش 
انجام می شود، می  گوید: »قطعا نظارت و سختگیری 
در شهرری بیشتر است؛ چراکه در این محدوده گسل 
ری را داریم. بــا این حال، ممکن اســت موردهای 
خطرناکی از فرونشست و شسته شدن خاک باشد و 
به همین خاطر نیازمند همکاری شهروندان هستیم.« 
مهدی بابایی می افزاید: »شهروندان اگر مواردی را در 
این زمینه دیدند به سامانه 137اطالع بدهند یا اینکه 
در ارتباط با سازمان پیشگیری و مدیریت بحران آن را 
مطرح کنند. قرار است که در حوزه کالبدی و سازه ای 
و عمرانی، سازمان مدیریت بحران و در حوزه حوادثی 
مانند حریق هم ســازمان آتش نشــانی اقدام کند. 
فهرست 129ســاختمان نا ایمن که مطرح شد هم 
صرفا در حوزه آتش نشانی بود. اگر شورا از این دست 
موضوعات باخبر باشد، از طریق شهرداران مناطق آن 
را پیگیری می کند. درکمیته ایمنی مناطق باید این 
موارد را بررسی کرد.« او اطمینان خاطر می دهد که 
مدیریت شــهری دغدغه جدی برای پیشگیری در 

مانع شدن از ایجاد بحران دارد.

سکونت در ری بدون نگرانی
 فیلم منتشرشده درباره حفره بزرگ زیرزمینی در محدوده قنات ده خیر تهران دلهره به جان اهالی منطقه انداخته

اما مسئوالن و مدیران شهری می گویند جای نگرانی نیست

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

 اولویت های حمل ونقل عمومی 
روی میز مدیران

چهارمین جلسه قرارگاه حمل ونقل عمومی و پاک شهر تهران با 
هدف بررسی اولویت ها و اقدامات ضروری در حوزه حمل ونقل 
عمومی، به ریاســت علیرضا زاکانی، شهردار تهران برگزار شد. 
به گزارش همشهری، در ابتدای جلسه توضیحاتی درباره اهداف 
قانون توسعه حمل ونقل عمومی،  برنامه پیشنهادی شهر تهران 
در جهت تحقق سهم 1۵درصدی سامانه های اتوبوسرانی تا بهار 
1۴۰۴ داده شــد و پس از آن هم اطالعات پروژه سامانه برخط 
قرارگاه توســعه حمل ونقل عمومی اعم از اعتبارات، پیشرفت، 
روند پیشرفت پروژه در ســال جاری و مدت زمان باقیمانده در 

اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

 معرفی فرهنگ کشورهای عضو اکو 
در منطقه گردشگری عباس آباد

وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان با حضور در منطقه فرهنگی و 
گردشگری عباس آباد از بخش های مختلف این مجموعه بازدید و 
از پیشنهاد معرفی فرهنگ کشورهای عضو اکو در این مجموعه 
استقبال کرد. به گزارش همشهری، این بازدید از بوستان آب وآتش 
آغاز شــد و پل طبیعت به عنوان بزرگ ترین پل و ســازه مدرن و 
غیرخودرویی کشور که چندین جایزه بین المللی کسب کرده است، 
مقصد بعدی بود. در ادامه وزیر فرهنگ آذربایجان به بوستان بنادر 
رفت و سپس ضمن بازدید از پل ابریشم و آسمان نمای گنبد مینا با 
تاریخچه و هدف از تاسیس این مکان ها آشنا شد. بازدید از بوستان 
اکو و بوستان نوروز از دیگر برنامه های انار کریم اف، وزیر فرهنگ 
جمهوری آذربایجان بود که در حاشیه این بازدید توضیحاتی هم 
درخصوص ظرفیت های منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد 
برای معرفی فرهنگ کشورهای عضو اکو ارائه شد. او در پایان بازدید 
ضمن تقدیر از مهمان نوازی ایرانیان گفت: »این نخســتین سفر 
من به ایران است و امروز از نزدیک شاهد مهمان نوازی ایرانیان که 
ازجمله مشترکات فرهنگی هر دو کشور است، بودم.«کریم اف ادامه 
داد: »از ظرفیت های ایجادشده برای معرفی فرهنگ آذربایجان در 
بوستان اکو سپاســگزارم و با کمال میل از این پیشنهاد استقبال 
می کنم.«  وزیر فرهنگ آذربایجــان در پایان تأکید کرد: »هر دو 
کشــور ایران و آذربایجان مشــترکات فرهنگی و تمدنی زیادی 
دارند و من به عنوان وزیر فرهنگ آذربایجان آمادگی خود را برای 
اجرای برنامه های مشترک فرهنگی در این منطقه فرهنگی اعالم 
می کنم.« مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد هم گفت که طی 
تفاهم با مؤسسه فرهنگی اکو، کشورهای عضو اکو امکان معرفی 
ظرفیت های گردشگری خود در بخش هایی از این بوستان که از 
قبل مشخص شده را دارند. سیدمحمدحسین حجازی همچنین 
تاکید کرد: »منطقه فرهنگی و گردشــگری عباس آباد آمادگی 
برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری مشترک با مؤسسات 

مشابه در کشور آذربایجان را دارد.« 

سیدمحمد نقیب
سرپرست معاونت امور فرهنگی و 
اجتماعی شرکت بهره برداری مترو

پایگاه مشاوره حقوقی »یاوران عدالت« 
با هــدف ارتقــای آگاهــی شــهروندان و با 
رویکــرد پیشــگیری از جرایــم بــه همــت 
ایــن معاونــت و بــا همــکاری ســازمان 
بســیج حقوقدانان و معاونــت اجتماعی 
و پیشــگیری از وقــوع جرم قــوه قضاییه، 
از یکم تا هفتــم تیرماه در ایســتگاه های 

منتخب مترو برگزار می شود.

مهدی عباسی 
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری 

شورای شهر تهران
 موضــوع شــفافیت و نظام بخشــی، 
تشــکیل پرونــده و ارســال پرونده هــا بــه 
کمیسیون ماده5 برای ایجاد تعادل  میان 
منافع عمومی و خصوصی در طرح های 
پیشــنهادی، بــا اولویــت منافــع عمومی 
و نظام مند کــردن کارهــا در دســتور کار 
قرار گرفته اســت. در طرح شــورای شهر 

به دنبال شفافیت حداکثری هستیم.

نقل قول خبر

عدد خبر

مدیریت شهر

شــهردار منطقــه۱۷ گفــت: »بــا هــدف 
بهبود، دید بصری و چشم انداز مناسب 
جهت نشــاط شــهروندان، میدان ابوذر 
پــس از ۱۰ســال مــورد بازســازی کامــل 
قــرار گرفت.« رضا شــنگی اضافــه کرد: 
»در ایــن بازســازی، اقداماتــی همچون 
۴5۰مترمربــع قیرگونــی،  ســیمان کاری 
و کاشی کاری و اجرای سنگ کیوبیک به 
متراژ ۱۹۶مترمربع، نصب ۶۰ مورد نرده 
و ۹۰ مترطول زنجیــر و نصب 8 پروژکتور 

انجام شده است.« 

۱۰
سال

علی آقازاده،  کارشــناس فنی تجهیزات 
مترو گفــت: »هــر آسانســور نزدیک به 
۳۰ تا ۴۰ هزار دالر هزینه بــرای مترو دارد 
امــا متأســفانه ۱۰۰ آسانســور خامــوش 
است. ما نیازمند یک تعامل سازنده بین 
آتش نشانی، اســتاندارد و شرکت مترو 
هســتیم. هر چنــد آتش نشــانی تأییدیه 
داده است که می تواند در همین شرایط 
نیز عملیات نجات را انجام دهد اما هنوز 
پیگیری های ما به جایی نرسیده است.« 

 ۴۰
هزار دالر

قناتدهخیر
رئیس اداره امور منابع آب شهرستان ری در باره فیلم منتشر شده از حفره های عمیق در شهرری، 
می گوید: »براساس بررسی کارشناســان این اداره، محدوده قنات »ده خیر« با مجتمع مسکونی 
ساخته شده در نزدیکی آن رعایت شده  است. فاصله قانونی تعیین شده برای ساختمان ها از قنات ۶ 
متر تعیین شد که درخصوص قنات ده خیر رعایت شده است.« سید حمیدرضا حسینی می افزاید: 
»براساس این بررسی فاصله قانونی از محدوده شــاخه اصلی قنات ده خیر رعایت شده است اما 

مشخص نیست که این مسئله درخصوص شاخه های فرعی قنات رعایت شده باشد.«

مکث

گفته می شود قنات ده خیر از نزدیکی بلوار شهدای ایرانیت می گذرد.    عکس: همشهری / حسین اینانلو
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زمانی برای »نه « نگفتن
والدین چقدر و چگونه می توانند

 مقابل خواسته های کودکان خود» نه« بگویند

گیاهان را به حمام ببرید
برای اینکــه برخی گیاهان 
در فصول خشــک، ســالم 
و ســرحال بماننــد نیاز به 
غبارپاشی یا مه پاشی دارند 
تا رطوبــت مورد نیــاز آنها 
تأمین شود و خنک بمانند. 
گیاهانی کــه برگ های آنها 
حالت پرزی شکل دارند مانند 

بنفشه آفریقایی نیاز به غبارپاشــی دارند. اما گیاهان گل دار 
نیازی به این کار ندارند. برای مه پاشی باید ظرف اسپری را پر 
از آب جوشیده سرد شده کرده و آن را از فاصله حدود ۴۰ تا 
۵۰ سانتی متری به گیاه اسپری کنید، حفظ این فاصله بسیار 
اهمیت دارد. اگر مه پاشی از فاصله نزدیک به گیاه انجام شود 
قطرات درشت آب روی برگ ها باقی می ماند و به سبب دیر 
تبخیر شدن، قارچ روی گیاه تولید می شود. لک های قهوه ای 
روی برگ ها نشان دهنده همین موضوع است. بهتر است نوک 
مه پاش در ریزترین حالت ممکن آن قرار داده شــود تا آب 
به صورت پودری اسپری شود. افرادی که در مناطق شمالی 
و مرطوب کشور زندگی می کنند چندان نیاز به این کار برای 
ســامتی گیاهان خود ندارند. گیاهان را زیر نور خورشــید 
مه پاشی نکنید، چون قطرات آب در این حالت مانند ذره بین 
عمل می کنند و سبب سوختگی برگ ها می شوند. بنابراین 
بهترین زمان برای مه پاشــی گیاهان صبح زود یا عصر است. 
در غبارپاشی زیاده روی نکنید زیرا موجب قارچی شدن گیاه 
می شود. قهوه ای شدن برگ ها،  زردی برگ ها، خشک شدن 
برگ ها،  ریزش جوانه ها قبل از باز شدن، پژمرده شدن گل ها 
قبل از باز شــدن و پژمرده شدن برگ و شــاخه گیاه ازجمله 

عائم کمبود رطوبت در گیاهان است.

جایگزین های مه پاشی
درست کردن جزیره: به جای مه پاشی گیاهان، می توانید 
از جزیره استفاده کنید. به این ترتیب که برای تامین رطوبت 
گیاه در زیرگلدانی آب بریزید و چند ســنگریزه را درون آن 
بیندازید. سپس گلدان را روی سنگریزه ها قرار دهید. با این 
کار ریشه گیاه مستقیم در آب قرار نمی گیرد و نمی پوسد و از 
طرفی هم رطوبت آن تامین می شود. همچنین می توانید یک 
ظرف آب هم کنار گیاه رطوبت دوست قرار دهید تا با تبخیر 

آب آن در طول روز رطوبت گیاه تامین شود.
استفاده از دستگاه رطوبت ساز: دســتگاه رطوبت ساز 
گیاهان بســیار کوچک و بدون ســر و صداســت که با این 

دستگاه ها هم می توان رطوبت محیط را تأمین کرد.
حمام بردن گیاهان: روی ســطح گلــدان را با یک نایلون 
بپوشانید تا آب زیادی وارد خاک نشود سپس با دوش حمام 
برگ ها را آبپاشی کنید. با این کار هم رطوبت گیاه تامین و هم 

برگ ها شسته می شود.

عجایب تخم مرغ
یکی از معمول ترین و مقوی تریــن غذاهای روزانه ما 
تخم مرغ است. مزاج زرده  تخم  مرغ، گرم و  تر و مزاج 
سفیده آن سرد و  تر است از این رو با هم مصرف کردن 
این دو می توانــد طبیعت معتدل پدیــد آورد. زرده 
تخم مرغ عسلی بسیار مغذی بوده و در کتب طب سنتی 
با اصطاح کثیرالغذا شناخته می شود که خون سالم و 
معتدل در بدن تولید می کند. این شکل از تخم مرغ، 
به راحتی جذب بدن شده و مواد دفعی بسیار کمی دارد. 
در مشکات گوارشی توصیه به خوردن زرده تخم مرغ 
می شود اما سفیده  تخم مرغ سرد و دیر هضم و سنگین 
اســت و زیاده روی در مصرف آن موجب مشــکات 
پوســتی و فشــار به طحال و معده می شود. مصرف 
تخم مرغ با گوشت، بر توان جنسی می افزاید و استفاده 
از آن با ترکیب پیاز و روغن زیتون مولد قوای بدنی است. 
این غذای ارزشمند همانند انگور، عسل، کره محلی، 
روغن حیوانی و ارده از آنجا که خون مفید زیادی تولید 
می کند. برای استفاده در رژیم الغری بسیار مفید است.

همدیگر را خوشبخت کنید 
خیلی از زن ها هستند که شوهر خودشان را بهشتی  می کنند. 
خیلی از مردها هســتند که همسر خود را حقیقتا سعادتمند 
می کنند. موارد عکس این هم هســت. ممکن است مردهای 
خوبی باشند،  زن هایشــان آنها را اهل جهنم کنند و زن های 
خوبی باشــند که مردهایشــان آنها را اهل جهنم کنند. اگر 
چنانچه زن و مرد هردو توجه داشته باشــند،  با توصیه های 
خوب،  با همکاری های خوب،  با مطرح کردن دین و اخاق در 
محیط خانه آن هم بیشتر از مطرح کردن زبانی،  مطرح کردن 
عملی، اینطــور یکدیگر را کمک می کننــد. آن وقت زندگی 
کامل و حقیقتا وافی و شــافی خواهد شد. انسان با راهنمایی 
و دلسوزی و تذکر بجا،  با مانع شــدن از زیاده روی ها و بعضی 

کج رفتاری های همسرش می تواند او را اهل بهشت کند. 
البته عکس آن هم هســت . با افزون طلبي  هــا ، با توقعات و 
با روش هاي غلطــي که وجود دارد مي تواند همســر خود را 
جهنمي کند .شما هر کدام نســبت به هم وظیفه دارید .باید 
همت خود را متمرکز کنیــد . زن و مرد مي توانند همدیگر را 

خوشبخت کنند.
برگرفته از کتاب » مطلع عشق«
  گزیده ای از رهنمودهای مقام معظم رهبری به زوج های جوان

روشنا

حکیم باشی

رفتارآینهوارباغ گل
در بیشتر موارد در بحث تربیت کودکان اصال الزم نیست چیزی 
به زبان بیاوریم، کافیست آنچه می خواهیم بیاموزیم را در رفتار 
و عمل خودمان اجرا کنیم تا در کودک مان هم نهادینه شود. این 
مسئله در بحث نه گفتن به کودک هم مصداق دارد.  وقتی والد 
در موقعیت های مختلف با کودکش همراه می شود و سعی دارد 
تا جایی که امکان دارد به او نه نگوید، کودک هم همراهی کردن 
را می آموزد. در موقعیت هــای مختلف همدلی را از والدش یاد 
می گیرد و می تواند از این سرمایه درونی استفاده کند و انسانی 
باشخصیت متعادل باشد. اما اگر ما بخواهیم در برابر انتخاب های 
فرزندمان بایستیم و مانع اش شویم، او هم از ما یاد می گیرد که 
در هر شرایطی و به هر قیمتی پای خواسته هایش بایستد و از 

موضعش کوتاه نیاید و در آینده هم ممکن است لجباز  شود. 

مکث

وسط گرمای خرماپز مرداد ماه دخترم هوس پوشیدن کاپشن خال خالی اش را کرده بود و هر چه برایش توضیح 
می دادم هوا گرم است و گرمازده می شوی گوش اش بدهکار نبود. در عرض چند لحظه فکرهای مختلفی از ذهنم 
عبور کرد؛ مردم چه می گویند؟ خودش گرمازده می شود! تفاوت لباس پوشیدن در فصل های سال را نمی آموزد! 
آخه کاپشن وسط تابستان؟! پس حس ارزشمندی و انتخاب کودکم چه می شود؟ اصال بدن خودش است شاید واقعا گرمش 
نیست! والدگری در چنین موقعیت هایی سخت می شود. زمان هایی که فکر می کنیم باید به کودک نه بگوییم بی آن که به روح 
و روان او آسیب نزنیم. از سویی نمی شود به همه خواسته های کودک آری گفت؛ پس ارزش ها و خط قرمزها و دایره توانایی های 

ما چه می شوند؟ از سوی دیگر چطور مراقب روح لطیف و ارزشمند کودک باشیم؟ 

گزارش

سیدمحمد فخار

مواجهه با اراده و انتخاب
نه گفتن به کودک در موقعیت های مختلف یکی از سخت ترین و 
از سویی سهل ترین کارهاست. این مسئله مهمی است که در کدام 
موقعیت می توانیم کلمه نه را در مقابل خواسته کودک استفاده کنیم 
و اینکه چطور این کلمه را به کودک بگوییم که کمترین آسیب را به 
کودک و رابطه مان وارد کنیم.عابده بهمن پور، پژوهشگر حوزه تعلیم 
و تربیت، با تأکید بر مســئله انتخاب گری کودک به مثال انتخاب 
لباس اشاره می کند و در گفت وگو با همشهری می گوید: »شاید در 
چنین موقعیتی مهم نباشد که کودک چه لباسی می پوشد، شاید 
فرصتی باشد برای اینکه ما بحث آزادی و حق انتخاب را با کودک مان 
تجربه کنیم.« اراده و اختیار، نیازی است که خداوند در فطرت ما قرار 
داده است. اراده و اختیار و آزادی به ما کمک می کند آن چیزی را که 
درون مان است بتوانیم بروز دهیم و رشد کنیم. بهمن پور می افزاید: 
»همین موقعیت های ساده فرصت های خوب کسب تجربه است. 
مثا در موقعیت انتخاب لباس به ظاهر نامناسب فصل، می توانیم 
به کودک بگوییم االن این لباس گرم را می خواهی؟ مطمئنی؟ و 
آگاهی می دهیم به کودک که کمی فکر کن ببین با این لباس در 
این هوا گرمت نمی شود؟ حتی می توانیم گزینه های دیگر را هم به او 
نشان دهیم؛ می خواهی لباسی را که عکس ماشین دارد، بپوشی؟یا 
اینکه عکس دایناسور دارد، یا اینکه آستین اش کوتاه است؟ ببین 

کدامشان را می خواهی؟ «

در تیم فرزندت باش
حاال تصور کنید با وجود تمام تاش ها برای راضی کردن کودکتان 
باز هم او قانع نشده و اصرار دارد همان انتخاب را داشته باشد. چاره 
چیست؟ بهمن پور می گوید:» اگر فرزندتان بر سر پوشیدن همان 
کاپشن ایستاده است، در برابرش مقاومت نکنید. حتی می توانید 
بگویید چقدر هم که قشنگ است، بپوشش. شاید امروز اصا باد 
بیاید. وقتی به کودک حق آزادی و حق انتخاب می دهیم او با حس 
خوبی نسب به خودش، نســبت به ما، نسبت به رابطه ای که با هم 
داریم و نسبت به انتخابی که کرده و با اعتماد به نفس از خانه بیرون 
می آید.« فراموش نکنید او صاحب بدن خودش اســت و گرما را 

حس می کند، وقتی کودک در مقاومت با ما نیست و این حس 
را ندارد که از لج مامان این لباس را پوشیده ام و نمی گویم گرم ام 
شده، گرمش که شود کاپشن اش را درمی آورد. می توانیم حتی 

در خانه به کودک بگوییم اشکال ندارد کاپشن را بپوش ولی چون 
هوا گرم است من این لباس آستین کوتاه را هم می آورم که اگر 
گرمت شد لباست را عوض کنی. به این ترتیب او می بیند والدش 
هم آزادی عمل می دهد و هم در تیم و کنار اوست. به گفته این 
پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت، وقتی رابطه ما با فرزندمان در 

راستای اثبات حقانیت نباشــد و نخواهیم به او ثابت کنیم حق 
قطعا با ماست، موقعیت دیگر چالش نیست بلکه تجربه و تمرین 

انتخاب گری خواهد بود و اسباب رشد خواهد شد.

نه به نه های بی شمار
گاهی چالش های ارتباط ما با کودک مان حاصل نه گفتن های مکرر است. کافی ست کاغذ و قلم برداریم و تعداد نه هایی را که در طول روز به 
کودک مان می گوییم یادداشت کنیم. ببینیم در چه موقعیت هایی به او نه می گوییم و این موقعیت ها با کمی تغییر، چقدر قابلیت آری گفتن 
داشته است. گاهی ما ساده ترین راه را انتخاب می کنیم بی آنکه حواسمان به عواقب آن باشد. عابده بهمن پور معتقد است هر قدر موقعیت های 
انتخاب گری را در فضای زندگی مان بیشتر کنیم، موقعیت چالش با کودک مان کمتر می شود و آن تجربه خوب رهایی که کودک در اثر فرصت 
انتخاب گری به دست می آورد و تجربه اش می کند انرژی درونی   می شــود برای معدود وقت هایی که می گوییم نه اینجا خط قرمز ماست! 
بهمن پور می گوید:» ما همیشه و در هر شرایطی نمی توانیم به کودک مان آری بگوییم. گاهی ارزش ها، خط قرمزهای اصلی، توانایی های مان 
و شرایط چنان است که واقعا راهی جز نه گفتن نداریم. اما تعداد این نه ها محدود است. وقتی شما سعی همیشگی تان بر همراهی و همدلی 
با کودک است، جایی که قاطعانه» نه« می گویید کودک حس نمی کند که پدر یا مادر من مثل همیشه مانع من شده است. چرا که او در 
موقعیت های زیادی دیده است که والد با او سر لج ندارد، فرصت انتخاب به او داده است و کمک کرده آزادی را تجربه کند. پس وقتی یک جایی 

مامان یا بابا می گوید نه! حتما دلیلی دارد و به خاطر لج کردن با من نیست.«
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آغاز ساخت 2هزار واحد مسکونی 
در بوشهر 

عملیات اجرایی ۲هزار واحد مســکونی از سهمیه 10هزار 
واحدی استان بوشــهر در قالب نهضت جهش تولید مسکن 
آغاز شد. به گزارش همشهری، استاندار بوشهر در این آیین 
با اشــاره به اینکه این عملیات به کار فرهنگی تبدیل شــده 
اســت، گفت: مدیران کل راه و شهرســازی و بنیاد مسکن 
استان بوشــهر حرکت بزرگ ساخت مســکن در شهرها و 
روستاها با نگاه جهادی و انقالبی را مدیریت می کنند. احمد 
محمدی زاده با بیان اینکه ۷0هزار میلیارد تومان ساالنه در 
ساخت مســکن در استان ســرمایه گذاری می شود، افزود: 
ساخت 10هزار واحد مســکونی طرح نهضت ملی مسکن 
در بوشهر آغاز شده و سهمیه اســتان بوشهر از یک میلیون 
واحد مسکونی در کل کشور در یک سال 10هزارو 600واحد 
مسکونی است. به گفته او، براساس برنامه ریزی تا اوایل پاییز 
امسال ساخت واحدهای مســکونی در استان بوشهر باید به 
۲0هزار واحد برسد و مسئوالن دستگاه های مرتبط در حال 
برنامه ریزی برای تحقق این مهم هســتند. استاندار بوشهر 
همچنین از آغاز ســاخت ۲500واحد مســکونی دیگر در 
هفته آینده در نقاط مختلف اســتان خبر داد و خاطرنشان 
کرد: مدت ساخت این واحدهای مســکونی ۲ساله است و 
باید هر سال 10هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان شود. 
محمدی زاده باتأکید بر حمایت از طرح خودمالکی در طرح 
ملی نهضت مسکن خاطرنشان کرد: در این حوزه ها اشخاص 
می توانند با زمین شــخصی و اســتفاده از تسهیالت بانکی 
صاحب مسکن شوند و مورد حمایت ویژه قرار می گیرند. وی 
از واگذاری زمین برای ساخت مسکن در شهرها و بخش ها 
خبر داد و بیان کرد: در شهرهای کوچک ضمن قطعه بندی 
اراضی، زمین به واجدان شــرایط برای ســاخت مسکن با 
پرداخت وام واگذار می شــود. معاون امور عمرانی استاندار 
بوشهر هم در این آیین گفت: مسکن به عنوان موتور پیشرو و 
محرک اقتصادی است و اجرای نهضت جهش تولید مسکن 
عالوه بر حل مشکل مســکن مردم، نقش تحول آفرینی در 
رونق اقتصادی دارد. محمد هادی رستمیان افزود: با اجرای 
نهضت جهش تولید مسکن آثار و عواقب بسیار مهمی برای 
مردم به ویژه محرومان به دنبال دارد. وی اظهار کرد: براساس 
برنامه ریزی انجام شده این ۲هزار واحد مسکونی در زیربنای 
۲00هزار مترمربع با 1400میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
ساخته می شود. رستمیان اضافه کرد: از 10هزار و ۷۲6واحد 
سهمیه سال اول مسکن در بوشهر عملیات اجرایی طرح هایی 
در قالب ۲8460واحد، 1600واحــد، 3316واحد و ۲هزار 
واحد مسکونی آغاز شده است. وی ادامه داد: این پروژه ها با 
توجه به اینکه صنعت ساختمان از گودبرداری، فونداسیون 
تا مراحل انتهایی مشاغل بسیاری ایجاد می کند زمینه رونق 

چرخه صنعت را فراهم می کند.

سیده زهرا عباسیگزارش
روزنامه نگار

طی روزهای گذشته خبری مبنی بر معرفی قزوین 
به عنوان پایتخت و همچنین پایلوت توســعه ورزش 
ملی چوگان منتشر شد؛ در این خبر ذکر شده بود این 
ورزش از زمان سلطنت شاه عباس صفوی در قزوین 
به وجود آمده و بعد از انتقال پایتختی به اصفهان در 
این شهر دنبال شده و از این رو قزوین پایتخت ورزش 

ملی چوگان می شود.
با وجود این، رئیس فدراســیون چوگان با تأکید بر 
سابقه 3هزار ســاله این ورزش کهن تأکید می کند 
پایتخت چوگان در ایران به دلیــل قدمت تاریخی و 
وجود میدان نقش جهان به عنوان یک میدان منطبق 
با استانداردهای جهانی، اصفهان است و فدراسیون 

برنامه ای برای انتخاب پایتخت جدید ندارد.
هرچند طرح توســعه و احیــای ورزش چوگان در 
همه استان ها به ویژه در اســتان های فارس، اردبیل، 
چهارمحال وبختیاری، کرمانشاه، یزد و گلستان به دلیل 
وجود ظرفیت های بی شماری چون اسب و سوارکار در 

دستور کار است.

قزوین دررؤیای پایتختی چوگان
معرفی قزوین به عنوان پایتخت ورزش ملی چوگان، 
اختصاص زمین برای ورزشــکاران رشته چوگان در 
قالب مصوبه های سفر رئیس جمهوری و تعیین قزوین 
به عنوان پایلوت توسعه ورزش چوگان خبرهایی بود 
که طی روزهای گذشته به نقل از  رئیس فدراسیون 
چوگان ایران منتشر شــد. مدیرکل ورزش و جوانان 
استان قزوین هم در گفت وگو با همشهری با اعالم این 
اخبار اظهار می کند: مجمع انتخاباتی هیأت استانی 
چوگان چند روز پیش برگزار شد و با توجه به اینکه 
قزوین خاستگاه چوگان در ایران محسوب می شود، 
رئیس فدراسیون چوگان این استان را پایتخت اعالم 
کردند. عباس عالئی مقدم با اشاره به برنامه ریزی برای 
برگزاری لیگ درون استانی در فصل جاری، میزبانی 
روســتای خونان از مسابقات کشــوری و برگزاری 
همایش های مرتبــط می گوید:  فعال 3شهرســتان 
بوئین زهرا، البرز و قزوین در این زمینه فعال هستند 
و تالش ما این است که ورزش چوگان در باشگا ه های 
سوارکاری شهرستان های دیگر هم توسعه یابد. تالش 
قزوین برای توسعه و احیای ورزش چوگان از سال93 

آغاز شده اســت؛ نخستین بار در این ســال بود که 
همزمان با جشنواره روز قزوین، ورزش چوگان بعد از 

350سال، بار دیگر در این استان اجرا شد.

تکذیب پایتختی قزوین 
گرچه تیتر اخبار منتشــر شــده از انتخابات مجمع 
انتخاباتی هیأت چوگان قزوین همه حول پایتختی 
این استان است، اما رئیس فدراسیون چوگان ایران 
این خبر را تکذیب می کند و به همشهری می گوید: 
هفته پیش رئیس هیأت چــوگان قزوین تغییر کرد 
و رئیس جدید هیأت انتخاب شــد. بــا توجه به این 
انتخابات موضوع لیگ درون استانی و میزبانی به عنوان 
برنامه های در دستور کار هیأت چوگان قزوین اعالم 
شد. اما قرار نیســت با این صحبت ها قزوین پایتخت 
چوگان شود و من نیز چنین چیزی را اعالم نکرده ام. 
ابراهیم نوزایی توضیح می دهد:  چوگان نقطه شروعی 
داشته و بیش از 400ســال پیش در قزوین توسط 
شــاه عباس صفوی در میدان عباسی بازی می شده 
و هم اکنون میدان و زمین بازی موجود است. بعد از 
قزوین این ورزش به اصفهــان منتقل و میدان نقش 

جهان به همین دلیل ساخته می شــود، اما اینکه با 
چنین قدمتی بگوییم قزوین پایتخت چوگان شــده 
است، صحت ندارد. او با اشــاره به ادعاهای تاریخی 
استان هایی چون کرمان، فارس، آذربایجان شرقی، 
ایالم و قزوین درباره قدمت این ورزش ادامه می دهد: 
اینها مدعیان تاریخی هستند اما پایتخت چوگان با 
توجه به وجود میدان نقش جهان، اســتاندارد بودن 
آن، پابرجا بودن دروازه های سنگی و ثبت جهانی در 
یونسکو، اصفهان است و برنامه ای برای تغییر و تعیین 

پایتخت جدید نداریم.

 توسعه چوگان در استان ها 
یکی از برنامه های فدراسیون چوگان اما نه فقط در قزوین 
که در همه استان ها گســترش و احیای این ورزش کهن 
است. رئیس فدراسیون چوگان در این باره توضیح می دهد: 
ما از مدیران کل ورزش استان ها خواستیم برای تشکیل 
هیأت های شهرســتانی چوگان و توسعه زیرساخت های 
این ورزش اقدام کنند. به گفته نوزایــی، فارس، اردبیل، 
چهارمحال وبختیاری، کرمانشــاه، یزد و گلستان به دلیل 
ظرفیت های زیاد، تعداد زیاد  اسب و سوارکار بیشتر از سایر 

استان ها مورد  توجه هستند.

اصفهان، همچنان پایتخت چوگان ایران
 با وجود قدمت تاریخی برخی استان ها، فدراسیون چوگان به دلیل ثبت میدان نقش جهان، اصفهان را پایتخت این ورزش ملی می داند

عدد خبرمسکن 

مدیر دفتر مهندســی رودخانه ها و سواحل 
شرکت آب منطقه ای اصفهان از اخذ سند 
حــدود ۱۲هــزار هکتار بــرای بســتر رودخانه 
زاینــده رود در اســتان اصفهــان خبــر داد. 
به گزارش ایســنا، احمدرضا صادقی اظهار 
کرد: شرکت آب منطقه ای از حدود 4سال 
پیش برای گرفتن سند رودخانه اقدام کرد که 
سند بستر رودخانه زاینده رود در اصفهان، 
مبارکــه، فالورجــان، فریــدن، چــادگان، 

لنجان، خمینی شهر و ورزنه صادر شد.

 12000
هکتار  

اصفهان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
ایــالم از اســتقرار اکیپ های راهســازی ۵ 
استان پشتیبان ایالم در مسیر تردد زائران 
اربعین خبر داد. به گزارش تسنیم، سعید 
هژبری اظهار کــرد: نماینده تــام االختیار 
راهــداری وظیفــه نظــارت بــر اقدامــات 
عمرانی استان های معین را برعهده دارد 
و هــر 3روز یک بــار بایــد گــزارش عملکرد 
این استان ها را به مسئوالن ارشد استان 

ارائه دهد.
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مازندرانعکس خبر

مرداب هسل، بوم نقاشی طبیعی
»هسل« به معنای آب راکد نام یکی از جاذبه های دیدنی و 
بکر مازندران است که در فصول مختلف سال به رنگ های 

مختلفی در می آید.
فصل بهار نیز از زمان هایی است که زیبایی این مرداب 
دوچندان شده و مسافران زیادی را جذب خود می کند. 
مرداب هسل در کنار روستای طالجو واقع در شهرستان 

چالوس در استان مازندران قرار دارد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

بوشهر

اسنادتاریخیچهمیگویند؟
اسناد تاریخی نشان می دهند شاه عباس صفوی چوگان باز بوده  است و حتی پیش از اینکه به 

اصفهان برود در قزوین که پایتخت آن زمان ایران بوده چوگان بازی می کرده است.
همچنین میدان نقش جهان اصفهان برای بازی چوگان بنا نهاده شده بود و حاال گرچه اصفهان 
با میدان نقش جهان به مهد بازی چوگان در جهان شهره شده اما برخی یافته های تاریخی از 
سابقه 800ساله تبریز، 900ساله ایالم، 300ساله اصفهان و 150ساله تهران در بازی کهن چوگان 
خبر می دهند. این ورزش در ایران پس از صفویان کم کم رو به فراموشی رفت و هرچند در زمان 
پهلوی دوباره مورد توجه قرار گرفت، ولی مانند گذشــته رواج نیافت. حاال اما احیا و توسعه 

ورزش چوگان در استان ها مورد توجه قرار گرفته است.

مکث
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محله هــای تهران ایــن روزها 
کودکان دوچرخه سوار کمتری را گزارش

در خــود می بیننــد. حــاال 
خانواده هایی که برای تشــویق کودکانشــان به 
درس خوانــدن قول خریــد دوچرخــه را به آنها 
می دادند، ناچارند قول های کم هزینه تری به بچه ها 
بدهند، چون کمتر خانواده ای می تواند برای خرید 
یک دوچرخه کودکانه 5 تا 10میلیون تومان هزینه 
کنــد، بــازار خریــد و فــروش دوچرخــه در 

تابستان1401 رونق چندانی ندارد.

مردمکمتردوچرخهنومیخرند
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان دوچرخــه، 
موتورسیکلت و لوازم یدکی مربوطه در گفت وگو 
با همشــهری درباره بازار این دو وســیله نقلیه 
پرطرفدار در تابستان امسال می گوید: دوچرخه 
و موتورسیکلت هم مثل دیگر اجناس در سال های 
اخیر گران شده و وابســتگی این اقالم به واردات 
باعث شده قیمت  این کاالها تحت تأثیر نوسانات 
نرخ ارز افزایــش یابد. محمد خــادم منصوری با 
بیان اینکه تا چند ســال پیش مردم دوچرخه ها 
را به محض مشکل دار شــدن کنار می گذاشتند و 
دوچرخه نو می خریدند، گفــت: امروز با توجه به 
تورم موجود و افزایــش هزینه های مردم، تعمیر 
وسایل ازجمله موتور ســیکلت و دوچرخه دوباره 
رونــق گرفته و بــازار خرید و فــروش مثل قبل 
پررونق نیســت. خادم منصوری با بیان اینکه در 
ســال های گذشــته با پایان امتحانات مدارس و 

شروع تابستان بیشتر خانواده ها  برای فرزندانشان 
دوچرخه می خریدند و بازار این محصول به شدت 
داغ می شــد، افزود: شــرایط امروز متفاوت شده 
و بــازار تعمیر و لــوازم یدکی هم اکنــون رونق 
بیشتری نســبت به بازار خرید دارد، به طوری که 
فروشنده ها مخصوصا اگر خارج از راسته و بورس 
این کاال باشند، در بهترین شــرایط روزانه 3 تا 4 

موتورسیکلت یا دوچرخه می فروشند.

میانگینقیمتدوچرخه
نگاهی به قیمت ها در بازار دوچرخه نشان می دهد 
در 5سال  گذشته قیمت این کاال 5 تا 7برابر شده و 
میانگین قیمت دوچرخه های پرفروش کودکانه از 
250 تا 300هزار تومان به 2.5 تا 3میلیون تومان 
رسیده است. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان 
دوچرخه و موتورسیکلت تهران هم اکنون قیمت 
دوچرخه از 2 تا 3میلیون تومان برای انواع بچگانه 
آغاز می شود و انواع بزرگســال نیز تا 15میلیون 
تومان قیمت دارند. گذشته از بعضی دوچرخه های 
حرفه ای و مسابقه ای خاص که 40 تا 50میلیون 
تومان قیمت دارند و ورزشکاران حرفه ای مشتری 
آنها هستند. به گفته خادم منصوری، بیشتر مردم 
متقاضی انــواع 7 تا 8میلیون تومانی هســتند و 
خریدار دوچرخه هــای دارای قیمت باالتر کمتر 
است. نکته دیگری که در گفته های رئیس اتحادیه 
فروشــندگان دوچرخه و موتورســیکلت تهران 
قابل توجه اســت، افزایش گرایش بزرگساالن به 
خرید دوچرخه است. خادم منصوری گفت: آمار 

فروش دوچرخه های بزرگسال در سال های اخیر 
بیشــتر از دوچرخه های کودک بوده درحالی که 
سال ها قبل با شروع تابستان فروش دوچرخه های 
کودکانه چندبرابر می شد. بازار دوچرخه عمدتا با 
واردات تامین می  شود و گرچه در سال های اخیر 
واردکنندگان تالش هایی برای تشکیل انجمنی 
با هدف تولید دوچرخه انجام داده  اند، اما هنوز به 
تولید محصول کامل نرســیده و بازار دوچرخه را 

عمدتا محصوالت کشور چین تشکیل می دهند.

میانگینوقیمتموتورسیکلت
قیمت موتورسیکلت ها از حدود  37 تا 38میلیون 
تومان آغاز می شــود و تا بیــش از 160میلیون 
تومان باال می رود. در بخش موتورســیکلت هم 
انواع خاص و حرفه ای هستند که قیمت هایی در 
حد 400 و 450میلیون تومــان دارند اما طبیعتا 
پرمشــتری نیســتند و متقاضی خــاص دارند. 
حتی موتورسیکلت های برندهای ژاپنی 140 تا 
150میلیونی هم چندان پرمشتری نیستند. رئیس 
اتحادیه فروشندگان موتورســیکلت و دوچرخه 
تهران، پرفروش های موتورسیکلت را موتورهای 
بین 70 تا 80میلیــون تومانی ای معرفی  کرد که 
تولید کشور چین هستند اما در عین حال تأکید 
کرد که موتور ســیکلت یاماها با رنج قیمت 150 
تا 160میلیون تومان هنوز هم بســیار پرطرفدار 
است. خادم منصوری درباره اینکه برای خریداران 
کیفیت مالک تعیین کننده تری اســت یا قیمت 
حرف اول را می زند، گفت: قبال موتور 20میلیون 

تومانی را می شــد با 5-4میلیون تومان بیشتر، 
تبدیل به احســن کرد اما االن با توجه به افزایش 
شــدید قیمت ها این امکان وجود نــدارد و مردم 
ناچارند سال ها از وســیله خود استفاده کنند به 
همین دلیل برای خریداران همچنان کیفیت کاال 
حرف اول را می  زند و انتخاب های اول مردم از میان 
باکیفیت های شناخته شده  ای است که قیمت به 

نسبت مناسب تری داشته باشند.

افزایش20درصدیهزینهتعمیرات
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان قطعــات و 
تعمیرکننــدگان دوچرخــه و موتورســیکلت 
تهران در گفت وگو با همشــهری، افزایش اجرت 
تعمیر دوچرخه و موتور ســیکلت را در مقایسه با 
پارسال 20درصد عنوان کرد و با اشاره به غیرقابل 
پیش بینی بودن هزینه تعمیرات، افزود: بیشــتر 
هزینه تعمیر موتور ســیکلت و دوچرخه مربوط 
به قطعه است و تعمیرکاران با وجود اینکه اغلب 
تخصصی در حد مهندس دارند، به اندازه کارگر هم 
دستمزد نمی گیرند. مصطفی صفرخانی  یکی از 
مشکالت بزرگ این صنف را فراوانی قطعات یدکی 
تقلبی در بازار عنوان کرد و گفت: تالش بیشــتر 
تعمیرکاران بر این است که قطعات مشکل دار را 
تعمیر کنند و اگر در سال های گذشته 90درصد 
قطعات معیوب تعویض می شــد، امروز به واسطه 
افزایش قیمت قطعه و همچنین در دیگر بخش های 
اقتصادی، مصرف کنندگان و تعمیرکاران بیشتر از 

تعمیرات استقبال می کنند.

تعمیرکاران؛ برنده بازار راکد دوچرخه
 افزایش شدید قیمت دوچرخه و موتورسیکلت باعث شده بازار تعمیرات گرم تر از بازار خرید و فروش باشد

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 4عامل مهم برای موفقیت طرح تولید خودرو های ارزان قیمت را شناسایی کرد

4چالش پیش روی جایگزین پراید
وزارت صنعت طرحی را در دست دارد که براساس آن 

خودرو
قرار اســت با طراحی یک پلتفرم مشترک داخلی یک 
خودروي ارزان قیمت تولید شــود که بتواند جایگزین 
پراید شود و نیاز های بخش بزرگی از جامعه ایران را پوشش دهد. با توجه 
به تجربه ناموفق تولید خودروي ارزان قیمــت، ال90 که روی پلتفرم 
مشترک انجام شد، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعالم کرد: 

برای موفقیت این طرح باید 4عامل مهم مدنظر قرار گیرد.
به گزارش همشهری، با توقف تولید پراید جای یک محصول ارزان قیمت 
که بتواند بخشی از نیاز های جامعه را پوشش دهد در بازار خودرو خالی 
اســت. آمار ها نشــان می دهد. نیاز بازار برای خودرو های ارزان قیمت 
بیش از 40درصد اســت درحالی که خودرو های موجود نمی تواند نیاز 
واقعی بازار را پاسخ دهد به طور مثال طبق اطالعات موجود هم اکنون 
20میلیون خودرو در کشور شــماره گذاری شده که از این تعداد سهم 
پراید بیش از 7میلیون خودرو است. این آمار نشان می دهد بخش اعظم 
تقاضای بازار بدون پاسخ باقی مانده است. برخی برآورد ها نشان می دهد 
به دلیل کاهش قدرت خرید حجم تقاضا برای خودرو های ارزان قیمت 
در حال افزایش است. این موضوع موجب شده بازار خودرو از جنبه های 
مختلف با چالش های زیادی مواجه شــود. برخی کارشناســان بر این 
باورند که یکی از عوامل رشد افراطی قیمت خودرو در 2 سال گذشته 
حذف پراید از چرخه تولید بوده زیرا بخش بزرگی از نیاز جامعه حذف 
شده و چون تقاضا برای خودرو های اقتصادی کاهش نیافته است، این 
موضوع منجر به رشد قیمت پراید شد و چون قیمت پراید پایه ای برای 
بسیاری از خودروها محسوب می شود، رشد قیمت پراید به اهرم رشد 
قیمت سایر خودرو ها تبدیل شده است. این عوامل وزارت صنعت را برآن 
داشته تا طرحی را اجرا کند که براساس آن بتواند از طریق یک پلتفرم 
مشــترک داخلی خودروي ارزان قیمت تولید کند. اردیبهشت امسال 
عبداهلل توکلی الریجانی، سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت 
درباره این طــرح گفت: با هدایت وزارت صنعت و با همکاری ســایپا و 
ایران خودرو پلتفرم مشترکی در حال طراحی است که می توان بر مبنای 
آن محصوالتی را مطابق قدرت خرید بخش زیادی از جامعه تولید کرد. 

او با بیان اینکه محصوالت تولید شده برپایه این پلتفرم قیمتی معادل 
5000 تا 6000 دالر خواهد داشت، زمان ورود این محصوالت به بازار را 

نیمه نخست سال1402 اعالم کرد.

تجربهقبلیپلتفرممشترکاقتصادی
تجربه تولید خودروي ارزان قیمت روی یک پلتفرم مشــترک در ایران 
پیش از این، یک بار تکرار شده است. نخســتین بار در دهه80 وزارت 
صنعت تصمیم گرفت از طریق یک پلتفرم مشترک خودروي ارزان قیمت 
ال90 را تولید کند اما به دلیل محاسبات غیردقیق این طرح با شکست 
مواجه شد و خودرویی که قرار بود 7هزار دالر قیمت گذاری شود در عمل 
با قیمت 11هزار دالر راهی بازار شد. در صنعت خودروسازی دنیا برخی 
شرکت ها برای کاهش هزینه ها و باقی ماندن در بازار رقابت به کارهای 
مشترک دست می زنند، به عنوان مثال گروه پژو سیتروئن از یک سیستم 
انتقال قدرت مشترک در خودرو های پژو و سیتروئن استفاده می کند تا 
از این طریق هزینه تمام شده تولید را کاهش دهد. به زعم کارشناسان 
موضوع تولید خودرو های ارزان قیمت روی یک پلتفرم مشترک راهکار 
بدی نیست اما الزاماتی دارد که بدون توجه به این الزامات ممکن است 
پروژه با شکست مواجه شود. در چنین شــرایطی مرکز پژوهش های 
مجلس دیروز در گزارشــی به الزامات موفقیت طرح تولید خودروهای 
ارزان قیمت در ایران پرداخت و تأکید کرد 4عامل برای تولید خودروهای 
ارزان قیمت باید رعایت شود تا تجارب مشابه تولید خودروي ال90 در 

ایران تکرار نشود.

عواملچهارگانه
مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرده اســت: برای اینکه پروژه تولید 
خودروي ارزان قیمتی که بتواند جایگزین پراید شود با شکستی مشابه 
پروژه تولید خودروي ال90 مواجه نشــود باید به 4عامل ازجمله تیراژ 
تولید و تعدد پلتفرم، قیمت تمام شده تولید، ذائقه مصرف کننده ایرانی و 
همینطور کیفیت یا ایمنی خودرو توجه کرد تا تجارب شکست خودروي 
قبلی تکرار نشود. تحلیل بازوی پژوهشی مجلس نشان می دهد با توجه به 

آنکه هم اکنون 3پلتفرم داخلی برای تولید خودرو های ارزان قیمت مانند 
پلتفرم SP100 )خانواده تیبا( در ایران وجود دارد بهتر است تا حد امکان 
از زیرساخت پلتفرم های موجود استفاده شود تا از کاهش مقیاس تولید و 
افزایش هزینه تولید جلوگیری شود. اشاره مرکز پژوهش ها به این موضوع 
است که از یک طرف کاهش تیراژ تولید صرفه اقتصادی تولید را از بین 
می برد و از طرف دیگر ایجاد پلتفرم های جدید هزینه های مالی زیادی 
دارد. به طور مثال برای ایجاد یک پلتفرم جدیــد برای تولید خودروي 
کوئید باید 400میلیون یورو هزینه مالی انجام شود. مرکز پژوهش های 
مجلس همچنین در مورد قیمت تمام شده تولید توضیح می دهد: با توجه 
به پیچیدگی محاسبه قیمت تمام شده خودرو و اهمیت قیمت تمام شده 
در بازاریابی خودروی اقتصادی، ضروری است این محاسبات با دقت باال 
انجام شــود. به عنوان مثال عوامل مهمی چون اثر تیراژ تولید بر قیمت، 
افزایش قیمت جهانی مواداولیه، تعدد قطعــات و نیاز به زنجیره تأمین 
جدید و ارتقای استانداردها باید با دقت باال محاسبه و اندازه گیری شود تا 
قیمت تمام شده تولید بیش از نرخ هایي که در ابتدا هدف گذاری می شود 
نباشد.در تجربه قبلی درخصوص خودروی ال90 نیز ادعا شد که قیمت 
تمام شده این خودرو 7هزار دالر است اما محاسبه نادقیق قیمت تمام شده 
موجب شــد قیمت تمام شــده تولید این خودرو به 11هزاردالر برسد. 
همچنین خودروهای اقتصادی معموال دارای ابعاد کوچک هستند برای 
مثال خودروي کوئید جزو خودرو های کالس A است. عمده خودروهای 
فروخته شده در ایران مربوط به خودروهای کالس B و باالترند، بنابراین 
نیاز است بازار و ذائقه مصرف کننده مطالعه شود تا خودرویي متناسب 
با نیاز مصرف کننده و پذیرش بازار طراحی شــود.طبق گزارش بازوی 
تحقیقاتی مجلس، توجه به ایمنی تولیدات جدید و ارتقای آن نیز یک 
موضوع ضروری اســت زیرا کم توجهی به ایمنی سبب افزایش تلفات 
تصادفات جاده ای می شــود که عالوه بر آسیب های اجتماعی که ایجاد 
می کند به شدت هزینه زاست و آثار مالی سنگینی برای اقتصاد دارد. بخش 
عمده ایمنی خودرو وابسته به طراحی پلتفرم است، بنابراین ضروری است 
در شروع طراحی، هدف گذاری مناسبی برای ایمنی خودرو انجام شود و 

به حداقل ها )استانداردهای اجباری 85گانه( اکتفا نشود.
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تقاضایکاذبعاملگرانیخودرواست
وزارت صنعت با بیان اینکه خودرو به دلیل شــکاف قیمت بازار و 
کارخانه به یک کاالی ســرمایه ای تبدیل شده است عامل رشد 

قیمت خودرو را تقاضاهای غیرواقعی دانست.
به گزارش همشهری، به دنبال انتشار گزارشی در روزنامه همشهری 
با عنوان »معرفی متهــم گرانی خــودرو« وزارت صنعت با ارائه 
توضیحاتی اعالم کرد: تغییرات قیمت خودرو هم اکنون به دلیل 
نوسانات تقاضای بازار اســت که در حوزه خودرو عمدتا تقاضای 
غیرواقعی و ناشی از شکاف قیمت کارخانه و بازار است، از طرفی 
با توجه به فاصله قیمتی ایجاد شــده بین قیمت کارخانه و بازار، 
خودرو از کاالی مصرفی به کاالی ســرمایه ای تبدیل و این امر 
موجب هجوم حجم سنگینی از نقدینگی به این صنعت و توامان 
رشد بی رویه قیمت خودرو شده است.از این رو بازار خودرو همانند 
سایر بازارها از نوسانات ایجاد شده در بازارهای پیشرو به شدت تأثیر 
پذیرفته و بخش قابل توجهی از نوسانات قیمت خودروها مربوط 
به این مسائل ازجمله نرخ ارز، نرخ نهاده های تولید، تورم و... است.

وزارت صنعت تأکید کرده است: البته افزایش قیمت ناشی از اثرات 
روانی رایج افزایش قیمت با شروع هر سال و نیز انتظارات مرتبط 
با احیای برجام و جو سازی  رسانه های معاند نیز در این امر بی تأثیر 
نیست، علی ایحال و به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها برنامه 
افزایش عرضه خودرو توسط خودروسازان و وزارت متبوع تدوین 
و در حال اجراســت. وزارت صنعت همچنین توضیح داده است: 
براساس برنامه تولید خودروسازان و آمارهای موجود و با عنایت 
به کاهش چشمگیر میزان خودروهای کف )ناقص(، عرضه خودرو 
مطابق فرامین ریاست جمهوری افزایش قابل توجهی داشته است. 
با این حال وزارت صمت از کلیه ابزارهای تحت اختیار خود برای 

مدیریت بازار و کاهش قیمت استفاده خواهد کرد.

فروشنان
تاپایانتیرهوشمندمیشود

معاون وزیر جهادکشــاورزی با بیان اینکه برای توزیع نان 
با دستگاه های کارتخوان هوشــمند، به 83 هزار دستگاه از 
این نوع کارتخوان ها نیاز اســت، گفت: پیش بینی می شود 
حداکثر تا یک ماه دیگر یعنی تا پایــان تیرماه این طرح در 
کل کشور به مرحله اجرا درآید.به گزارش همشهری، اجرای 
طرح هوشمندسازی نان برای نخستین بار به صورت آزمایشی 
در زنجان  آغاز شد. مجری طرح هوشمندسازی نان وزارت 
اقتصاد است و قرار شد طرح ابتدا به صورت آزمایشی برای 
شناســایی آســیب ها و خالءهای احتمالی اجرایی شود تا 
مشکالت احتمالی طرح برطرف شود. دولت در تالش است 
از این طریق زیرساخت های اطالعاتی الزم را در مورد عرضه 
و تقاضای نان به دست بیاورد تا ازاین طریق هم یارانه نان را 
به صورت هدفمند به مردم اختصاص دهد و هم مانع قاچاق 
آرد به خارج از کشور شود. با این حال برای اجرای این طرح 
باید کارتخوان های هوشمند در نانوایی ها نصب شود تا دولت 
بتواند به اهداف مورد نظر دست پیدا کند.این طرح هم اکنون 
در زنجان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، فارس و تهران و 
چند شهر دیگر اجرایی شده است. و حاال آنطور که مقامات 
مسئول در وزارت جهادکشــاورزی می گویند تا پایان تیر با 
نصب کارتخوان های جدید درکل کشــور اجرا خواهد شد. 
طبق گفته دولت فرایند خرید نان مانند سابق است. یعنی 
خریدار کارت می کشــد تعداد مورد نیاز خود را انتخاب و 

پرداخت از کارت بانکی انجام می شود.

هوشمندسازیتاپایانتیرماه
او در پاســخ به این سؤال که هوشمندســازی نانوایی ها در 
کشور چه زمانی به پایان می رســد، گفت: هوشمندسازی 
نانوایی ها که در آن به تعداد نان های خریداری شــده یارانه 
به حساب نانوا پرداخت می شود تا پایان تیرماه در کل کشور 
اجرایی خواهد شد، اما هنوز یارانه نانوایی های سنتی برقرار 
است و قرار نیســت فعال افزایش قیمتی در نان انجام شود. 
قربانی در مورد جزئیات این هوشمندســازی هم گفت: در 
کل کشور 83هزار پوز باید نصب شود که 2هزارتای آن در 
تهران خواهد بود که از روز گذشته به نانوایی های سنتی پز 
داده شده اســت. به گفته او با توجه به اینکه سرعت نصب 
دستگاه های کارتخوان در استان های زنجان، گلستان، فارس 
و قزوین افزایش یافته و اکنون نیز به تهران رســیده، نشان 
می دهد خطاهای این طرح مشخص و رفع شده است. معاون 
امور اقتصادی وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: اشکاالتی هم 
در هوشمندسازی نانوایی ها وجود داشت. اینکه شماره ملی 
فقط سرپرســتان خانوار و یا ســایر خانواده ها هم محاسبه 
می شود و یا امکان اســتفاده یک نانوا از چندین کارت برای 
بیشتر نشــان دادن فروش نان، همه این اشکاالت برطرف 
شده است. او تأکید کرد: با اجرای هوشمندسازی فروش در 
نانوایی ها، چندنرخی در نان به پایان می رســد، نشت یارانه 
وجود نخواهد داشــت، قاچاق حذف می شود و کیفیت نان 

افزایش خواهد یافت.

تعدادخریدمحدودیتندارد
قربانی در پاسخ به این پرسش که آیا در طرح هوشمند سازی   
محدودیتی برای خرید نان وجود دارد، گفت: فرایند خرید 
نان همانند روال گذشــته با کارت بانکی اشــخاص انجام 
می شود یعنی خریدار با کشیدن کارت بانکی که متصل به 
کد ملی است، تعداد نان انتخاب می کند و عملیات پرداخت 
بانکی صورت می گیرد با این تفاوت که بخشی از هزینه نان 
از حســاب خریدار کسر می شــود مابقی نیز از محل یارانه 
به حســاب نانوایی ها واریز می شــود. معاون برنامه ریزی و 
اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: هیچ محدودیتی در 
تعداد خرید نان وجود ندارد و با کارت بانکی به هر تعدادی 
که نیاز اســت می توان خرید انجام داد. او بــا بیان اینکه با 
اجرای این طرح، یارانه ها مستقیم و هدفمند به دست مردم 
می رسد و از آرد چند نرخی در بازار و نشت یارانه جلوگیری 
خواهد شــد، افزود: این طرح در جلوگیری از قاچاق آرد و 
ضایعات نان اثرگذار اســت و به طور حتــم خروج آرد برای 
مصارف غیرانسانی به حداقل می رسد. در این طرح به دلیل 
رقابت پذیری بین واحدهای نانوایــی دولتی کیفیت نان و 

رضایتمندی مشتری ارتقا می یابد. 

جوابیه

بازار

هندوانهوگرمکدرصدر
انتخابهایتهرانیها

در آستانه فصل تابستان و با گرم شدن هوا، فروش محصوالتی 
مانند هندوانه، خربزه و طالبی در میادین میوه و تره بار افزایش 
یافته اســت. به گزارش همشــهری، با کامل شدن فهرست 
میوه های تابستانه در میادین، همچنان هندوانه، ملون، خربزه و 
طالبی در صدر انتخاب های شهروندان تهرانی است و میوه های 
درختی در رده های بعدی قرار دارند. تازه ترین نرخنامه سازمان 
مدیریت میادین شهرداری تهران نشان می دهد هندوانه، خیار 

بذر اصفهان و گریپ فروت ارزان ترین میوه های بازار هستند.

انواع 
سیب
9.500

پرتقال

9.900

ملون و 
دستنبو

10.900

خیار بذر 
اصفهان
8.500

خربزه 
مشهدی

12.900
گرمک و 

طالبی

11.500

قیمت هر کیلو- تومان

کیلوگرم/تومان

8.900

گریپ 
فروت

هندوانه

5.800

تنوعقیمتماکارونیهایفرمی
انواعماکارونیهایفرمیوغنیشــدهبرخالف
ماکارونیهایرشتهاییاهماناسپاگتیهاقیمت
ثابتندارندوازسویشــرکتهایتولیدکننده
قیمتگذاريمیشوند.بیشازیکماهپیشقیمت
انواعماکارونیهایرشتهای700،500وهزارگرمی
ازسویســازمانحمایت24،17و34هزارتومان
تعیینشداماانواعغیررشــتهایازقبیلپیچی،
آشــیانهای،صدفی،پروانهای،یاسبوسداروغنی
شدهباویتامینهادربازارتنوعقیمتزیادیدارند.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

عراقوارداتتخممرغایرانراممنوعکرد
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: ترکیه 
همه روزهای سال می تواند نیاز عراق را تامین کند؛ این در حالی 
است که ما می توانیم بخشی از نیاز آنها را در 3ماه تابستان تهیه و 
تامین کنیم، از این رو عراقی ها با فشار ترک ها واردات تخم  مرغ از 
ایران را ممنوع کردند.  ناصر نبی پور افزود: افغانســتان هم اکنون 
روند صادرات تخم مرغ از ایران را متوقف نکرده و تولیدکنندگان 

می توانند اقدام به صادرات تخم مرغ به این کشور کنند. 

ازبازارمیوهچهخبر؟
مشاهدات میدانی نشان می دهد در هفته گذشته قیمت میوه و 
صیفی تغییر چندانی نداشته است. براساس مشاهدات میدانی از 
خرده فروشی های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو پیاز 11هزار و 
900تومان، سیب زمینی 18هزار و 900تومان، گوجه فرنگی 18 
تا 20هزار تومان، خیار 15هزار تومان، گیالس 135هزار تومان، 
طالبی و جانا 19 تــا 23هزار تومان، موز 29 تــا 37هزار تومان، 
زردآلو 49 تا 68هزار تومان، پرتقال 19هزار تومان، انگور 79هزار 
تومان، سیب گالب 79هزار تومان، شلیل 59هزار تومان، آلبالو 
65هزار تومان، انبه 65 تا 77هزار تومان و هلو 58هزار تومان است. 
قیمت های ذکرشده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق 

بیشتر یا کمتر باشد.

رجیستریتلفنهمراهموضوعجدیدینیست
سخنگوی گمرک گفت: رجیستری تلفن همراه موضوع جدیدی 
نیست و قبال بارها اعالم شده اســت. سید روح اهلل لطیفی افزود: 
براساس بخشنامه های ابالغی گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، مسافران در مبادی ورودی به کشور )ریلی، زمینی، دریایی و 
هوایی(، قبل از خروج از بخش مسافری گمرک، باید IMEI تلفن 
همراه خود را در کنار بررسی اسناد هویتی اعالم و ثبت کنند و بعد 
از خروج از محوطه مسافری گمرک، امکان رجیستر تلفن همراه 

با رویه مسافری وجود ندارد.

قیمت- تومانمشخصاتبرند

پروانه ای سبزیجات زر
50031.200گرمی

اسپاگتی قطر 1.2 زر
70023.500گرمی

فرمی فستوناتی مانا
50019.800گرمی

اسپاگتی قطر 1.4 مک
70024.000گرمی

 اسپاگتی قطر 1.6مانا
34.000 یک کیلویی

پنه هفت غله سمولینا زر
46.000پالس- 400گرمی

غنی شده قطر 1.5 زر
50028.500گرمی

فتوچینی آشیانه ای زر
50028.800گرمی

رشته ای ضخیم آنکارا
50064.000گرمی

گوش ماهی سبزیجات سمیرا
50028.000گرمی

اسپاگتی قطر 1.5 تک
70024.000گرمی

اسپاگتی قطر 1.2 جهان
 70024.000گرمی

30.000فرمی مته- 500گرمیرشد



حامی غیرمنتظره

بهروز رسایلیتیتر یک
روزنامهنگار

درروزهاییکهحمــاترگباریوبیوقفهبه
دراگاناســکوچیچادامهدارد،دستکمیک
نفرازبازیکنانتیمملیبهشدتازاوپشتیبانی
میکند؛یــکحامیغیرمنتظــرهکهلحنو
جدیتشدراینزمینههمهراشگفتزدهکرده
است؛اوســردارآزموناست.سردارتابهحال
بهدفعاتبااعمالتغییردرکادرفنیمخالفت
کردهومنتقــدانمربیکــرواترابیانصاف
نامیدهاست.اوعقیدهدارددرحقاسکوچیچ
ظلممیشــودودســتاوردهایاینمربیدر
مرحلهانتخابیجامجهانیبهاندازهکافیمورد
توجهقرارنمیگیرد.درروزهاییکهاسکوبیش
ازپیشتحتفشاراســت،سرداریکباردیگر
مصاحبهکردهوگفتهدراینبازهزمانیحتی
پپگواردیوالودیگرمربیانبزرگدنیاهمبه
دردتیمملینمیخورند.دیدگاههایآزمون
میتوانددرستباشدیانه،اماحمایتهایاین
بازیکنازاسکوچیچازچندجهتجالباست.

  اولین نفری که شمشیر را از رو بست
بزرگترینحامیامروزاسکوچیچ،نخستین
نفریبودکهدرتیمملیشمشیرراعلیهاوازرو
بست!بافاصلهبعدازاعامخبرسرمربیگری
دراگاندرتیمملی،سردارمطلبیدرصفحه
شخصیاشمنتشــرکردونوشــت:»ماکه
درســایهخورشــیدمعذببودیم،چشممان
کورســزاوارهمینشــببودیم«اینیعنی
البدکارلــوسکیروش»خورشــید«بودهو
اسکوچیچ»شب«است.بهمرورامانظرسردار
درموردسرمربیتیمملیتغییرکرد.اوخودش
یکی،دوباریدراینموردتوضیحدادهوگفته
بعدازکارکردنبااســکوچیچمتوجهشــده
بهشکلشــتابزدهدرمورداوقضاوتکرده
است.بعدهااعتقادسرداربهاسکوچیچبیش
ازقبلشــدوبهمرحلهایرســیدکهحاالاو،
بلندترینصدایحامیسرمربیتیمملیلقب

گرفتهاست.

  پسر کی روش، عزیز اسکو
نکتهجالبدیگردراینموردبهتخطیآزمون
ازدوقطبیکاذبکیروش-اسکوچیچمربوط
میشود.معموالکسانیکهحامییکیازاین
دومربیهستند،دیگریرازیرسؤالمیبرند.
ماجرادرموردسردارامابهکلیفرقمیکند.
اومحبوبترینپسرکارلوسدرتیمملیبود.
نشانبهآننشانکهدراوجانتقادهاازکیفیت
پایینآزمون،کیروشهمیشهازاودرترکیب
اصلیاستفادهمیکرد.بعدازنمایشکمفروغ
آزموندرجامجهانــی،انتقادهاازاینبازیکن
باالگرفتواودرواکنشبهفضایبهوجودآمده
اعامخداحافظیکــرد.خیلیهاازکیروش
خواســتندالگویقدیمــیاشدربرخوردبا
بازیکنانیهمچونهادیعقیلی،مهدیرحمتی
وعلیکریمیرافراموشنکندوبرایهمیشه
روینامآزمونخطتیرهبکشــد.کارلوساما
قوانینشخصیاشرابرایسردارعوضکردو
اوراباخودشبهجامملتهایآسیابرد.ازاین
منظر،جالباستکهنمکخوردهکیروشبه
اینشکلافراطیپایاسکوچیچایستادهاست.
حتیتصاویریهمکهازایندونفردراردوی
تیمملیمنتشرمیشــود،حاکیازصمیمیت

بسیارزیادآنهاست.

  جایگاهش تضمین شده است
شــایداگرهربازیکندیگریبهاینشکلاز
اسکوچیچحمایتمیکرد،بهاوانگمیزدند
کهدنبالتثبیتجایگاهشدرترکیباصلی
تیمملیاســت.بااینحالهمهمیدانندکه
هرکسیسرمربیتیمملیشود،حضور2نفر
درارنجاصلیتضمینشدهاست؛یکیمهدی
طارمیودیگریهمینســردارآزمون.بسیار
بعیدبهنظرمیرســدکهمهاجمبایرلورکوزن
بااینحرفهادنبالجلبتوجهاسکوچیچو
فیکسشدندرجامجهانیباشــد.گویااوبه
آنچهمیگویدواقعااعتقاددارد،امامخاطبان
میتوانندعقیدهاشراقبولداشــتهباشندیا

نداشتهباشند.

شایعه تمام نشدنی
تا روز آخر فوتبال دژاگه، زمزمه 

سرخابی شدن او ادامه خواهد داشت
بهنظرمیرســدراهیجــزایننیســتکه
باالخرهاشکاندژاگهراباپیراهنیکیاز2تیم
پرسپولیسیااستقالدرفوتبالایرانببینیم.
حاالدیگرهمهمیدانندکهســتارهپیشینو
محبوبتیمملیکشورمانتاچهاندازهعاقه
داردپیشازآویختنکفشهایشدریکیاز2
قطبسنتیفوتبالایرانبازیکند.اشکانتا
بهحالبارهابهپرســپولیسواستقاللینک
شدهاست.چندســالپیشازعاقهقلبیاو
بهپوشیدنپیراهنقرمزسخنگفتهمیشد،
امااخیرادژاگهبیشتربهاستقالنزدیکشده
است.درهمینراستاباردیگرشایعاتیدرمورد
عاقهاستقالبهجذباینبازیکنسرزبانها

افتــادهوحتــیگفته
میشوداینباشگاهقصد

داردفصلآیندهپیراهنشماره21وریاغفوری
رابهدژاگهبدهد.

چهره روز
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دستیار مورینیو، جانشین نویدکیا
سپاهان با ژوزه مورایس به توافق رسیده 

است. اگر قرارداد او منعقد شود اصفهانی ها 
بالفاصله مشغول  خرید بازیکن می شوند

20

حتی نقل وانتقاالت بی سابقه پرسپولیس 
هم موجب رضایت یحیی گل محمدی 

نشده است

به تیم ملی  نمی آیم فقط یک بار راضی باش!
 علیزاده باز هم به تیم دعوت شد اما بعد از

4 سال تصمیمش عوض نشده. او نیم فصل اول 
لیگ را به دلیل ضربه مغزی از دست داده بود 

1818

 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

آمریکا 

ایران
21:30

ایران 

برزیل
18:00

کانادا 

ایران
15:00

لیگ ملت های والیبال

پنج شنبه 2 تیر 1401

جمعه 3 تیر 1401

شنبه  4 تیر 1401

ایران

لهستان
22:30

سه شنبه  14 تیر 1401

ایران

ایتالیا
16:30

پنج شنبه  16 تیر 1401

ایران

اسلوونی
19:30

جمعه  17 تیر 1401

صربستان

ایران
19:30

شنبه  18 تیر 1401

ولز

ایران
13:30

ایران 

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه

انگلیس

ایران
16:30

 ساپینتو
آقای غیرقابل پیش بینی
مرد پرتغالی رسما به عنوان سرمربی استقالل 
معرفی شد. فاکتورهای رفتاری او نشان می دهد به 
شدت غیر قابل پیش بینی است

تغییر چهره
در مورد تغيير چهره سردار آزمون؛ پسر کي روش، چطور عزيز اسکوچيچ شد؟
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یک سال بدون دست بازی کردی

تصادفی یادت افتاد؟

ما تعجب نمی کنیم

برانکو ایوانکوویچ اخیرا مصاحبه ای 
بــا تلویزیون ایران انجــام داده که 
خبرساز شــده اســت. او در این 
گفت وگو مطالبی در مورد کی روش، 
اسکوچیچ و سایر ســوژه های روز 
فوتبال کشور به زبان آورده که طبیعتا 
بازتاب های مختلفی داشته است. سرمربی پیشین پرسپولیس 
اما در بخشــی از این مصاحبه، به ســتایش از جالل حسینی 
می پردازد و می گوید:»او یکی از بهترین های تاریخ و دست راست 
من در پرسپولیس بود.« اصوال کمتر کسی وجود دارد که در مورد 
کیفیت و قدرت رهبری جالل تردید داشته باشد. با این حال هر 
قدر برانکو از حسینی تمجید کند، این سؤال بیشتر تکرار می شود 
که او چرا در ابتدای لیگ پانزدهم خرید حســینی را وتو کرد و 
باعث شد سرخپوشان فقط به خاطر تفاضل گل عنوان قهرمانی 

را از دست بدهند؟ یک فصل بدون دست بازی کردی استاد!

در چهارمین ســالگرد بــازی ایران 
و اســپانیا در جام جهانی 2018، 
خیلی ها از زوایای مختلف به این 
بازی پرداختند. ما آن شــب تنها 
با یــک گل به ماتادورهــا باختیم 
که بســیاری این نتیجه را ارزشمند و 
تاریخی می دانند. برخی هم البته اعتقاد دارند سرمربی اسپانیا 
2 روز قبل از مسابقات عوض شده بود و این تیم تنها پیروزی اش 
در جام جهانی را برابر ایران به دست آورد. مالکیت توپ هم 78به 
22بود که چیز غریب و کم نظیری است. فارغ از این مناقشات 
ابدی اما، نکته بامزه داستان به پست اینستاگرامی کی روش در 
مورد این بازی مربوط می شود. او در حالی به تمجید از عملکرد 
4 ســال پیش تیمش پرداخت که در این مدت 2 تیم عوض 
کرده. کسی چه می داند؛ شــاید هم این یادآوری، بی ارتباط با 

شایعات مربوط به بازگشت او نباشد!

یک خبرگزاری نوشته رامین رضاییان 
برای استقاللی ها پیغام فرستاده و 
خودش را برای حضور در این تیم 
پیشــنهاد داده اســت. او از دست 
باشگاه پرسپولیس شاکی است. با این 
حال پیشقدم شدن رامین برای حضور در 
استقالل واقعا عجیب است؛ چرا که این بازیکن تا به حال بارها اعالم 
کرده راهی استقالل نخواهد شد. او اخیرا حتی در اثبات تعصبش 
اعالم کرد رایگان برای پرسپولیس بازی کرده، هرچند مدیران 
باشگاه پرسپولیس این ادعا را رد کردند. خب البته با چیزهایی 
که ما قبال در این فوتبال دیده ایم، تعجب نمی کنیم اگر رضاییان 
واقعا دنبال حضور در استقالل بوده باشد. ما هنوز علیرضا نیکبخت 
واحدی را به یاد داریم که در جشن قهرمانی پرسپولیس پشت 
بلندگو مدعی شد حضورش در استقالل اشتباه بوده، اما االن مثل 

هواداران 14ساله علیه قرمزها کری می خواند!

طالب ریکاني با کسب نمره 6.87 بهترین 
بازیکن تیم نفت آبادان در فصل گذشــته 
شد. همزمان با پایان بیست ویکمین دوره 
لیگ برتر فوتبال، معرفي بهترین هاي فصل 
در این ستون آغاز شد و معرفي برترین بازیکنان هر تیم روز گذشته تا تیم 
هشتم جدول پیش رفت. اما در تیم نهم جدول یعني صنعت نفت، کاپیتان 
این تیم طالب ریکاني عالوه بر اینکه با 6گل بهترین گلزن تیمش بود با 
استناد به آمارهاي متریکا بهترین بازیکن تیمش هم شناخته شده است. 
طالب در طول فصل 6گل زد، یک پاس گل داد و 2بار به عنوان بهترین 
بازیکن زمین برگزیده شــد. بعد از او دومین بازیکن خوب صنعت نفت 
امید حامدي فر با نمره 6.84 بود که در فصل نقل وانتقاالت مورد توجه 

تیم هاي مدعي و صاحب نام لیگ قرار گرفته است.

در تیم دهم جدول یعني پیکان 
تهران، بازیکنــي که در پایان 
فصل گذشته باالترین امتیاز 
را از متریــکا گرفته همان 
مدافعي است که دو هفته قبل در ترکیب تیم ملي امید 
براي مهدوي کیا بازي کرد و االن هم باشگاه پرسپولیس 

براي جذبش به پیکاني ها نامه زده است. این مدافع سامان فالح 
نام دارد که متولد 1380 اســت و طي دو فصــل اخیر به عنوان 
بازیکن اصلي در اغلب بازي هاي پیکان به زمین رفته است. فالح در 

لیگ21 توانست 18بازي براي تیمش انجام دهد و در نهایت به نمره 
6.89 رسید. او با این نمره در تیم پیکان باالتر از ثابت ایماني و نوروزي فرد 
رتبه اول را به دست آورد و در بین کلیه بازیکنان لیگ به رتبه75 رسید؛ 

چسبیده به عارف غالمي از استقالل و میالد جهاني از سپاهان.

و اما تیم یازدهم جدول هوادار که با هدایت 
عنایتي فصل گذشته به لیگ برتر رسید و در 
اولین سال حضورش در این مسابقات تقریبا 
هیچ ستاره سرشناســي نداشت. داریوش 
شجاعیان که از استقالل راهي هوادار شده بود و بابک مرادي که در نیم فصل 
دوم به این تیم پیوست، سرشناس ترین بازیکنان هوادار بودند. اما در پایان 
فصل این محمد حســیني، مدافع میاني هوادار بود که بهترین بازیکن 
تیمش شد و اتفاقا نمره اي عالي )باالتر از 7( به دست آورد. محمد حسیني 
23بازي کرد و با وجود اینکه مدافع بود 2گل و یک پاس گل هم به نامش 
ثبت شــد. او در پایان فصل به نمره 7.03 رسید و ضمن حضور در جمع 

25بازیکن برتر لیگ، بین مدافعان میاني هم رتبه ششم را به دست آورد.

نكته بازی

متريكاآماربازی

6.87

6.89

7.03

وز سوژه ر

وز چهره ر

شوک به آزادکاران 
نوجوان

در مسابقات آسیایی، از 3کشتی گیر 
ایران 2نفر سر وزن نرسیدند!

رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا از روز 
گذشته در  قرقیزستان آغاز شد اما در اتفاقی عجیب 
از 3کشتی گیر ایران 2کشتی گیر سر وزن نرسیدند و 
از گردونه رقابت ها حذف شدند! با توجه به حذف این 
دو کشتی گیر، قرار گرفتن تیم ایران روی سکوی اول 

و دوم بعید به نظر می رسد.
وزن کشی 3وزن نخست نوجوانان آسیا در حالی صبح 
روز گذشته برگزار شد که محمدمهدی ممی وند در 
وزن 65کیلوگرم و رضا سلیمانیان در وزن 80کیلوگرم 
با توجه بــه 200 و 300گرم اضافــه وزن، از جدول 
مسابقات کنار گذاشته شــدند. به این ترتیب یونس 
شفیعی نماینده وزن 71کیلوگرم تنها نماینده ایران 
در روز نخست این رقابت ها بود که پس از استراحت در 
دور نخست در دور دوم به مصاف ژاکشیلیک بایتاشوف 
از قرقیزستان رفت.  او 6بر 3بایتاشوف را شکست داد 
اما در یمه نهایی 5 بر 2 مغلوب شینگو آندو از ژاپن شد 

و به دیدار رده بندی رفت.
دلیل سر وزن نرسیدن 2 کشتی گیر، تصور اشتباه کادر 
فنی براساس مسابقات تیم کشتی فرنگی بوده و پس از 
اطالع از برنامه مسابقات، کشتی گیران کشورمان در 
اوزان 65 و 80کیلوگرم با توجه به زمان کمی که در 
اختیار داشتند، سر وزن نرسیدند. در کشتی فرنگی 
7وزن در روز اول و 3وزن در روزدوم کشــتی گرفتند. 
در حالی که برنامه مسابقات آزاد برعکس مسابقات 
فرنگی بود، کادر فنی آزاد  7کشتی گیری را که مسابقه 
نداشتند به سالن وزن کشی برده  بود و 3کشتی گیر 
دیگر که مسابقه داشتند در هتل ماندند! فرنگی کاران 
ایران که در روز نخست این رقابت ها روی تشک رفتند 
با کسب 2مدال طال، 4مدال نقره و 2مدال برنز به عنوان 

نایب قهرمانی دست یافتند.

این که آیا وریا از استقالل حذف 
خواهد شد یا نه یک بحث دیگر 
اســت، اما نفس جذب دژاگه هم از آن ریسک های 
پرمخاطره به شمار می آید. به هر حال اشکان بازیکن 
ارزانی نیســت و توقعات زیادی هم از او وجود دارد. 
ستاره سابق تیم ملی، حاال در مرز 36سالگی قرار دارد و 
مدت هاست که کسی بازی  های او را ندیده. اشکان بعد 
از جدایی از تراکتور به الشحانیه پیوست و ماه هاست 
که خبر دقیقی از کیفیت و عملکرد او وجود ندارد. به 
عالوه استقالل هم فعال سرمربی اش را انتخاب نکرده 
و طبیعتا جذب اشکان، باید با نظر کادرفنی باشد. آیا 
لیگ بیست ودوم همان زمانی است که باالخره دژاگه 

را با پیراهن استقالل می بینیم؟

ادامه از 
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استقاللی ها تصمیم شان را برای فصل جدید گرفته اند و لیگ بیست 
و دوم را با یک مربی خارجی آغاز خواهند کرد. »ریکاردو ســاپینتو« 
به زودی تبدیل به نخستین مربی پرتغالی تاریخ باشگاه استقالل و 
چهارمین مربی خارجی این تیم در ادوار لیگ برتر خواهد شد. 
نخستین چیزی که در مورد این مربی جلب توجه می کند، 
تجربه کاری زیاد او در کشــورهای مختلف است. او در 
اروپا، آسیا و آمریکای جنوبی کار کرده و در مجموع 
قبل از استقالل هدایت 12باشگاه را برعهده داشته 
اســت. با وجود این در مورد مرد جدید نیمکت 
اســتقالل، حقیقتی وجود دارد که این روزها 
کمتر به آن پرداخته شده است. او اساسا یک 
مربی به شدت »غیرقابل پیش بینی« به شمار 
می رود و این پیش بینی ناپذیــر بودن به همه 
جنبه های مربیگری اش سرایت کرده است. شما 
هیچ وقت نمی توانید حرکت بعدی این مربی را حدس 
بزنید. او همیشه برای عصبانیت در کنار زمین، درگیری 

با بازیکنان خودی و حتی استعفا آماده به نظر می رسد.
کارنامه کاری ساپینتو، او را همانند بسیاری از مربیان پرتغالی 
مستعد عصبانیت و خشونت نشان می دهد. ویدئوهای زیادی از 
این مربی وجود دارد که او را در حال جنب و جوش وحشتناک 
در کنار زمین به تصویر می کشند. در حقیقت او از جمله  مربیانی 
است که هرگز در کنار زمین آرامش ندارند و مدام در حال باال 
و پایین پریدن هســتند. از آنجایی که فوتبال ایران به وی.ای.

آر مجهز نشــده، داوران لیگ برتر باید منتظر ظهور یک مربی 
همیشه معترض باشند. مردی که وقتی عصبانی می شود، دیگر 
خطوط قرمز خاصی در مقابلش وجود ندارد. او یک بار به عنوان 
مدیر ورزشی اسپورتینگ لیسبون، یکی از مهره های خودی را 
کتک زد و به همین دلیل از کار برکنار شد. او در روزهای حضور در 
فوتبال ترکیه نیز بارها در مصاحبه های مختلف علیه بازیکنان تیم 
خودش و مدیران این تیم موضع گرفت و هیچ هراسی از مطرح کردن 
انتقاد مستقیم نسبت به آنها نداشت. در روزهای منتهی به سقوط روی 
نیمکت موریرنسه نیز، این مربی به خاطر درگیر شدن با هواداران حریف 

و تحریک آنها به عصبانیت، با جریمه و محرومیت بســیار سنگینی 
روبه رو شــد. او حتی کار را جایی فراتر از مرزهای فوتبال کشاند و به 
همین خاطر با کمپین هایی حتی در بین طرفدارهای تیم خودی بر 

ضد رفتارش روبه رو شد.
تجربه نشان می دهد که نمی توان برای یک دوره طوالنی روی سرمربی 
جدید استقاللی ها حســاب باز کرد. چرا که او به ندرت بیشتر از یک 
فصل در تیمی دوام آورده است. همیشــه هم دلیل جدایی ریکاردو 
از باشــگاه های مختلف، نتایج بد نبوده اند. او در باشگاه ستاره سرخ 
بلگراد، فصل را با 8برد متوالی شروع کرد اما کمتر از 3 هفته بعد به دلیل 
اختالف نظر با مدیران باشگاه از سمت اش استعفا  و به همین سادگی 
تیم را ترک کرد. در حقیقت به نظر می رسد او هرگز اصراری به حضور 
طوالنی مدت در یک باشگاه ندارد و به همین خاطر هم تا امروز سرمربی 
12تیم مختلف بوده است. ســاپینتو سرمربی قهرمان فصل گذشته 
لیگ برتر ایران می شــود اما تا امروز هرگز قهرمان لیگ نشده است. 
او در قامت مربی فقط جام حذفی بلژیک را فتح کرده و جام دیگری 
به دست نیاورده است. انتظارها از این مربی در فوتبال ایران اما کامال 

متفاوت خواهد بود.
فاکتورهای رفتاری ساپینتو او را به شــدت به »تونی اولیویرا« شبیه 
می کند. سرمربی سابق تراکتورســازی با جنب و جوش همیشگی 
در کنار زمین و اعتراض مداوم به داورها در فوتبال ایران چهره شــد 
و درنهایت تنها با یک قهرمانی حذفی، تراکتورسازی را ترک کرد. او 
به خاطر شخصیت نمایش محوری که داشت در بین هواداران تراکتور 
محبوب بود اما شانس قهرمانی لیگ را تنها ظرف چند دقیقه از دست 
داد. امید بستن به یک پروژه طوالنی با چنین مربیانی، کمی دور از ذهن 
به نظر می رسد. چرا که کسی مثل ساپینتو اساسا به برنامه ریزی مداوم  
برای یک آینده طوالنی اعتقاد ندارد. او اهل تعریف کردن یک پروژه 
درازمدت نیست و ترجیح می دهد در یک زمان کوتاه تأثیرش را روی 
یک تیم نشان بدهد. او از جمله  مربیانی است که باید در فوتبال ایران 
به دقت »مدیریت« شوند. چرا که اگر مدیران باشگاه رابطه خوبی با این 
مربی برقرار نکنند، احتمال جدایی زودهنگام او قوت خواهد گرفت و 
از طرفی اگر کنترل کافی روی این مربی وجود نداشته باشد، در کنار 

زمین شاهد رفتارهای عجیبی از سوی او خواهیم بود.

تونی دوم!
 سرمربی جدید استقالل به شدت یک مربی غیرقابل پیش بینی است

 و فاکتورهای رفتاری اش شبیه سرمربی سابق تراکتور است
قبل از اینکه 3 رقیب سنتی پرســپولیس برای کسب عنوان قهرمانی یعنی 
استقالل، تراکتور و ســپاهان حتی سرمربی شان را به صورت رسمی معرفی 
کنند، پرسپولیس بازار نقل وانتقاالت را شخم زد و الاقل روی کاغذ، بهترین 
نفرات ممکن را گرفت. آنها علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، ولسیاني، 
دانیال اسماعیلی فر، سروش رفیعی و البته محمدمهدی احمدی و عرفان باقری 
را گرفتند که این آخری، از استقالل جذب شد. به خدمت گرفتن این بازیکنان 
باعث خوشحالی هواداران و امیدواری آنها به بازپس گیری عنوان قهرمانی شده 
است. با این همه اما، سرمربی پرسپولیس همچنان به اندازه کافی »قدردان« 
نیســت. جمله عجیب او بعد از حضورش در باشگاه، بازتاب زیادی در فضای 
مجازی پیدا کرد؛ آنجا که گل محمدی گفت: »فعال حدود نیمی از بازیکنان 

موجود در فهرست خرید من جذب شده اند.«
طبیعتا در لیست خرید یحیی نام بازیکنان دیگری هم مثال در پست مهاجم وجود 
داشته اما اینکه شما 2+5خرید بسیار مهم و پرسروصدا را تنها به منزله برآورده 
شــدن نیمی از توقعات نقل وانتقاالتی ات بدانی، کاری است که فقط از یحیی 
گل محمدی برمی آید. او نیمی از سپاهان را خالی کرده، اما هنوز نسبت به باشگاه 
لحن طلبکارانه دارد و شاید هم راه را برای بهانه جویی های بعدی بازمی گذارد. 
این البته نخستین جمله عجیب یحیی در مورد یارگیری نیست. این مربی بعد از 
3خرید درشت ابتدایی یعنی بیرانوند، پورعلی گنجی و اسماعیلی فر هم گفته بود: 

»نقل وانتقاالت را با شتاب خوبی شروع کردیم اما کار متوقف شد.«
به طور کلی جمالت رضایتبخش به ندرت از زبان یحیی خارج می شــود. او 
مشکالت بسیار زیادی با مهدی رسول پناه، مدیرعامل پیشین پرسپولیس 
داشــت و پیش و پس از آن دوره هم بارها از ســمتش اســتعفا کرد. تعداد 
مصاحبه های گالیه مندانه یحیی از مسائل مالی و... باشگاه هم بسیار زیاد است. 
همین اواخر او جمله ای به زبان آورد که از قضا این روزها زیاد دست به دست 
می شود: »حتی پول خرید آب معدنی هم نداشتیم.« گل  محمدی که قرارداد 
40 میلیارد تومانی اش حسابی خبرساز شده، در دوره مدیریت محمدحسن 
انصاری فرد با کلی هزینه به پرسپولیس آمد. همان زمان باشگاه متعهد شد 
6میلیارد تومان بابت پول رضایتنامه این مربی به تیم مشهدی بپردازد که بعد 
از حدود 3سال هنوز تسویه نشده، اما خود یحیی دقیقا در نخستین نشست 
خبری اش پیش از بازی بــا تراکتور از تأخیر باشــگاه در پرداخت مطالبات 
بازیکنان و مربیان گله کرد؛ یعنی حتی پیش از برگزاری نخستین بازی! یک 

بار، فقط یک بار راضی باش آقای گل محمدی... .

فقط یک بار راضی باش!
حتی نقل وانتقاالت بی سابقه پرسپولیس هم 
موجب رضایت یحیی گل محمدی نشده است

دستیار 
مورینیو 

جانشین 

نویدکیا
سپاهان با ژوزه مورایس به توافق 
رسیده است. اگر قرارداد او منعقد 
 شود اصفهانی ها بالفاصله مشغول

 خرید بازیکن می شوند

امیرحسین اعظمی|  بعد از کناره گیری محرم نویدکیا 
از سپاهان، مدیران این باشگاه در چند هفته گذشته 
مذاکره با چند مربی خارجی را در دستور کار قرار دادند 
و حاال آخرین اخبار حاکی از آن است که ژوزه مورایس 
مربی پرتغالی قرار است هدایت زردها را در فصل جدید 
لیگ برتر بر عهده بگیرد. این در حالی است که عصر 
روز دوشنبه، شایعاتی درخصوص احتمال بازگشت 
محرم نویدکیا به سپاهان مطرح شده بود ولی این خبر 
در حد همان شایعه باقی ماند و حاال به نظر می رسد که 
مدیران باشگاه اصفهانی با مربی 56ساله پرتغالی به 

توافق رسیده اند.
مورایس هفته گذشته ســفری چند روزه به اصفهان 
داشت و ترک ایران باعث شد تا رسانه ها از عدم توافق 
ســپاهان با این مربی پرتغالی خبر بدهند. ولی حاال 
آخرین اخبار حاکی از آن است که او با سپاهان به توافق 
رسیده و قرار است هدایت زردها را بر عهده بگیرد. او 
سال۲۰1۰ در اینترمیالن، سال۲۰1۳ در رئال مادرید و 
سال۲۰15 در چلسی دستیار ژوزه مورینیو بود که در 
هر ۳مقطع توانست با جام این تیم ها را ترک کند. از 
مهم ترین باشگاه های آسیایی که او در آنها مربیگری 
کرده می توان به چونبوک موتورز کره جنوبی اشاره کرد 
که با آن تیم نیز به مقام قهرمانی لیگ رسید و سپس در 
مقطعی کوتاه در سال۲۰۲1 به الهالل پیوست اما خیلی 

زود این تیم را به دالیل نامشخص ترک کرد. از دیگر 
تیم های مطرحی که او به عنوان مربی یا دستیار در آنها 
سابقه عضویت دارد، می توان به پورتو، آ.ا.ک یونان و 
آنتالیا اسپور ترکیه اشاره کرد. اگر اتفاق عجیبی رخ 
ندهد، مورایس هدایت ســپاهان را بر عهده خواهد 
گرفت چون سپاهانی ها از لحاظ مالی هم با این مربی 

به توافق رسیده اند.

   ساکت در تهران
سپاهان بعد از جدایی نویدکیا روزهای سختی را در 
فصل نقل و انتقاالت ســپری کرد، آن هم درحالی که 
۳بازیکن این تیم مستقیم راهی پرسپولیس شدند و این 
موضوع فشار هواداران روی باشگاه را بیشتر کرد. با این 
حال محمدرضا ساکت مدیرعامل سپاهان این روزها در 
تهران است و با چند بازیکن لیگ برتری مذاکره می کند. 
قهرمان نشدن تیم پرستاره سپاهان در دو فصل گذشته 
قطعا اتفاق خوبی برای ساکت نیست و در این مدت هم 
حتی شایعات مختلفی در مورد برکناری او مطرح بود که 
توسط باشگاه تکذیب شد. حاال سپاهانی ها دنبال بستن 
تیمی پرقدرت برای فصل بعد هستند. یکی از مسئوالن 
باشگاه سپاهان به همشهری می گوید: »ما در سکوت 
کار خودمان را می کنیم و شک نکنید چند بازیکن سطح 

باال و تراز اول ایرانی و خارجی جذب خواهیم کرد.«

   اختالف نظر با رضاییان
باشگاه سپاهان بعد از جدایی دانیال اسماعیلی فر 
از این تیم، درصدد جذب یک مدافع راست است. 
جدی ترین گزینه ســپاهان برای تقویت ســمت 
راســت خط دفاعی، رامین رضاییان اســت ولی 
اصفهانی ها هنوز با مدافع فصل گذشته پرسپولیس 
به توافق نرســیده اند. رضاییان پیشنهاد سنگینی 
به ســپاهان ارائه کرده که با مخالفت مدیران این 
باشگاه مواجه شده اســت. قرار است سپاهانی ها 
با این بازیکن مذاکره کنند ولــی اگر با رضاییان به 
توافق نرســند با گزینه های دیگر مذاکره خواهند 
کرد. بعد از رضاییان، مهدی شــیری مدافع فصل 
گذشــته پرســپولیس و فوالد جدی ترین گزینه 
سپاهانی هاســت. سپاهان در پســت دفاع میانی 
هم جدا از تالشــی که برای حفظ محمد نژادمهدی 
دارد، به دنبــال جذب ۲ مدافع وســط اســت و 
بازیکنانی چون آرمین ســهرابیان، محمد دانشگر 
و سیدمحمد حســینی )مدافع هوادار( در لیست 
این تیم قرار دارند. میالد زکی پور در پســت دفاع 
چپ و محمد قائدرحمتی در پســت هافبک جزو 
گزینه های سپاهان هستند، این در حالی است که 
 آنها قصد دارند چند بازیکن خارجی را هم به خدمت 

بگیرند.

شایعه تمام نشدنی
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رمبوعلیهنژادپرستها
مدافع جدید رئال چه جور آدمی است؟
آنتونیو رودیگر، مدافع آلمانی فصل پیش چلسی به طور رسمی در مادرید معارفه 
شد. مدافع جدید رئال مادرید فاش کرد که قبال در پست مهاجم توپ می زده و 
الگویش رونالدو نازاریو بوده. شاید برای همین است که می تواند دست مهاجمان را 
بخواند و جلوی آنها را بگیرد. رودیگر گفت که از باشگاه های دیگر ازجمله بارسلونا 
پیشنهاد داشته اما وقتی با آنچلوتی حرف زده تصمیم گرفته رئال را انتخاب کند 
و به پیشــنهادهای دیگر گوش ندهد. او هم مثل داروین نونیس زندگی سختی 
داشته است. داروین، خرید تازه لیورپول که گران ترین بازیکن تاریخ این باشگاه 
اســت و از بنفیکا خریداری شده، کودکی ســختی در اروگوئه داشته و پدرش 
کارگری می کرده و مادرش ضایعات جمع آوری می کرده و می فروخته. رودیگر 
هم کودکی اش به سختی گذشته است. او پدری آفریقایی – آلمانی و مادری اهل 
سیرالئون داشته. آنها در دهه90 از جنگ سیرالئون فرار کردند. آنتونیو در منطقه 
مهاجرنشین برلین– نئوکولن بزرگ شد و در خانواده ای کم درآمد. غیراز رونالدو 
نازاریو، 2 ستاره دیگر هم اســطوره ها و الگویش بوده اند؛ ژرژ وه آ و پپه. نخستین 

هدیه فوتبالی اش از پدر و مادرش پیراهن ژرژ وه آ، بازیکن سابق پاری سن ژرمن و 
رئیس جمهور کنونی لیبریا بوده است. لقب رودیگر رمبو است که در کودکی و در 
آکادمی برایش انتخاب شده. او مردی آرام و خنده رو در خارج از زمین محسوب 
می شود. وکالت و مدیریت برنامه هایش را برادرخوانده اش، ساهر سنسی به عهده 
دارد. ســاهر خودش در تیم هوفنهایم بازی کرده اما در بیشتر دوران فوتبالش 
در دورتموند بوده که در آکادمی و تیم اصلی 110بازی داشته و در رده های پایه 
تیم ملی آلمان بازی کرده است. رودیگر 4 خواهر و یک برادر دارد. رودیگر در تیم 
آاس رم هم بازی کرده و آنجا مورد توهین نژادپرســتانه قرار گرفته. در انگلیس 
توهین ها کمتر بود اما او باید خودش را آماده کند برای حضور در کشــوری که 
کمی بیشتر سابقه نژادپرستی دارد. احتماال همان بالیی را که سر دنی آلوز و اتوئو 
و دیگران آوردند انتظار این بازیکن را هم بکشد و در ورزشگاه ها برایش موز پرتاب 
شود. رودیگر مثل مانه که به هموطنان فقیرش در سنگال کمک می کند، یک 

بنیاد خیریه در سیرالئون راه انداخته است.

KroosVini
Mariano

Haaland
Militao

کروس
تونی کروس از تمدید قــرارداد با رئال مادرید 
خودداری کرده اســت و همین موضوع باعث 
تعجب ســران مادریدی شــده. نزدیکان این 
هافبک آلمانی معتقدند که او از تمدید فراری 
نیســت و تنها منتظر خواهد ماند تا ببیند در 
پایان قراردادش از لحاظ بدنی در چه وضعیتی 
است. کروس چند وقت پیش گفته بود ممکن 
اســت در پایان قراردادش با رئــال از فوتبال 
خداحافظی کند. او در فوتبال به هر چیزی که 

ممکن بود رسیده است.

ماریانو
رونالدو نازاریو پس از یک ســال دوری از اللیگا 
باشگاهش - رئال وایادولید - را به اللیگا برگرداند. 
او می خواهــد با چند بازیکن نامــدار تیمش را 
تقویت کند تا دوباره به سگوندا دیویژن نیفتد. 
مارســلو و دنی آلوز که به تازگی قراردادشان را 
با رئال و بارســا تمام کرده اند، گزینه های اصلی 
هستند و برای پست مهاجم نوک هم رونالدوی 
برزیلی روی ماریانو دیاس، مهاجم رئال نظر دارد. 
رئال حاضر است بخشی از دستمزد این بازیکن را 

هم در این قرارداد قرضی بپردازد.

وینیسیوس
پاری سن ژرمن به وینیســیوس توصیه کرده بود 
قراردادش را بــا رئال تمدید نکنــد. آنها حقوقی 
معادل 12برابر دســتمزد فعلی بــه این بازیکن 
پیشنهاد داده اند اما وینی آن را رد کرده و می خواهد 
در مادرید بماند. قرار بود قرارداد وینیســیوس تا 
سال2026 تمدید شود اما فلورنتینو پرس از این 
بازیکن خواسته قرارداد را تا 2027 تمدید کند تا 
بعدا به مشکل نخورند. دستمزد او در قرارداد جدید 
افزایش خواهد یافت اما باز هم یک سوم دستمزد 
40میلیون یورویی پیشنهاد پاریسی ها خواهد بود.

میلیتائو
اکرم، خبرنگار معتبر بی این اســپورت اعالم کرده 
که چلســی برای پر کردن جــای خالی مدافعان 
جدا شده اش نظیر رودیگر، کریستنسن و احتماال 
آسپلیکوئتا و آلونســو، به میلیتائو پیشنهاد داده 
اما آنچلوتی با آن مخالفت کرده اســت. خود رئال 
هم دیگر مدافع چلسی یعنی ریس جیمز را برای 
پست دفاع راست می خواهد اما مشکل اینجاست 
که او پاســپورت اتحادیه اروپا را نــدارد و پس از 
برگزیت جذب بازیکنان انگلیســی برای تیم های 

غیرانگلیسی در اروپا به مشکل خورده است. 

هالند
فابریزیو رومانو، خبرنگار معتبر نقل وانتقاالتی 
ادعای رسانه های اســپانیا در مورد وجود بند 
فسخ در قرارداد هالند بعد از گذشت مدت زمان 
مشخص را کذب دانست. آاس و مارکا ادعا کرده 
بودند هالند در تابستان2024 با 150میلیون 
یورو از منچسترســیتی آزاد می شود و به رئال 
می آید. رومانو حتی ادعای پرس که گفته بود 
برای جذب هالند تالشــی نکرده را رد کرد و 
مدعی شد رئال چندبار برای خرید این مهاجم 

نروژی اقدام کرده. 

یک احتمال جذاب رویایی
رونالدو و نیمار در یووه همبازی می شوند؟

درحالی که کل بازار نقل وانتقاالت اروپا را آب برده، در باشگاه منچستریونایتد همه 
خوابند. وقت کل باشگاه صرف چانه زنی با بارسلونا بر سر خرید فرنکی دی یونگ 
شده است. تاکنون 91بازیکن مختلف به منچستر لینک شده اند اما دریغ از یک 
خرید. تنها خریدی که ممکن است به زودی انجام شــود، جذب آنتونی، وینگر 
آژاکس به مبلغ 40 میلیون پوند است. کریستین اریکسن هم جزو گزینه هاست 
و آمدن او ربطی به جذب احتمالی دی یونگ ندارد. گویا شانس تاتنهام برای در 
اختیار گرفتن این ســتاره دانمارکی کمتر شده اســت. با همه اینها اتفاق مهم 

نقل وانتقاالتی پیرامون باشگاه منچستری احتمال جدایی کریستیانو رونالدو 
است. به تازگی شایعاتی منتشر شــده که این ســتاره پرتغالی را دوباره به 
یوونتوس لینک می کند. یووه با موراتا باید خداحافظی کند و فعال در خط 

حمله این تیم تنها یک  بازیکن به نام والهوویچ حضور دارد. برناردسکی 
هم می رود و یک پست خالی در وینگر به وجود می آید. شایعه شده که 
ژرژ مندس، مدیر برنامه های رونالدو این بازیکن را به یووه پیشــنهاد 
داده تا مثل لوکاکو که احتماال به زودی بــه اینتر برمی گردد، او هم 
به یوونتوس بازگردد. از طرفی امباپــه همچنان روی بیرون کردن 
نیمار اصرار دارد و انگار این یکی از شــروط او برای تمدید قرارداد 
با پاری سن ژرمن بوده. حاال باشــگاه و مدیر برنامه های این ستاره 
برزیلی هم تالش می کند جایی مناســب را برای این بازیکن پیدا 
کند و حداقل او را قرضی به تیمی دیگر بفرستد. احتمال همبازی 

شدن نیمار و کریستیانو رونالدو واقعا گزینه جذابی است، حتی برای 
باشگاهی مثل یوونتوس که از لحاظ مالی جزو باشگاه های زیانده در 

دوران کرونا بوده. اخیرا تصاویری از ماسیمیلیانو آلگری و لوییس کامپوس 
مدیر فنی جدید تیم فوتبال پاری سن ژرمن منتشر شد که شائبه جدایی این مربی 
ایتالیایی از یوونتوس و احتمال پیوستنش به پاری سن ژرمن را مطرح کرد اما ظاهرا 
مالقات این دو بر سر موضوع دیگری بوده است. براین اساس کالچو مرکاتو گزارش 
داده که کامپوس در مالقاتی که با آلگری داشــته نیمار را به باشــگاه یوونتوس 
پیشنهاد داده است. نیمار در پاری سن ژرمن به ازای هر 
فصل دســتمزدی 30 میلیون یورویی دریافت می کند، 
این در حالی است که مدیران باشــگاه یوونتوس حاضر 
به تمدید قرارداد پائولو دیباال نشدند که 10 میلیون یورو 
در سال دستمزد می گرفت. با این حال سناریوی انتقال قرضی 
نیمار به یوونتوس مطرح است و پاری سن ژرمن می تواند نیمی تا دوسوم 
دستمزد ستاره برزیلی را برای حضور در تیم آینده اش بپردازد تا امباپه 
راضی شود. نیمار تاکنون در 144 بازی برای پاریسی ها به میدان رفته 
و آمار 105 گل زده و 76 پاس گل را از خود برجای گذاشته است. او تا 
سال2025 با پاری سن ژرمن قرارداد دارد. او و رونالدو برای 
همبازی شدن با هم حاضرند دستمزدشان را کاهش دهند. 
اگر این اتفاق افتاد، فصل آینده برای دنبال کردن بازی های 

یوونتوس به اندازه کافی وقت و انرژی بگذارید.

فوتبال در صفحه حوادث
اخباری که می توانست در صفحه های غیرورزشی روزنامه ها چاپ شود

فوتبال فقط تماشای مسابقات نیست. آنهایی که فوتبال را جدی پیگیری می کنند، اینگونه نیست که فقط دنبال این 
باشند که تیم ها با چه تاکتیکی بازی می کنند. بخشی از جذابیت این رشته ورزشی و سرگرمی، اتفاقاتی است که 

می توانست در صفحه حوادث روزنامه ها چاپ شود اما سر از صفحه های ورزشی درآورد.

  گیگز جلوی ایران نیست
رایان گیگز، ســرمربی تیــم ملی ولز 
ســرانجام رؤیا و وسوسه حضور 
روی نیمکــت ایــن تیــم در 
جام جهانــی قطــر را کنار 
گذاشــت. او دیگر شانسی 
برای بازگشــت به پســت 
ســرمربیگری تیم ملی ندارد 
و نمی توانــد ایــن تیــم را در 
جام جهانــی2022 مقابــل ایران 
هدایت کند و این وظیفه همچنان در اختیار رابرت پیج خواهد 
بود. قرارداد پیج از سرمربی موقت به دائمی تبدیل شده است. 
گیگز که با چند اتهام به ارتکاب خشونت خانگی درگیر است، 
از نوامبر2020 تیم ملی را ترک کــرده و از آن زمان راب  پیج، 
به عنوان سرمربی موقت فعالیت کرده است. اسکای ادعا کرده 
گیگز پس از صعود ولز به جام جهانی، تصمیم نهایی خود درباره 
ترک این تیم را گرفته است. دادگاه رسیدگی به اتهامات گیگز 
از روز 17 مرداد در منچستر آغاز خواهد شد. گیگز 48 ساله پس 
از جلســه ای که با کارفرمایانش در اتحادیه فوتبال ولز داشته، 
تصمیم به اســتعفا گرفته و تا چند روز دیگر هم این موضوع را 
اعالم خواهد کرد. بعید است او در این پرونده تبرئه شود و حتی 
اگر تبرئه شد روی آن را داشته باشد به چنین پستی برگردد. 
گیگز سابقه ای طوالنی در مشکالت اخالقی دارد. او سال ها به 
برادرش خیانت کرده و در این مورد هم رسوا شده بود. او از ماه 
آبان سال گذشته به دنبال دستگیری اش توسط پلیس پس از 
متهم شدن به ضرب و شتم همسرش، دیگر عماًل فعالیتی در 
کادر فنی ولزی ها نداشته و از آن زمان راب پیج به صورت موقت 
این تیم را هدایت کرده و آن را به جام جهانی هم رسانده است.

  اتوئو پشت میله های زندان
ساموئل اتوئو، اسطوره بارسلونا یک سال 
حبس تعلیقی دریافت کرد. جرم او 
فرار مالیاتی اســت. اتوئو و مدیر 
برنامه ســابقش خــوزه ماریا 
مســالس با 22 ماه و یک سال 
حبس تعلیقی بابت 3.8 میلیون 
یورو روبه رو شــدند. او با قبول 
اینکه جریمه 1.8 میلیون یورویی 
و 3.8 میلیون یورو مالیات را بابت حق تصویرش در سال 2006 تا 
2009 پرداخت کند، گفت: »ایــن حقایق را می پذیرم و جرایم را 
پرداخت می کنم اما باید بدانید آن زمان ســن کمی داشتم و هر 
کاری که خوزه ماریا، کســی که به عنوان پدرم درنظر می گرفتم، 
می گفت انجام می دادم.« مسی، رونالدو، مودریچ و برخی ستاره های 
سرشناس دیگر هم به دلیل فرار مالیاتی و خوداظهاری غلط دچار 
جریمه های سنگین شده بودند. مسی در پرونده مشابه شرایطی 

شبیه اتوئو داشت و به خاطر پدرش گرفتار شد.

  خداحافظی امباپه از تیم ملی
امباپه حرف های رئیس فدراسیون فوتبال 
فرانسه را که ادعا کرده بود این بازیکن 
می خواسته از تیم ملی کناره گیری 
کند، تأییــد کرد و دلیــل آن را 
آزار دیدن به خاطــر رفتارهای 
نژادپرســتانه اعالم کرده است. 
بدرفتاری ها با او زمانی آغاز شد که 
در بازی یک چهارم پایانی یورو2020 

مقابل سوئیس پنالتی اش را از دست داد و باعث حذف تیمش شد.

یکی از کارمندان رونالدو که ماشین او را می راند، به خاطر بی احتیاطی خسارت سنگینی را به این ستاره 
پرتغالی وارد کرد. راننده کریستیانو در حال راندن بوگاتی او کنترل ماشین را از دست داد و با در ویالیی 

برخورد کرد. خسارت ناشی از این تصادف، ۲ میلیون یورو تخمین زده شده است.

Cristiano Ronaldo

فوتبال ایران

بازار حیرت انگیز
پرداخت ارقام عجیب برای بازیکنانی بدون سابقه ملی

حاال دیگر همــه در جریان گرانــی عجیب و غریــب بازیکنان و 
مربیان ایرانی هستند. آنهایی هم که نمی دانستند، بعد از افشای 
رقم 40میلیارد تومانی قرارداد یحیی گل محمدی با پرسپولیس 
متوجه موضوع شدند. بسیاری بر این باورند که با توجه به مشکالت 
اقتصادی شــدید موجود در کشــور، پرداخت چنیــن ارقامی به 
اهالی فوتبال توجیه منطقی ندارد. با وجود این آنچه داســتان را 
شگفت انگیزتر می کند، ســخاوتمندی عجیب باشگاه ها در قبال 
مربیان و بازیکنانی است که دســتاوردهای چندان درخشانی هم 

ندارند.
امروز در مورد بازیکنــان، به راحتی از دســتمزدهایی بین 10 تا 
20میلیارد تومان حرف زده می شود. بمب های بازار نقل وانتقاالت 
اما عموما حتی یک بازی ملی هم ندارنــد و بعضا حتی به اردو نیز 
دعوت نشده اند! امثال سعید صادقی، سجاد شــهباززاده، دانیال 
اســماعیلی فر، ســروش رفیعی و خیلی از بازیکنــان دیگری که 
طعمه های درشــت بازار نقل وانتقاالت هســتند و دستمزدهای 
وحشــتناک می گیرند، یا اصال بازی ملی ندارند یا حضورشان در 
اردوها جنبه تشــریفاتی دارد. روشن نیســت که اگر به جای این 
دوســتان، ســتاره های قدیمی فوتبال ایران در بازار فعلی حضور 
داشتند و مثال قرار بود روی احمدرضا عابدزاده، ناصر محمدخانی، 
محمد پنجعلی، کریم باقری، علی دایی و... قیمت گذاشــته شود، 

چه اعدادی باید رد و بدل می شد.
در مورد مربیان هم همین شــرایط را داریم. خــود یحیی که از 
قرار گران ترین مربی فوتبال ایران اســت، تنهــا 2 قهرمانی لیگی 
با پرســپولیس دارد که یکی از آنها را هم نصــف- نصف با گابریل 
کالدرون شریک است. او البته یک بار هم سرخپوشان را به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا رســانده که محصول شرایط خاصی همچون 
برگزاری متمرکــز و تک بازی مســابقات و نیز اخــراج الهالل از 
تورنمنت بوده اســت. گل محمدی اما به پشتوانه همان دستاورد 
قراردادهای عجیب و غریب می بندد. از آن سو هم امیر قلعه نویی 
را داریم که حدود یک دهه است دســتش به هیچ جامی نخورده، 
اما هنوز در قامت یک »ژنرال« قــرارداد می بندد. حتی پیرامون 
سرمربیان جوان تر، دستیاران و... هم اعدادی به گوش می خورد که 
واقعا عجیب و غریب است. خالصه که بازار عجیب و غریبی شده و 

سهم مردم، فقط حیرت است.
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جهان

لیلی خرسند |  بعد از انتخاب مریم آزمون به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال زنان، بازگشت زهرا علیزاده به تیم ملی یکی 
از مهم ترین اخباری بود که منتشر شد. آخرین باری که علیزاده در رده ملی بازی کرد، 4سال پیش برای تیم جوانان بود. 
در این چند ساله هر بار او به اردو دعوت شده، جواب رد داده است. اما این بار گفته شد با توجه به حضور مریم  جهان نجاتی، 
سرمربی شهرداری سیرجان، علیزاده هم حاضر شده در اردوها باشد. اما علیزاده این بار هم تصمیمی برای حضور در تیم 
ملی ندارد. صحبت های دیروز با علیزاده، با شوک دیگری هم همراه بود. آبان ماه سال پیش بود که شهرداری سیرجان 
در جام باشگاه های  آسیا شرکت کرد. در بازی این تیم مقابل گوکوالم هند، علیزاده مهاجم سیرجان با دروازه بان حریف 
برخورد شدیدی داشت و راهی بیمارستان شد. علیزاده می  گوید در آن برخورد ضربه مغزی شده بود. عجیب تر اینکه 

علیزاده بعد از گرفتن ام آر آی خودش متوجه شد چه اتفاقی برایش افتاده و حتی در بیمارستان اردن احیا  شده بود.

    چه شد بعد از 4ســال تصمیم گرفته اید که به 
تیم ملی بروید؟

من فقط به تیم ملی دعوت شده ام. تصمیم نگرفته ام که به اردو 
بروم. پیام دادند و گفتند که موقع ورود بــه اردو چه مدارکی به 
همراه داشته باشــم و من هم گفتم که نمی آیم. خیلی برای تیم 

ملی احترام قائلم ولی ترجیح می  دهم اردو نروم.

    می گویند چون مربی باشــگاهی تان، مریم 
جهان  نجاتی جزو کادر فنی است، به اردو می روید؟

نه، مشکل من مربی نیست. فرقی نمی کند که مربی تیم چه کسی 
باشد. حاال  حاالها تصمیم ندارم به اردو بروم. فعال کارهایی دارم 

که باید روی آنها تمرکز کنم.

    ایــن حرف یعنــی در آینده ممکن اســت 
تصمیم تان عوض شود؟

نمی دانم در آینده چه پیش می آید. خیلی دوســت ندارم درباره 
اتفاقاتی که افتاد و اینکه چه شد که من نخواستم تیم ملی باشم، 
صحبت کنم. مســائلی پیش آمد که ترجیح دادم سکوت کنم و 

قید تیم ملی را بزنم.

    چه شرایطی باشــد، حاضر می شوید در تیم 
باشید؟

در هیچ شرایطی حاضر نیستم بیایم. نه اینکه تیم ملی را دوست 
نداشته باشم. من هم روی تیم ملی و هم روی کشورم خیلی غیرت 

دارم ولی مسائلی هست که سکوت کنم بهتر است.

    کاش می شد درباره دالیلش حرف می زدید.
کاش می شــد. وقتی مســائلی پیش می آید و ارزشت را پایین 
می آورند، نباشی و حرف نزنی، بهتر است. یادآوری اتفاقاتی که 

افتاد و حرف هایی که زده شد، برایم خوشایند نیست.

    از لیگ بگویید، لیگ چطور بود؟
نیم فصل اول که مصدوم بودم و نتوانستم بازی کنم. یکی دو بازی 
آخر نیم فصل بود که توانستم بازی کنم. خیلی سعی کردم که به 

فرم قبل برسم ولی خیلی سخت بود.

    چه مصدومیتی داشتید؟
ضربه مغزی شده بودم.

    ضربه مغزی؟!
حتما یادتان هست که در جام باشگاه های آسیا وسط بازی سرم 
ضربه خورد. من همان موقع ضربه مغزی شده بودم. بعدا متوجه 
شدم وقتی من را به بیمارستان رساندند، عالئم حیاتی نداشتم و 

من را احیا کرده بودند.

    چطور متوجه ضربه مغزی شدید؟
وقتی به ایران برگشــتم، حالم خوب نبود و برای اینکه ببینم 
ســرم مشــکلی دارد یا نه، ام آرآی گرفتم. پیش دکتر مغز و 
اعصاب رفتم و تشــخیص دادند که مــن در آن صحنه ضربه 
مغزی شده بودم. یک لکه خون پشت شــبکیه چشمم بود و 
دکتر گفت شــانس آوردی که به ســمت مغز حرکت نکرده. 

ورود آی تی به گرنداسلم سنتی
حتی تماشاگران ویمبلدون هم که تنیس بلد 
نیستند، امسال تکنولوژی به کمک آنها می آید

برای خیلی ها تماشای یک بازی تنیس، مثل شنیدن زبان چینی 
اســت. در هر دو حالت، چیزی دستگیرشان نمی شود. آنهایی که 
هوادار جدی تر ورزش هستند،  احتماال کمی از قوانین را می دانند و 
دست کم می توانند نادال و جوکوویچ و فدرر را تشخیص بدهند. اما 
برای دیگران، تنیس مثل همان زبان چینی است. احتماال آنها فکر 
می کنند تماشاچیانی که برای دیدن مسابقات ویمبلدون می روند، 
هر کدام به تنهایی یک کارشناس تنیس هستند. اما مطلقا از این 
خبرها نیست و حتی ممکن است کسی که هزاران پوند هزینه کرده 
تا در ردیف اول یک بازی مهم ویمبلدون بنشیند، از نظر شناختن 
بازیکنان و تشــخیص نوع بازی آنها، با پرت ترین آدم به تنیس در 
هر جای دنیا، هیچ تفاوتی نداشته باشد. البته چون تنیس ورزشی 
فراگیرتر در انگلیس است، احتمال اینکه افرادی که به ویمبلدون 
می روند قوانین و سیستم امتیازدهی بازی را بدانند بسیار بیشتر 
است )دانستن از تنیس در انگلیس، مثل شناختن فنون و سیستم 
امتیازدهی کشتی در ایران است(. در واقع هواداران در ویمبلدون، 
چنان از مرحله پرت هستند که مسئوالن برگزارکننده مسابقات، 
امســال به فکر افتاده اند با بهره بردن از ابرداده ها، برای باال بردن 
سطح سواد آنها از مســابقات اقدام کنند. الکساندر ویلیس، مدیر 
بخــش ارتباطات و بازاریابی ســازمان برگزارکننــده ویمبلدون 
به گاردین در این باره گفته اســت: »ما متوجه شــدیم که بیشتر 
هوادارانی که به ویمبلدون می آیند در طول ســال تنیس تماشا 
نمی کنند. آنها همچنین چیزی درباره بازیکنان نمی دانند و همین 

باعث می شود کمتر درگیر مسابقه شوند.«
سازمان دهندگان با استفاده از ابرداده ها، نه تنها فکت ها و جزئیات 
آماری به هواداران ارائه می کنند، بلکه حتی براســاس تحلیل ها، 
نقاط ضعف و قوت هر بازیکن را هم به تماشاچیان می دهند تا درک 
بهتری از مسابقه داشته باشند. تماشاگران حاضر در ویمبلدون، و 
بینندگان تلویزیونی و اســتفاده کنندگان از اپلیکیشن بازی ها، از 
ابزاری ویژه به نام »وین فکتــور« بهره خواهند برد که داده ها را از 

منابع مختلف جمع آوری می کند تا هر مسابقه را پیش بینی کند.
ویمبلدون یکی از 4گرنداسلم دنیاســت و در مقایسه با مسابقات 
ملبورن، پاریس و نیویورک، سنتی تر و محافظه کارتر است. قوانین 
و سنت های این مسابقات چنان ســختگیرانه است که بازیکنان، 
حق ندارند از هیچ رنگ دیگری در لباس هایشان به جز رنگ سفید 
اســتفاده کنند. اســتفاده از هوش مصنوعی، گام بلندی از سوی 
ویمبلدون برای پویاتر کردن سازمان سنتی خود و جذب مخاطبان 
جدید است. اســتفاده از فناوری های نوین و ابرداده برای افزایش 
مخاطبان، پیش تر در ورزش هایــی مثل فرمول یک موفقیت آمیز 

بوده است.

به تیم ملی  نمی آیم 
زهرا علیزاده باز هم به تیم دعوت شد اما بعد از 4 سال 

تصمیمش عوض نشده است. او نیم فصل اول لیگ را به دلیل 
ضربه مغزی در جام باشگاه های آسیا از دست داده بود 

گفتند 3ماه نباید فعالیت داشته باشی. 3ماه استراحت کردم و 
دوباره ام آر آی گرفتم، لخته جذب شده بود.

    مسئوالن باشگاه کارهای پزشکی تان را انجام 
دادند؟

نه. آنها اصال چیزی درباره اتفاقاتی که افتاده بود، به من نگفتند. 
حتی به خانواده ام هم نگفته بودند که چه اتفاقی برای من افتاده و 

احیا شده ام. خودم کارهایم را انجام دادم.

    اگر خودتان پیگیری نمی کردید و مشکلی پیش 
می آمد، باشگاه جوابگو بود؟ خانواده از باشگاه شاکی نشد؟

باالخره اتفاقاتی بود که افتاد. خانواده ام خیلی ناراحت بودند ولی 
من از آنها خواســتم که چیزی نگویند. نمی خواستم دلخوری 

پیش بیاید.

      راحت توانستید به بازی ها برگردید؟
روزهای اول که می خواســتم تمرین کنم خیلی ســرگیجه 
داشــتم. وزن کم کرده بودم و بدنم خیلی ضعیف شده بود. نه 
می توانستم خوب غذا بخورم و نه خوب می خوابیدم. یک مدت 

پیش خانواده بودم ولی بعد به ســیرجان رفتم و در باشــگاه، 
بدنسازی و دویدن نرم را شــروع کردم. بعد از 4ماه توانستم 

بازی کنم.

    از عملکردتان راضی بودید؟
نه، مثل فصل قبل نبودم. هم ضربه مغزی روی بدنم تأثیر منفی 
گذاشته بود و هم خیلی فشار رویم بود. می گفتند بیا بازی کن، 
مشــکلی نداری و داری خودت را لوس می کنی. من اصال اهل 

لوس بازی نیستم، واقعا نمی توانستم کاری کنم.

لذت فوتبال 
می گویند فصل پیش دســتمزدها خیلی خوب 

شــده بود. حتی بازیکنی بوده که یک میلیارد تومان 
قرارداد بسته بود. علیزاده می گوید از قیمت ها خبر ندارد: 

» نمی دانم. من پیگیر دســتمزدها نبــودم. اگر بگویم بعد 
از 4سال خودم با چه مبلغی ســیرجان ماندم، مغزتان قفل 
می کند. البته پیشنهادهای بهتری داشتم و خودم نرفتم. 

یک باشگاه دوبرابر سیرجان پول می داد ولی ترجیح دادم 
که همین جا بمانم« .تصمیماتی که  او می  گیرد 

خیلی عجیب اند: » برای من لذت بردن از 
فوتبال مهم است نه پول.«

علی مرادی درحالی که یک ســال از دوره 4ساله ریاستش بر 
فدراســیون وزنه برداری باقی مانده بود بــا رأی دیوان عدالت 
اداری و ابطــال انتخابات، برکنار شــد. با برکنــاری مرادی، 
سجاد انوشیروانی روز گذشــته به عنوان سرپرست فدراسیون 

وزنه برداری از سوی وزارت ورزش و جوانان معارفه شد.

  خوشحالی ستارگان وزنه برداری
 مراسم معارفه انوشــیروانی در محل فدراسیون وزنه برداری و با 

حضور پریچهره مسئول دفتر امور مشترک فدراسیون ها برگزار 
شد. در این مراسم کورش باقری سرمربی سابق تیم ملی، بهداد 
ســلیمی قهرمان جهان و المپیک و نواب نصیرشــالل قهرمان 
المپیک لندن حضور داشــتند. کورش باقری در مراسم معارفه 
سجاد انوشیروانی به عنوان سرپرســت فدراسیون وزنه برداری 
گفت: »خیلی خوشحالیم و این موضوع را کتمان نمی کنیم. تغییر 
و تحول به نفع وزنه برداری است. .« بهداد سلیمی که این اواخر 
یکی از جدی ترین منتقدان علی مرادی بود، درباره سرپرســتی 

انوشیروانی گفت: » سجاد انوشیروانی وزنه های سنگینی زده اما 
به نظرم این وزنه )مسئولیت رسیدگی به اوضاع وزنه برداری( آنقدر 
سنگین است که به تنهایی از پسش برنمی آید و همدلی همه را 

می طلبد تا این وزنه سنگین از روی زمین بلند شود.«

   انوشیروانی: دغدغه وزنه برداران منطقی است
سجاد انوشیروانی در انتخابات سال98 جدی ترین رقیب مرادی 
بود و پس از 3سال موفق شد رأی ابطال انتخابات را بگیرد. حاال 

در بحرانی ترین شرایط فدراسیون را تحویل گرفته است.  دوری 
پیشکسوتان، قهر وزنه برداران و مشکالت اعزام تیم و برنگشتن 
برخی از ملی پوشــان، تنها گوشه ای از مشــکالت سرپرست 
فدراسیون وزنه برداری است. انوشــیروانی در روز معارفه خود 
درباره شرایط وزنه برداری گفت: »دغدغه وزنه برداران بجاست 
و ما هم تالش خود را در راستای رفع این مشکالت می کنیم. ما 
در ورزش یاد گرفتیم که بجنگیــم، از این رو با این نیت همه ما 
قهرمانان جدید و قدیم، مربیان و پیشکسوتان آمده ایم که کنار 

هم یک صدا وزنه برداری را از این شرایط خارج کنیم.«
انوشــیروانی درباره غیبت مــرادی در مراســم معارفه، گفت: 
»تشــخیص او  بوده که نیاید و ما هم به ایــن موضوع احترام 
می گذاریم. با اینکه حضور نداشــت، مورد تکریم قرار گرفت و 
اگر حضور داشت باز هم از زحماتی که برای وزنه برداری کشیده 

تشکر می کردیم.«

سنگین ترین وزنه، روی دست سجاد
علی مرادی به مراسم تودیع خودش نیامد، سجاد انوشیروانی به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه برداری معارفه شد
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افقی:
 1- مترسک- پیشی گرفتن- 
نخستین فیلم رنگی سینمای 

ایران
2- مجموعه شــعری از والتر 

اسکات- مربوط
3- فاش شده- مفت خوری

4- شهری در اســتان یزد- 
وسط- پدالی در خودرو

5- رنج بی پایان!- خلق و خو- 
مخزن گلوله- پشته خاک

6- سال آذری- کـــــشور 
آفریقایی در همسایگی لیبی 

و الجزایر- گوجه فرنگی
7- رمانی تاریخی و عاشقانه 
نوشــته بهنام ناصح- پهلوان 

اسطوره ای یونان
8- پارچــه- پدر مــردگان- 

گاهی زیر نیم کاسه است!
9- وعــده گاه- از رهبــران 

جنبش جنگل که اعدام شد
10- چاره اندیشی- جانشین- 
آبشــار دوقلوی مینودشت 

استان گلستان
11- فلز سرخ- سعی- چند 

رئیس- در خود فرورفتن
12- دانــه نهــان زا- پســر 
معاویــه- محوطه ورزشــی 

سرپوشیده
13- با روشن شدن آن در سر 
چهارراه توقف می کنیم- دلیر

14- زن گندمگون- عارضه 
التهــاب زائــده ابتــدای 

روده بزرگ
15- ادوات جنگــی- کــرم 

خون خوار- خوش باور
  

عمودی:
1- نوعی فعل مضارع- ظرف 

آب سربازان- زهر
2- چارچــوب قالی بافــی- 
پایتخت نیجر- گلوله تفنگ 

شکاری
3- واژه ای کــه در جملــه 
بعد از حــرف اضافه می آید- 

شایستگی- آرایش هنری
4- وســیله اندازه گیری قطر 

اجسام- دالوری- چند رأی
5- نمی بیند- قلــب تپنده 

فروش
6- آب بــنــــد- رودی در 
مرز صربســتان و بوســنی 

هرزگوین- روزی دهنده
پاک کــن-  ماهــوت   -7
تکرار کردن یک کار- مدفن 

خواجوی کرمانی
8- قائم به ذات- محل تعویض 
لباس ورزشکاران- پایین شلوار

9- درس عبرت پیشینیان- 
قوم مغول- توســط سیمرغ 

بزرگ شد
10- غــذای قبــل ظهــر- 

زیردست- جدید
11- پاســپورت- نوعــی مجازات 

محکومین
12- دورویی- حمل کننده بار- از 

محالت شمال تهران
13- مکــث- به کمال رســیدن- 

سازمان فضانوردی آمریکا
14- چند بیت- دریاچه ای در قطب 

جنوب- زبان ترکی
15- مرغابی- زمین لرزه- بســیار 

15مرموز و حیله گر

جامکمنرتمملکت
کلکشسايلااکاد
تاشاممخرمينا
مهسحايبسامتطخ
سابرکرنويژليل

تبژاپاکدوکاب
وريمخيوارلام
فرسمماندبنيتم
يمارهوگادوست
املانزبدابمح
منيمرگلدنتشون
وييسيسيهاوراه

ههبنتمکوبسيف
وشوونيياپماقم
ميدنيرکرکانتا
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

894317562
532649187
167825934
986432715
275981346
413576298
748153629
651298473
329764851

متوسط

8    6   3  
  3 7      
9  1      5
 4   1   2  
   2  7    
 5   3   9  
6      9  1
     2 7   
 3   5    8436195872

295874136
781326594
653982417
948617253
172543689
867459321
319268745
524731968

ساده

متوسط

875961432
463725819
921843675
749518326
316297584
258436197
682374951
594182763
137659248

سخت

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

ساده

4   1 9 5   2
  5   4  3  
7 8    6  9 4
  3   2  1  
9 4      5 3
 7  5   6   
8 6  4    2 1
 1  2   7   
5   7 3 1   8
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فهیمهپناهآذرگفت وگو
روزنامه نگار

 پرونده اکران 
 »برادران لیال« 

بسته شد 
سازمان سینمایی دلیل صادر نشدن پروانه 
نمایش فیلم را اصرار بر تخلف سازندگانش 

دانسته است

از همان روزهای پرحاشــیه حضــور فیلم 
»برادران لیال« در کن مشــخص بود که این 
فیلم برای دریافت پروانه نمایش کار دشواری 
را پیــش رو خواهد داشــت. مجموعه ای از 
رخدادها و اظهارنظرها پرونده اکران داخلی 

فیلم را بست. 
در میــان صحبت های مختلف ســازندگان 
برادران لیال این جمله کارگردان در نشست 
خبری کن بیشــتر در یادها ماند:» ترجیح 

می دهم فیلمم توقیف شود تا سانسور«. 
بعد از تمام جنجال ها و حاشیه ها، وقتی خبر 
رســید که برادران لیال به جشــنواره مونیخ 
خواهد رفت، صبر ســازمان سینمایی به سر 
آمد و خبر رســید که پرونده اکران سومین 
فیلم بلند سینمایی ســعید روستایی بسته 

شده است.

سازمانسینمایی:برادرانلیالصالحیت
دریافتپروانهنمایشندارد

سازمان سینمایی اعالم کرد: برای »برادران 
لیال« به علت اصرار بــه تخلف و اعالم اصالح 
نکردن فیلم توسط کارگردان، پروانه نمایش 

صادر نخواهد کرد. 
در بخشی از اطالعیه سازمان سینمایی آمده 
اســت: »به رغم تأکید و تذکرات الزم برای 
رعایت قانون و با علم و آگاهی تهیه کننده و 
کارگردان نســبت به تبعات هرگونه تخلف، 
متأســفانه فیلم مذکــور بــدون هیچ گونه 
همــکاری و انجام اصالحاتی در جشــنواره 
کن به نمایش در آمد. چنان که عوامل اصلی 
فیلم با اصرار و ابرام بر ادامه مســیر اشــتباه 
نشان دادند که اکران فیلم در جشنواره کن 
را بر نمایش در سالن های سینما و مخاطبان 

داخلی ترجیح می دهند.
 از این رو، فیلــم »برادران لیال« به تأســی 
از اصــل »قانونگرایــی، استانداردســازی و 
عدالت محوری« و به دلیل تخلفات آگاهانه و 
رفتار مغایر با قوانین و مقرراتی چون: شرکت 
در جشنواره های خارجی بدون عبور از مجرای 
قانونی و اخــذ پروانه نمایش، ســرپیچی از 
مقررات و اصرار بر ارائه نســخه اصالح نشده 
به رغم تعهدات صورت گرفته و اســتمرار بر 
تخلف و مداومت بر آن حتی بعد از جشنواره 
کن و شرکت در جشنواره مونیخ و در نهایت 
اعالم رســمی کارگردان محتــرم مبنی بر 
عدم پذیرش اصالح فیلــم، این فیلم تا اطالع 
ثانوی و تا رفع موانع ایجاد شــده، صالحیت 

اخذ پروانه نمایش را نخواهد داشت.«

اکرانبرادرانلیالدراختیارســازمان
سینمایینیست

چند روز پیش مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه 
و نمایش فیلم، حل مسئله اکران برادران لیال 
را خارج از اختیارات سازمان سینمایی دانست. 
روح اهلل ســهرابی گفت: »عملکــرد مجموعه 
دســت اندرکاران فیلم برادران لیال به گونه ای 
بود که متأسفانه این فیلم در دام حاشیه های 
خودساخته زیادی افتاد؛ به نحوی که ارگان های 
دیگر که وظایفی فراســازمانی داشتند نیز به 
ناچار وارد ماجرا شــده و تصمیمات ســختی 
دربــاره آن گرفتند. اکنون دیگــر اکران فیلم 
برادران لیال در اختیار سازمان سینمایی نیست 
و امیدوارم تالش تهیه کننده و دست اندرکاران 
فیلم برای بازگرداندن آن به مســیر طبیعی 
اکران با موفقیت همراه باشد! طبیعتا سازمان 
ســینمایی نیز براســاس وظیفه ذاتی خود از 
همه ظرفیت هایی که در اختیار دارد برای حل 

مشکل این فیلم استفاده خواهد کرد.« 
ظاهرا بعد از حاشــیه های حضور در جشنواره 
کن، تصمیم به شرکت در جشــنواره مونیخ، 
گره اکران برادران لیال را کور تر کرده اســت. 
موضوعی که مــورد تأکید ســهرابی هم قرار 
گرفت: »سازندگان برادران لیال از قوانین تخطی 
کرده و نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در اقدامی 
مشابه نسخه اصالح نشده فیلم را در جشنواره 
مونیخ نیز شــرکت داده اند. البته همکاران ما 
در سازمان ســینمایی طی نامه ای رسمی به 
تهیه کننده و دیگر سازندگان فیلم تذکر الزم 
را دادند و امیدواریم دوستان از این پس چنین 
تخلف هایی که می تواند تبعات ســنگینی را 

متوجه فیلم کند مرتکب نشوند.«

شهابمهدوییادداشت
روزنامه نگار
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در تکاپوی تماشاگران تازه
گفت وگو با ایرج راد به بهانه اجرای نمایش »در گوش سالمم زمزمه کن«

ســال95قراربودنمایش»درگوشسالمم
زمزمهکن«بهکارگردانــیجعفروالیروی
صحنهبرود؛نمایشیکهتمرینهایشبهخاطر
درگذشتوالیرهاشــدوحاالباگذشت
5ســالایننمایشبابازیایرجرادوسعید
امیرسلیمانیدرسالنشماره3شهرزادروی
صحنهاست،نمایشــیازآثارویلیامهنلی
کهاینشبهابراســاسکارگردانیزندهیاد
جعفروالیاجرامیشــودوایرجرادوسعید
امیرسلیمانی،2بازیگرایننمایشهستند.
موضوعنمایشنامهدرباره2پیرمردمهاجراست
کهقصدخودکشیدارند،اماتصمیممیگیرند
ازآخرینروززندگیشانلذتکافیببرند.«

خاطرماســتکهقراربوداین
نمایشرابامرحوموالیرویصحنهببرید،
اماایشاندرگذشــتوحاالایننمایشرا
رویصحنهدارید.دراینسالهادرمتنو
حتیکارگردانینمایشتغییراتیدادهاید؟

راستش ســال ها قبل زنده یاد جعفر والی این 
نمایشنامه را برای اجرا اقتباس و ایرانی کرده 
بود. با توجه به اینکه داستان، شکل دراماتیکی 

هم ندارد، تصمیم گرفتیم هیچ تغییری در متن 
و نوع اجرا به نمایش ندهیم. متن همانی است 

که زمان حضورش تمرین شد.

سعیدامیرســلیمانیدرکنار
شــمابازیمیکند.چطورشدکهاونقش

راپذیرفت؟
 همانطور که می دانید، این نمایش سال1395 
به کارگردانی زنده    یاد جعفر والی تمرین شده 
بود و به علت درگذشــت او روی صحنه نرفت. 
سال گذشته من و ســعید امیرسلیمانی برای 
یادبود همزمان با ســالروز درگذشــت جعفر 
والی، 3 جلسه نمایشنامه خوانی در تاالر عباس 
جوانمرد  خانه تئاتر اجرا کردیم که خوشبختانه 
با استقبال تماشاگران روبه رو شد. سپس طبق 
پیشنهادی که به امیرســلیمانی دادم و طبق 
دینی که داشتیم او قبول کرد و یک ماه و نیم 
تمریــن کردیــم و کار را روی صحنه آوردیم. 
کمااینکه امیرسلیمانی از ابتدا در گروه مرحوم 
والی،  همچنین از زمان تله تلویزیون »در گوش 

سالمم زمزمه کن« حضور داشت.

تلهتئاتــرایننمایــشتقریبا
50سالپیشضبطشد؟

این تله تئاتر با بازی جمشید مشایخی و مرحوم 

جعفر والی در پارک جمشــیدیه ضبط شــد. 
سعید امیرســلیمانی هم در زمان ضبط این 
تله تئاتر حضور داشــت و با توجه به حضورش 
و آشنایی با متن و کارگردانی مرحوم والی، از 

عهده نقش به خوبی برمی آمد.

حسوحــالخودتــاندراین
نمایشونقشیکهداشتید،چطوراست؟

چراشهرزادرابرایاجراانتخابکردید؟
از نقشی که در این نمایش ایفا می کنم راضی ام 
و همیشه دوست داشتم با بازی این شخصیت 
روی صحنه بروم، اما در کل، مهم ادای دین به 
جعفر والی بود. بعد از برنامه نمایشنامه خوانی، 
تصمیم بر این شــد که اجرای صحنه ای هم 
داشته باشیم که با قاسم جعفری، مدیر تئاتر 
شهرزاد صحبت هایی شد و او نیز استقبال کرد 
و قرار شد تا 15شب اجرا داشــته باشیم. اگر 
فرصت اجرا مناسب باشد باز هم اجرا را ادامه 
می دهیم. حقیقت این است که در این دوران 

اجرای نمایش خیلی سخت شده است.

ازسختیتولیدواجراینمایش
گفتید.بهنظربرداشتهشدنروالگذشته
ازپروسهتولیدتااجرا،کاررابرایگروههای

نمایشیخیلیسختکردهاست؟

 کامال سخت شده. زمانی شــورای ساخت و 
حمایت وجود داشت؛ جلســات با نظم برگزار 
می شد و خانه تئاتر هم نماینده ای در شوراها 
داشــت. گروه های نمایشــی می دانستند در 
این شــوراها، اثرها بررسی می شــوند و بعد 
پروسه کار در کارگاه لباس و دکوری که وجود 
داشت، ادامه می یافت و براساس نوع کار نیز از 
گروه نمایشی حمایت می شــد، اما حاال صفر 
تا صد کار برعهده خود گروه اســت. تنها کار 
کمک هزینه ای است که معموال بدون درنظر 
گرفتن تورم به گروه ها داده می شود، همه کار 
را باید گروه انجام دهد و این نوع کار کردن در 
بلندمدت همه را فرسوده می کند. گروه وقتی 

متنش تصویب شد باید به دنبال پالتوی اجرا 
باشــد، هزینه ایاب و ذهاب به عهده خودشان 
است. دکور و لباس هزینه بر است و در نهایت 
شــورای نظارت کار را می بیند و به آن مجوز 
می دهد. باز هم گروه باید از عهده هزینه اجرا 
در تماشاخانه خصوصی برآید و یا اینکه منتظر 
باشد تا نوبتش برای اجرا به سالن دولتی برسد. 
دغدغه فــروش بلیت هم کــه آخرین مرحله 

سخت در زمان اجرای نمایش است.

البتهبهجزپروسهتولیدتااجرا،
سلیقهتماشاگرانتئاترهمفرقکرده،تنوع
وتعدددراجراهادیدهمیشودوهمین،کار
رابرایگروههاینمایشیسختمیکند؟

سلیقه تماشــاگر پیچیده شده است. معتقدم 
نمایش هایــی که اجرا می شــوند به شــکل 
واقعی نمی توان به آنها تئاتر گفت. برای جلب 
تماشــاگر تنوع در نوع اجرا خیلی زیادشده و 
فکر می کنم تماشــگر قدیم تئاتر دیگر وجود 
ندارد. در گذشــته ســالن ها حرفه ای بودند و 
برخی از سالن ها در اختیار گروه های دیگر قرار 
می گرفت، اما االن هر گروهی در هر ســالنی 
اجرا دارد و برای جذب تماشاگر هزاران کار را 
انجام می دهد. به طور کلی روزگار سختی برای 

گروه های تئاتری شده است.

 عاشقانه های 
مسافری از ژاپن

بازخوانی زندگی »کونیکو یامامورا«، مادر 
ژاپنی شهید »محمد بابایی«

 تمدن اسالمی؛
 مؤسس و ابداع گر

نگاهی به زمینه های شکل گیری تفکر 
اجتماعی در تمدن اسالمی

صدایم فقط برای 
اهل بیت )ع( است

بازخوانی یکی از آخرین گفت وگوهای زنده 
یاد محمدعلی کریمخانی

بردلی کوپر: 
کارگردان 

مشهور به دلیل 
7نامزدی در 
اسکار مرا 
مسخره کرد

بردلــیکوپــردریکی
ازفصلهایپادکســت
»اســماترتلس«فاش
کردکهیــکروزیکیاز
کارگردانانمطرحسینما
اورابهدلیل7بارنامزدی
دریافتجایزهاسکارمورد
تمسخرقراردادهبود.به
گزارشورایتی،ایناتفاق
درجریانیکمهمانیدر
زماننمایــشفیلم»یک
ستارهمتولدشد«درفصل
برگزاریجشنوارههارخ
داد.دراینمهمانیبردلی
کوپــررابازیگریدیگربا
ســابقه3بارنامزدیبرای
اســکار دریافتجایزه

همراهیمیکرد.
درجریــانمهمانییک
کارگردانمطرحبهسمت
ایــندونفرمیآیــدوبا
لحنــیکنایهآمیزخطاب
بهبردلــیکوپرمیگوید:
اینچــهدنیاییاســت
کهتو7بارنامزددریافت
جایزهمیشــویواوتنها
3بارنامزددریافتجایزه
میشــود.کوپــرضمن
یادآوریاینخاطرهگفت
بهاینکارگردانگفتم:»چرا
آنقدرآدممزخرفیهستی؟
نمیتوانمهیچگاهحرفترا
فراموشکنم.بروبهدرک.«
بردلــیکوپربــاحضور
درفیلــمموزیکال»یک
ستارهمتولدشد«درواقع
تعــدادنامزدیهایخود
رااز4نامزدی)3نامزدی
جایزهاســکاردررشته
بازیگریویــکنامزدی
دررشتهبهترینفیلم(به
7نامزدیدرجایزهاسکار
)دررشــتههایبازیگری،
فیلمنامهغیراقتباســی
وبهتریــنفیلم(افزایش

دادهبود.

شمادرگروهمرحومجعفروالیبودید؛بنابراین
روحیاتونوعکارشرابهخوبیمیشناختید؟

نه تنها روحیه و سلیقه کاری اش را می شناختم بلکه 
ما خانوادگی هم تا مدت ها رفت وآمد داشتیم. گروهی 
بودیم که هم نمایش اجرا می کردیم و هم معاشــرت 
داشتیم. جمشید مشایخی، ولی شیراندامی، الچینی و 
من و... در گروه مرحوم والی بودیم. نمایش های زیادی 
را روی صحنه بردیم که یکی از آنها »آوار بر سنگ« در 
سنگلج بود و چندین تله تئاتر هم ضبط کردیم. یکی 
از آنها »در گوش سالمم زمزمه کن« بود. این نمایش 
را با ایرج راد نمایشنامه خوانی کردیم و تصمیم بر این 

شد که آن را روی صحنه بیاوریم.

فکرمیکردیدکهازکار،مانندنمایشنامهخوانی
کهداشتید،استقبالشودوآیاایناستقبال

صورتگرفت؟
 به نظر، مخاطبان تئاتر، متفاوت شــده اند. البته اجرا 
و متن و حتی سالن اجرا هم برای حضور تماشاگران 
خیلی مهم است. خیلی از دوستان تئاتری که سابقه 
طوالنــی در کار تئاتر دارنــد؛ از کار تعریف کردند و 
ما را ترغیب به اجرای صحنــه ای کردند، اما جوان تر 
به نظر این نوع متن و شیوه اجرا را زیاد نمی پسندند. 
به نظر تماشاگر امروز به چیزهای دیگر فکر می کند و 
تئاترهایی که دوســت دارد با تئاترهایی که ما به آن 

عالقه داریم، متفاوت است.

به یاد جعفر والی
سعید امیرسلیمانی از حضورش در نمایش »در گوش سالمم زمزمه کن« می گوید

سال96سعیدامیرسلیمانیدرنمایش»بنگاهتئاترآل«باایرجرادهمبازی
شد.اوبعدهادرنمایش»خواستگاری«همرویصحنهحاضرشدواینبازیگر
تئاتروتلویزیوننمایش»فراموشنامه«رادرمدتکوتاهیدرتهرانوسپس
دراصفهاناجراکردکهاجرایشدراصفهانبااستقبالخوبیمواجهشد.این
بازیگرمیگوید:»درتالشهستیمباپایاناجرای»درگوشسالممزمزمهکن«
ایننمایشرادراصفهانهماجراکنیم.«امیرســلیمانیدراینگپکوتاهاز
خاطراتشبامرحومجعفروالیمیگویدواینکهبعداز50سالباردیگربااین
نمایشنامهروبهروشدهوحاالبهعنوانیکیازبازیگرانشرویصحنهمیرود.

جشنواره کارلووی واری با  فیلم های ایرانی
فیلم هــای ایرانــی »آســمان زیــر 
محصــول   2 و  »زاالوا«  و  آب« 
مشــترک »تابســتان بــا امیــد« و 
»جمعه می بینمــت« در بخش های 
مختلف پنجاه وششــمین جشنواره 
کارلووی واری حضور خواهند داشت. 
به گزارش همشهری، پنجاه وششمین 
جشنواره فیلم کارلووی واری از تاریخ 
اول تا نهم ژوئیه )10تا 18تیرماه( در 
کشور جمهوری چک برگزار خواهد 
شد و »آسمان زیر آب« ساخته »درناز 

حاجی ها« نماینده ســینمای ایران 
در بخش رقابتی پروکســیمای این 
جشــنواره خواهد بود و »تابستان با 
امید« ساخته صدف فروغی به عنوان 
محصول مشترک ســینمای ایران و 
کانادا در بخش مســابقه اصلی برای 
کســب گوی بلوریــن بهترین فیلم 
کارلووی واری رقابت خواهد کرد. طبق 
اعالم جدید جشنواره کارلووی واری 
فیلم »زاالوا« به کارگردانی ارســالن 
امیری در بخش نمایش های نیمه شب 

و مستند »جمعه می بینمت« ساخته 
میترا فراهانی و محصول مشــترک 
فرانسه، سوئیس، ایران و لبنان هم در 
بخش »خارج از گذشته« این رویداد 
سینمایی به نمایش گذاشته خواهند 
شد. فیلم »زاالوا« جایزه بزرگ بهترین 
فیلــم از سی وششــمین دوره هفته 
بین المللی منتقدان فیلم ونیز و جایزه 
بهترین فیلم از نــگاه هیأت داوران از 
فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم 

)فیپرشی( را نیز دریافت کرده است.

اهدای جایزه 
یک عمر 

دستاورد هنری 
به مت دیلون در 

لوکارنو

درجشنوارهلوکارنوقرار
اســتجایزهیکعمر
دســتاوردهنریبهمت

دیلوناهداشود.
اینجشــنوارههمچنین
مرورکوتاهــیخواهد
داشــتبرفیلمهایاین
بازیگرمشهورسینماوبا
ویگفتوگوییسرصحنه

ترتیبدادهخواهدشد.
بهگــزارشورایتی،این
جایزهدر4اوتسالجاری
بهمتدیلوناهداخواهد
شد.جشــنوارهلوکارنو
همچنینباصدوربیانیهای
متدیلونرابهتواناییاش
دربازیدرژانرهایمختلف
سینماییستودهوافزوده
اســتکهمــتدیلون
حضوردرســینمارابرای
نخستینباردر14سالگی
درفیلــم»رویلبه«به
کارگردانیجاناتانکاپالن
تجربهکرد.اوســپسدر
فیلــم»بیگانــگان«به
کارگردانیفرانسیسفورد
کاپوالبهعنوانبازیگری
جواندرخشــید.پساز
آندیلــون،در1983نیز
درفیلم»ماهیچنگی«به
کارگردانیهمینکارگردان

بازیکرد.
اوســپسدرفیلمهایی
نظیــر»رازیدربارهمری
وجوددارد«بهکارگردانی
بــرادرانفارلــی،فیلم
»خانهایکهجکساخت«
بهکارگردانیالرسفون
تریروفیلم»نیمیک«به
کارگردانــییورگــوس
النتیموسکــههمهاین
فیلمهادرژانرهایمختلف
ساختهشدهوامروزهدر
زمرهفیلمهای»کالت«و
کالسیکقراردارند،بازی

کردهاست.
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یامامورا از شــروع زندگی مشترک شان گفت، 
که چه ســاده و بی آالیش آن را شروع کردند. 
می گفت: »تصور می کردم به محض ازدواج به 
ایران می رویم. اما آقــای بابایی گفت تا به دنیا 
آمدن فرزندمان ژاپن می مانیم. می خواســت 
پدر و مادرم نخستین نوه شان را ببینند. شاید 
هم می خواســت خیال پدرم را راحت کند که 
همه  چیز خوب پیش مــی رود. دوره بارداری ام 
را پیش خانواده ام بودم. پسرم سلمان 10ماهه 
بود که بــه ایران آمدیم. آن هم نــه با هواپیما، 
من را با کشــتی آورد. تفریحی؛ بندر به بندر. 
می خواســت به من خوش بگــذرد. همینطور 
هم شــد.« بانو چه زیبا می گفــت از روزهای 
عاشــقانه ای که با همسرش داشــته و اینکه از 
زمان ازدواجشــان تا امروز هیچ وقت احساس 
پشیمانی نکرده است. می گفت: »اسداهلل جای 
همه اعضای خانواده ام را پرکرده بود. شخصیت 
خوب و دوست داشتنی اش اجازه نمی داد خلئی 
احساس کنم. آشپزی اش هم خیلی خوب بود. 
زمینه آرامش و رفاه را برایم فراهم کرده بود. او 
درآمد خوبی داشــت اما ترجیح می داد زندگی 
تجملی نداشته باشیم. بخشــی از درآمدش را 
صرف امور خیر می کرد؛ کمــک به نیازمندان، 
ساختن مدرسه و درمانگاه و همچنین مسجد. 
خودش هم مســجدی بود. نماز را در مســجد 
می خواند. سلمان، بلقیس و محمد را هم همین 

گونه تربیت کرد«. 

با دخترم کوکتل مولوتوف درست می کردیم 
با شــروع درگیری های انقالب، کونیکو اتحاد 
و همبســتگی مردم بــرای مبارزه بــا ظلم را 
تجربه می کرد. آن روزها خانه شــان پایگاهی 
برای فعالیت های سیاســی بــود. اعالمیه های 
امام خمینــی)ره( را در زیرزمیــن پنهــان 
می کرد. شــب ها هم همگی با هم به پشت بام 
می رفتند و شــعار می دادند. نخســتین کسی 
که صــدای » اهلل اکبر«ش در فضــا می پیچید 

محمد بــود. او تعریف می کرد:»یــک روز هم 
گاردی ها بــه خانه مان هجوم بــرده و همه جا 
را زیــر و رو کردند اما هر چه گشــتند چیزی 
نیافتند. کارها را تقســیم کــرده بودیم؛ من و 
دخترم کوکتل مولوتوف درســت می کردیم یا 
برای مجروحان پارچه فراهم می کردیم. محمد 
و سلمان هم شعبه های توزیع نفت را یکی یکی 
می رفتند و برای مــردم نفت تهیه می کردند«. 
با شــروع جنگ تحمیلی فصل دیگری زندگی 
یونیکو شــروع شــد؛ او که در کودکی جنگ 
جهانی دوم را به چشم دیده بود، حال و هوای 
مردم ایــران را با مردم ژاپن مقایســه می کرد. 
چقدر با هم فرق داشــتند. می گفت: »در زمان 
جنگ جهانی دوم بســیاری از مــردم ژاپن بر 
اثر گرســنگی مردند اما در ایران اینطور نبود. 
با همه ســختی ها مردم خیلی خوب هوای هم 

را داشتند«.

مادر موزه صلح در بستر بیماری
بانو یامامورا در ســال های حضورش در ایران 
اقدامات ارزنده ای انجام داده اســت. از آموزش 
هنر در مــدارس تا آموزش زبان انگلیســی در 
دانشگاه. چند ســالی هم در موزه صلح تهران 
با عنوان مادر موزه صلح فعالیت کرد. بیشــتر 
هم هدفش این بود که دانش آموزان را با تاریخ 
کشــور بعد از پیــروزی انقالب آشــنا کند. او 
حتی در مســابقات پارالمپیک توکیو به عنوان 
سرپرســت نمادین کاروان ایران راهی کشور 
خود شــد و بازیکنان ایرانی را تشــویق کرد. 
حاال او در بســتر بیماری اســت. مادر شهید 
محمد بابایی. کسی که مثل هزاران مادر شهید 
ایران زمین به گردن تک تک ما حق دارد. برایش 

دعا کنیم تا سالمت به خانه برگردد.

عاشقانه های مســافری از ژاپــن
بازخوانی زندگی »کونیکو یامامورا«، مادر ژاپنی شهید »محمد بابایی«

مسئول بسیج عشایری کشور:
رویکردهای کنگره شهدای عشایری استمرار و تداوم 

خواهد یافت

 اجالســیه نهایی کنگــره ملی 
11هزار شهید جامعه عشایری 
کشور با حضور ســردار سالمی، 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی دیروز )31 خــرداد ( 
در شــهرکرد برگزار شد. احمد 

سعیدی، مسئول بسیج عشایری کشور در مراسم اختتامیه این کنگره 
ملی 11هزار شهید جامعه عشایری کشور گفت: دفاع مقدس صحیفه 
کریمه ای است که آیات آن، رادمردان و پارسایانی هستند که هستی 
خود را در طبق اخالص نهاده اند و سوار بر مرکب عشق تا جاودانگی تاریخ 
تاختند و مضمون عشق، ایثار، عزت، عدالت و شرف را در بستر کارزار 
همیشه حق و باطل نگاشته و رسم و آیین نو در انداختند که قطعا نام 
عشایر و فرزندان آن بر تارک تاریخ ایران اسالمی و 8سال دفاع مقدس 

خواهد درخشید. 
وی افزود: به لطف خداوند قادر متعــال، در پرتو تدابیر حکیمانه  رهبر 
معظم انقالب، مبنی بر گرامیداشــت یاد و نام و راه شهدا و با هدایت و 
راهبری ریاست   سازمان بسیج مستضعفین و با همت و تالش فرماندهان 
و مسئوالن رده های مقاومت بسیج عشایری در 3سال گذشته، مقدمات 
برگزاری کنگره ملی بیش از 11هزار شــهید جامعه عشــایر کشور با 

3رویکرد فراهم شد.

برگزاری 3هزار یادواره پایگاهی، حوزه ای و استانی و ملی برای 
بزرگداشت شهدای عشایر

سعیدی در ادامه با اشاره به رویکرد فرهنگی کنگره گفت: در رویکرد 
فرهنگی، آمار و اطالعات بیش از 11هزار شــهید جمع آوری و در 
سایت »شهدای ایل« در بســتر فضای مجازی بارگذاری شد. وی 
افزود: در راســتای برگزاری کنگره بیش از 3هزار یادواره شهدا در 
سطوح پایگاهی، حوزه ای و اســتانی و ملی و 1080شهید فرهنگی 
و دانش آموز عشایر و یادواره ملی 216شهید زن عشایر برگزار شد. 
مسئول بسیج عشایری کشــور گفت: ازجمله اقداماتی که در این 
کنگره انجام شده چاپ و نشر 21عنوان کتاب ویژه شهدای شاخص 
عشایر و همینطور مســتندهای تلویزیونی با موضوع نقش عشایر 
در دفاع مقدس اســت. وی افزود: برگزاری جشنواره های فرهنگی، 
ورزشی، بازی های بومی محلی و برگزاری مسابقه سراسری تیراندازی 
ویژه بسیجیان عشایر از دیگر اقدامات فرهنگی کنگره بود. سعیدی 
با اشاره به ذوق شــعر و ادب در بین عشایر گفت: شبی را نیز در این 
کنگره به شب شعر شهدای ایل اختصاص دادیم و شعرای برتر اقوام 
گرد هم آمدند و اشعار خود را قرائت کردند. مسئول بسیج عشایری 
کشور گفت: عشایر نه تنها در 8ســال جنگ تحمیلی حضور فعال 
داشتند، بلکه در جبهه مقاومت هم خوش درخشیدند و 57شهید 
تقدیم کردند و در دومین شب از مراسم کنگره یادواره شهدای مدافع 

حرم را برگزار کردیم.

راه اندازی 1270گروه جهادی تخصصی برای خدمت به عشایر
سعیدی در ادامه به تشریح رویکرد دوم کنگره اشاره کرد و گفت: در 
این رویکرد ما به خدمات رسانی به عشایر و محرومیت زدایی از مناطق 
عشــایری پرداختیم که اقدامات ارزنده ای در این زمینه انجام شد. 
وی گفت: با راه اندازی بیش از 1270گــروه جهادی و تخصصی در 
حال خدمت رسانی و محرومیت زدایی در عرصه های مختلف ازجمله 
کمک به حل مشکل کم آبی، ساخت و تعمیر مساجد، حسینیه ها، 
مدارس، خانه محرومان، سرویس بهداشــتی، حمام ثابت و سیار، 
ساخت آبشخور دام و حمام ضدکنه و دیگر نیازمندی ها هستیم و در 
کاشت بیش از 183 هزار اصله درخت در مناطق عشایری مشارکت 
کردیم. عشایر غیور نیز با راه اندازی پویش های نذر قربانی و اهدای 
دام سبک و ســنگین به تعداد بیش از 22هزار رأس دام، در نهضت 
کمک های مومنانه مشارکت کردند. سعیدی گفت: در راستای حل 
مسائل و ارائه خدمات تخصصی مورد نیاز عشایر و با هدف افزایش 
بهره وری دام در قالب »طرح همگام با عشــایر«، اقدام به تشــکیل 
شبکه دامداران و مدرسین کرده و با همراه سازی  گروه های جهادی 
تخصصی در کنار نهادها و ارگان های مربوطه، اقدام به واکسیناسیون 
و درمان بیش از 2میلیون و500هزار رأس دام سبک عشایر و برگزاری 
کارگاه های آموزشی برای دامداران عشایر کردیم و با تکیه بر علوم 
دانش بنیان و با مشارکت مراکز علمی، تالش برای احیای نژادهای 
اصیل بومی دام را در دستور کار قرار داده ایم. سعیدی در ادامه گفت: 
ارائه خدمات تخصصی پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی در کنار 
حضور مسئوالن ملی و استانی در قالب میز خدمت ادارات و نهادها 

در مناطق عشایری از دیگر خدمات به عشایر بوده است.

وحدت اقوام و مذاهب از رویکردهای کنگره شهدای عشایری است
سعیدی در ادامه گفت: از آنجایی که وحدت، رمز پیروزی انقالب و 
به عنوان یک مسئله اســتراتژیک و از اصول اسالم است و دشمنان 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در تالشند تا از هر رخنه، روزنه 
و شکافی بین اقوام، ایالت، طوایف و مذاهب اختالف ایجاد کنند، لذا 
در سازمان بسیج عشایری با شناسایی و تهیه بانک اطالعاتی سران، 
بزرگان و معتمدین جامعه عشایر در سطوح مختلف و با ایجاد تعامل و 
ارتباط مستمر و استفاده از همه ظرفیت های موجود، تالش می کنیم 
نسبت به وحدت بیش از پیش و همگرایی و همسویی با نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران گام برداشــته و یکی از رویکردهای کنگره 
 را با همین عنوان نامگذاری کردیم؛ کمــا اینکه در دفاع مقدس نیز

رنگین کمان اقوام و مذاهب در ذیل پرچم جمهوری اسالمی ایران 
و بیرق والیت، در جبهــه ای واحد با دشــمن متخاصم جنگیدند. 
وی افزود: آنچه مهم تر از ارائه گزارش اقدامات انجام گرفته اســت، 
استمرار و تداوم رویکردهای کنگره اســت که در توفیق شرفیابی 
به محضر ولی فقیه مان عهــد و پیمان بســتیم و معظم له بر ادامه 
 و اســتمرار رویکردهای کنگره و خدمات رســانی به جامعه عشایر

 تأکید فرمودند.  ســعیدی تأکیــد کرد: جامعه عشــایری با همه 
ظرفیت هایی که در عرصه های مختلف ازجملــه تولید 25درصد 
از گوشــت قرمز و نقش آن در تأمین امنیت غذایی کشور، حضور 
در 59درصد از مساحت جمهوری اســالمی ایران و تأمین امنیت 
پایدار مردمــی و پدافند غیرعامل، تولیــد 35درصد از محصوالت 
صنایع دســتی، میراث داری از فرهنگ اصیل اســالمی و ایرانی و 
دیگر عرصه ها داراســت و تأکیدات امامین انقالب بر رسیدگی به 
امورات عشایر، که البته وضعیت موجود جامعه عشایر و خدماتی که 
نظام مقدس جمهوری اسالمی به عشایر داشته، که از همه مهم تر، 
هویت دهی و  شــأن و مقام واالی آن است و قابل مقایسه با وضعیت 
عشایر قبل از انقالب نیست، اما نیازمند توجه و حمایت بیش از پیش 
مسئوالن دلسوز و انقالبی است؛ چراکه باور و یقین داریم که عشایر 
مردمانی هستند قابل تقدیر، قابل ستایش و آنقدر ارزشمند  که خود را 
خادم آنها بدانیم،  البته این یقین و باور برگرفته از اصول و رویکردهای 

انقالب و امامین به عشایر عزیز بوده است.

روایتی از ننه عبداهلل
 غروب هجدهــم مهر، عبــداهلل و محمود پیش 
من آمدند و گفتند ننه و آقا شــنیده اند تو شهید 
شــدی، خیلی بی تابی می کنند، بیا برویم سری 

به آنها بزنیم.
گفتم: »نمی توانم این جا را ول کنم.«

عبــداهلل گفــت: »االن می رویــم، آخر شــب 
برمی گردیم.«

خجالــت می کشــیدم بگویــم می خواهم بروم 
به خانواده ســر بزنــم؛ حتی از خــودم خجالت 
می کشــیدم. بی صدا، بدون آنکه به کسی بگویم 
سوار ماشین شــدم. رســول را هم کنار مسجد 
جامع پیدا کردیم. از غالمرضا خبری نداشــتیم، 
من و عبداهلل و رســول و محمود به طرف آبادان 

حرکت کردیم... .
به خانه خواهرم رسیدیم. مادرم تا ما را دید غش 
کرد... مادرم کمی که حالش جا آمد،  گفت: »مثل 

بچگی های تان باید شما را حمام کنم.«
یک تخــت چوبی تــوی حیاط بــود. یکی یکی 
لباس های مــان را درآورد، روی تخت نشــاند، 
دامادمان با سطل از نهر آب می آورد و به دستش 
می داد، با پودر رخت شویی سر و بدن ما را شست 
و لیف کشید. خجالت می کشیدیم. عین بچه های 
کوچک روی تخت نشستیم، گفتیم بگذار دل ننه 
راضی شــود. وقتی همه ما را حمام کرد، گفت: 

»آخی، دلم خنک شد، راحت شدم.« 
از کتاب »پسرهای ننه عبداهلل؛ خاطرات محمد 

نورانی« نوشته سعید عالمیان 

اعطای درجه سرلشکری 
به شهید پارساکیان

درجه سرلشکری شهید محمدحسن پارساکیان )کوسه چی( که 
مورد موافقت و تصویب فرماندهی معظم کل قوا قرار گرفته بود، از 
سوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به خانواده این شهید اهدا 
شد. سرلشکر پاسدار محمدباقری با حضور در منزل شهید سرلشکر 
پاسدار محمدحسن پارساکیان با خانواده این شهید واالمقام دیدار 
و گفت وگو کرد. او در این دیدار اخالص، تعهد، والیتمداری، پشتکار 
و سختکوشی در ماموریت های محوله در دوران دفاع مقدس و پس 
از آن را از ویژگی های بارز شخصیت شهید پارساکیان دانست و 
اظهار داشت: »شهید پارساکیان ازجمله نیروهای اولیه تشکیل 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی در شهرســتان دزفول بود و ما 
افتخار داشتیم که از اوایل دوران دفاع مقدس با ایشان آشنا شویم و 
همواره ارتباط بسیار صمیمی و تنگاتنگی بین شهید حسن باقری 
و این شهید عزیز برقرار بود تا جایی که در بسیاری از ماموریت های 
خطیر و عملیات های مهم و سرنوشت ســاز دفاع مقدس این دو 
شهید گرانقدر در کنار یکدیگر بوده اند«. رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح در ادامه به توانمندی و تخصص شهید در ابعاد مختلف 
پرداخت و اضافه کرد: »شهید عزیز عالوه بر توانمندی و مهارتی 
که در عرصه های مختلف نظامی داشت، توانسته بود دانش خود 
را در زمینه های گوناگون توسعه و ارتقا دهد و تا آخرین روزهای 
حیات مبارک و پرثمر خود در همه مســئولیت ها و ماموریت ها 
سربلند و سرافراز، پیروزی ها و موفقیت بهتری را به دست آورد«.  
شهید سرلشکر محمد حسن پارساکیان )کوسه چی( در اسفند ماه 
سال1399 پس از ۴2سال خدمت صادقانه و مخلصانه و تحمل 
رنج بیماری ناشی از جراحات دوران دفاع مقدس، به دلیل حضور 
در رزمایش عملیاتی نیروهای مسلح و نظارت بر روند اجرای آن به 

بیماری کرونا مبتال شد و به لقاء اهلل پیوست.

پویانمایی »سالم بر ابراهیم« 
آماده پخش شد

 4k نسخه سینمایی پویانمایی »سالم بر ابراهیم« با کیفیت
در مرکز پویانمایی صبا آماده پخش شــد. به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی ســیما، این پویانمایی درباره شهید ابراهیم 
هادی ملقب به »علمدار کمیل« اســت و سلحشوری ها و 

رشادت های این سرباز امام )ره( را روایت می کند.
محمد رحیــم لیوانــی، رئیس مرکــز پویانمایــی صبا با 
اشــاره به تأکید مقام معظم رهبری درباره ادامه ســاخت 
پویانمایی های درباره شــخصیت های ملی و میهنی گفت: 
»مجموعه صبــا در حوزه تاریــخ معاصــر و دفاع مقدس 
پویانمایی های زیــادی را تولید کــرده و جدیدترین آن با 
عنوان »سالم بر ابراهیم« بوده که درباره شهید هادی است. 
این شهید بزرگوار می تواند الگوی مناسبی برای جوانان و 
نوجوانان باشد و این اثر برشــی از زندگی دالورمردی های 
رزمنــدگان دفاع مقــدس را روایت می کنــد. همچنین 
ناگفته هایی از زندگی این شــهید وجود دارد که هم اکنون 
در قاب تصویر به نمایش درآمده و به پویانمایی »ســالم بر 
ابراهیم« رنــگ و بوی بکر بودن داده اســت. پس از اکران 
نسخه ســینمایی، فصل اول این مجموعه 100قسمتی از 

شبکه های سیما نیز روی آنتن خواهد رفت.«
اســداهلل دیانتی، تهیه کننده این پویانمایی هم درباره این 
مجموعه گفت: »این پویانمایی به چهارفصل تقســیم شده 
است؛ فصل کودکی تا ســن نوجوانی، نوجوانی تا انقالب و 
تحوالتی که از نظر شــخصیتی برای شــهید ابراهیم پیش 
آمده، وقایع انقالب که در جبهه غــرب برای وی رخ داده و 
درنهایت از انتهای فصل سوم تا پایان فصل آخر رویدادهایی 
که در جبهه جنوب و کانال کمیل رخ داده، بازگو می شود.«

خـبر

 خـبر

برشی از کتاب

خبر

چه کســی باور می کند بانویی کــه تا چند وقت 
پیش مادر موزه صلح بوده و فعالیت های زیادی 
در عرصه فرهنگی داشــته اینطور بی رمق روی 
تخت افتاده باشد. چقدر زود دیر شد. انگار همین 
دیروز بود که مهمانش شدیم؛ چه با صالبت حرف 
می زد و چه مطمئن. معتقد بود مسیر درستی را 
انتخاب کرده است.  با اینکه 6۴سال از آمدنش به 
ایران می گذشت اما هنوز کالمش لهجه داشت. 
می گفت: »در شهر آشــیا به دنیا آمدم. یکی از 
شهرهای سرسبز و زیبای ژاپن. دین مان بودایی 
بود. البته من خیلی آن را باور نداشــتم و فقط از 
مادربزرگم که زنی مذهبی بود تقلید می کردم.« 
اما اینکه چه طور دلش گرفتار مردی شــد که نه 
هم کیش  او بود و نه هم وطنش، ماجرای جالبی 
داشت که آن را با آب و تاب تعریف می کرد؛ »من 
به کالس زبان انگلیسی می رفتم. یک روز اسداهلل، 
همســر مرحوم ام همراه با دوستش به کالس ما 
آمدند. پسر سر به زیری بود. راستش نمی دانستم 
که این مرد، مسلمان است. دیدم هنگام ظهر او 
از جا برخاست و گوشه کالس پارچه ای پهن کرد 
و مرتب کلماتی را به زبان می آورد و خم و راست 
می شد. رفتارش عجیب بود. با خودم گفتم نکند 
به سرش زده اســت. دیگر بچه های کالس هم 
همین نظر را داشتند. اما او در کمال خونسردی 

کارش را می کرد.« 

دختر بودایی که مسلمان شد
فــردای آن روز مرد خارجی وارد کالس شــد. 

از نگاه متعجب بچه هــای کالس پی برد رفتار 
دیروزش برای آنهــا دور از ذهن بوده اســت. 
برای مــان توضیح داد: »من مســلمانم. دیروز 
هم نمــاز می خواندم. برای تشــکر از خدا نماز 
می خوانیم. آن هم در زمان های معین.« یونیکو 
خودش هم متوجه نشــد که کی به رفتار مرد 
خارجی عالقه مند شده است. او را مردی محکم 
و ثابت قدم در اعتقاداتش دانست چرا که برنامه 
مذهبی خود را در جمع و بی آنکه خجالت بکشد 
بجا آورده بود. کم کم محبتی از اسداهلل در دلش 
جا گرفت. اسداهلل هم عاشق او شده است. چقدر 
آن روز به صحبت های بانو یامامورا خندیدیم، 
وقتی درباره تفکرش از دین اســالم می گفت: 
»تنها چیزی که درباره دین اسالم می دانستم 
این بود که در کتاب شــان گفته شده گوشت 
خوک و مشــروبات الکلی حرام اســت و اینکه 
هر مرد مجاز است ۴همســر اختیار کند. اما با 
صحبت های آقای بابایی تشــویق شدم درباره 
اسالم بیشتر بدانم. آقای بابایی می گفت و من 
مشتاق تر می شدم. مدتی گذشــت و او از من 
خواســتگاری کرد. پدرم خیلی قاطع مخالفت 
کرد. یک سالی طول کشید تا باالخره رضایت 
داد؛ از بس که آقای بابایی پافشــاری کرد. در 
نهایت پدرم رضایت داد امــا گفت اگر رفتی و 
پشیمان شــدی حق برگشــت نداری. من هم 

قبول کردم.« 

من را با کشتی به ایران آورد
بانو یامامــورا خاطرات ازدواج شــان را جذاب 
تعریف می کرد. از روزی که برای جاری شــدن 
خطبه عقــد به شــهر کوبه رفتــه بودند. آخر 
اغلب مســلمان های ژاپن در شهر کوبه زندگی 
می کردند. کونیکو و اســداهلل هم برای همین 
راهی آن جا شدند. ابتدا عروس خانم در مسجد 
اسالم آورد و بعد هم مراســم عقدشان برگزار 
شد. کونیکو همان روز نام »سبا« را برای خود 
انتخاب کرد. این نام را چقدر دوست داشت. بانو 

مهاجری از سرزمین آفتاب
کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« به قلم حمید و مسعود امیرخانی توسط انتشارات سوره 
مهر داستان زندگی کونیکو یامامورا را روایت می کند. در این کتاب از زمان 
کودکی یامامورا تا بعد از شهادت محمد خاطرات زیادی بیان شده است. این 
کتاب در سال99منتشــر و تاکنون به زبان های مختلفی چون ژاپنی و اردو 
عرضه شده است. حسام امیرخانی با یونیکو در سفری که به هیروشیما داشت 
آشنا شده است. در بخشــی از این کتاب می خوانیم: کلمه »چشم بادامی« 
برایم نامأنوس و بی معنا بود، اما چون با حالت قشنگ ترکیب شده بود، حدس 
زدم در فرهنگ ایرانی ها معنی خوبی باید داشته باشد. بااین حال، پرسیدم: 
»چشــم بادامی یعنی چه؟!« این بار آقای بابایی بلنــد خندید و خنده اش 
کش آمد و در همان حال گفت: »ایرانی ها نژاد ژاپنی ها را به چشــم بادامی 
توصیف می کنند؛ آدم هایی که در نگاه اول شبیه به هم هستند، اما شما خانم 
چشم هایت برای من با بقیه فرق می کند«. با هیجان پرسیدم: »چه فرقی؟!« 
ذوق زدگی را در صدایم حس کرد و گفت: »چشم ها هم مثل بادام ها طعم های 
متفاوتی دارند؛ بعضی از بادام ها تلخ و بعضی شیرین اند. بعضی از چشم ها هم 
شورند اما چشم شما نه شور است نه تلخ. این تفاوت شما با بقیه است که من 
در نگاه اول به چشم تو فهمیدم، خانم جان!« آقا این دلبری را به زبان انگلیسی 
شمرده شمرده گفت و تنها کلمه فارسی او »خانم جان« بود. با کلمه »خانم« 
آشنا بودم، اما کلمه »جان« به گوشم نخورده بود و برایم بی معنی بود. پرسیدم: 
»جان یعنی چی؟« و انگار قصه دلبری را بخواهد با این کلمه کامل کند گفت: 

»جان یعنی همه دل خوشی من، همه دارایی من، همه زندگی من«.

مکث

جامانده دانشگاه علم و صنعت از فکه پرکشید

سال61 محمد می خواست به جبهه برود. پیش تر سلمان برادر بزرگ ترش مکث
رفته بود. به مادر گفت: »امام خمینی)ره( گفته نباید جبهه ها خالی بماند. 
پس وظیفه من است که بروم.« با اینکه سلمان مجروح شده بود اما کونیکو 
مخالفتی با رفتن محمد نکرد. خودش ســاک سفر او را بست. می گفت: 
»می دانستم مسیر درستی را می رود. آخرش سعادت و پیروزی او است. 
برای همین مانعش نشدم«. محمد راهی شــد و بعد از مدتی به تهران 
برگشت تا در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کند. چند روز ماند و دوباره 
به جبهه رفت. بانو یامامورا چه حالی شد از بازگو کردن آخرین روزهایی 
که با محمد داشته اســت: »گاهی پیش می آمد موهای محمد را خودم 

کوتاه می کردم. بار آخری که آمده بود داشتم این کار را می کردم. وقتی 
اصالحش تمام شد و از جا بلند شد قامتش را که دیدم ناخودآگاه گفتم یا 
ابالفضل)ع(«. هیبت و قامت رعنایش بدجور با دل مادر بازی کرد. محمد 
در بین صحبت هایش حرفی زد که دل مادر را لرزاند. بی مقدمه گفت: »این 
بار بروم افقی برمی گردم«. انگار می دانست که بازگشتی در راه نیست. پسر 
19ساله کونیکو، سال62 و در عملیات والفجر یک در فکه شهید شد. بعد از 
شهادتش روزنامه پذیرفته شدگان آزمون سراسری به دست مادر رسید. 
از باال تا پایین چشم انداخت و جست وجو کرد. درست دیده بود. »محمد 
بابایی، فرزند اسداهلل، کارشناسی رشته متالوژی دانشگاه علم و صنعت.« 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

اینجا در اتاق مراقبت های ویژه بیمارســتان 
خاتم االنبیــا)ص( مادر شــهیدی روی تخت 
خوابیــده؛ آرام و بی حرکت. چهره رنگ پریده 

و مهتابی اش چقدر دوست داشتنی اســت. تا یکی، دو ماه پیش سرحال بود و 
پرانرژی؛ یعنی اجازه نمی داد کهولت و بیماری خانه نشین اش کند اما حاال... . 
دیدن این بانو در این حال اگرچه بار غمی را به دل می نشاند اما می توان گفت 
حضورش برای هر کدام از ما ایرانی ها مایه افتخار است. کونیکو یامامورا یا همان 
سبا بابایی، مادر شهید محمد بابایی در ســال های دور، درست بیش از 6دهه 
پیش با گرویدن به دین اسالم و ازدواج با اسداهلل بابایی تحولی در زندگی خود 
ایجاد کرد؛ آنقدر که می توان گفت سبک زندگی او امروز می تواند برای هر کدام 
از بانوان ایرانی الگو باشد. بانو یامامورا در بحبوحه انقالب، زمینه فعالیت های 
سیاسی را برای خانواده اش فراهم کرده و خودش هم یکی از مبارزان انقالبی 
بود. با شروع جنگ هم فرزندانش را روانه جبهه کرد. سلمان در همان سال های 
اول جنگ مجروح شد و هنوز روند بهبودی اش را طی نکرده بود که محمد راهی 
شد. او نخستین مادر شهیدی است که اصلیت ایرانی ندارد اما همواره قلبش 
برای ایران تپیده است. یامامورا بعد از شهادت محمد بیش از پیش برای حفظ 
ارزش های اســالمی و ایرانی تالش کرد تا جایی که او را به عنوان »مادر موزه 
صلح ایران« انتخاب کردند. پیش تر با او گفت وگو داشتیم و اینک ضمن آرزوی 

سالمتی برای او بخشی از مصاحبه اش را مرور می کنیم.
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آغاز علم از کجاست؟
مرحوم عالمه محمدتقي جعفری)ره(: آغاز علم، از مجرد 
عکسبرداری شروع نمی شود. عکســبرداری هایی هست و 
شاید مغز و حافظه یک انسان، میلیون ها اطالع داشته باشد. 
ما این را علــم نمی دانیم. اگر چنین بود، مــا باید در مقابل 
مغزهای الکترونیکی که عملیات های سرســام آوری انجام 
می دهند، پیشانی به خاک می ساییدیم. اما ما در مقابل مغز 

الکترونیکی، پیشانی به خاک نمی ساییم!
شاید میلیاردها کتاب در دســترس مردم است، آیا یکی از 
آنها را بوسیده اید؟ زیرا جان و حیات ندارد! در طاقچه ها گرد 
می خورند و وسیله تزئین کشــورها و تمدن ما شده است. 
3میلیارد و نیم نفر از بیماری می میرند و میلیاردها کتاب در 
آنجا نسخه نسخه وجود دارند که محتوی این عبارات است: 
این دارو شــما را بهبود می بخشــد. عالج بیماری شما این 

است. اما علم این چنین نیست.
آغاز علم، مجرد عکسبرداری و حفظ کردن نیست. آغاز علم 
از موقعی اســت که موقعیت خودتان را در این جهان درک 
کنید. این هم میلیاردهــا معلومات نمی خواهد، بلکه بعد از 
درک موقعیت که من جزئی از آهنگ هستی هستم که روی 

یک هدف اعلی نواخته می شود، آغاز علم معنا پیدا می کند.
منبع: کتاب امام حسین)ع( شهید فرهنگ پیشرو انسانیت

خواجه طوسی؛ دانشمند طراز اول ایران
خواجه نصیر اگر مهم ترین دانشمند تمام ادوار تاریخ ایران نباشد 
که به نظر من هست، شایسته است تنها در کنار 2نام ابن سینا و 
ابوریحان، هر سه به عنوان دانشمندترین علمای ایران در تاریخ 
نامش بر فراز نشیند. متأسفانه ما تاکنون تالش قابل توجهی برای 
شناخت و شناسایی او نکرده ایم. کدام دانشمندی را می شناسید 
که در تمامی این علوم نوشته های درجه یک داشته باشد: کالم، 
فلسفه و منطق، ریاضیات )حســاب و هندسه و مثلثات و جبر(، 
هیأت، احکام نجوم، فیزیک، مکانیک، طب، کانی شناسی، اخالق، 
فقه و اصول، آداب مملکت داری و سیاست و حتی تاریخ نگاری؛ 
آدمی با 2تجربه متفاوت و سهمگین همکاری سیاسی و علمی 
با 2حکومت نزاریــان و مغوالن و حتی در مقام وزیر و مشــاور و 
مذاکره کننده سیاسی. مؤسس یکی از مهم ترین مراکز علمی و 
فلسفی تاریخ اسالم و جهان تا ماقبل عصر جدید؛ یعنی رصدخانه 
مراغه با مدیریت محاسبات دقیق نجومی و صدها شاگرد و استاد و 
همکار دانشگاهی و تأسیس یکی از بزرگ ترین کتابخانه های عصر 
قدیم. بسیاری از نسخه های خطی مراغه بعدها سر از کتابخانه های 
عثمانی و امروز ترکیه درآورد. من با اطمینان و با اطالع می گویم 
که اگر نبود تالش های خواجه در گردآوری نســخه های خطی 
به ویژه در علوم فلســفی و دانش های دقیقه، امروزه از بسیاری از 
این آثار ما هیچ نسخه ای در اختیار نداشتیم. نهضت بازنویسی و 
کتابت نسخه ها و تحریر نویسی برای آثار علمی یونانی از مهم ترین 
خدمات خواجه طوسی است. ســهم مهم او در اداره هوالکو خان 
و تدبیر سیاســی وی در جهت مصالح عالیه دار االسالم و به ویژه 
تالش برای احیای سیاسی و وحدت سرزمینی ایران و استقالل 
از نظام سیاسی خلیفگان بغداد جای هیچ تردیدی ندارد. او سهم 
مهمی در احیای زبان فارســی و به ویژه زبان علمی آن داشــت. 
احیای خردگرایی اسالمی مدیون شخصیت خواجه است. خواجه 
نصیر طوسی، دانشمند امامی مذهب، گوهر گرانبهایی است که 

گشودگی فرهنگی ایرانی و شیعی را نمایندگی می کند.

علم نافع، کدام علم است؟
 آیت اهلل العظمي عبداهلل جــوادی آملی: به ما 
دستور دادند چه در نماز چه بعد از نماز از ذات اقدس 
الهی علم نافع طلب بکنیم: »اللَُّهَمّ إِنِّی أَْســَألُک ِعلْماً 
نَافِعاً«. علم نافع گاهی به لحاظ معلوم اســت، گاهی 
به لحاظ اثرگذاری خود علم. گاهی انسان چیزهایی 
را یاد می  گیرد که فقط اطالع است، نه علم؛ موضوعی 
داشته باشد، محمولی داشته باشــد، نسبتی داشته 
باشد، کارایی داشته باشد نیســت. این همان است 
که مرحوم کلینی نقل کرد که وجود مبارک حضرت 
وقتی وارد محفلی شــد دید عده ای دور کسی جمع 
شدند، حضرت فرمود چه خبر است؟ گفتند این عالمه 
است، فرمود علم او چیست؟ گفتند این نسابه است؛ 
این وقایع ایام جاهلیت را می داند قبایل را می  شناسد، 
حضرت فرمود: »َذاک ِعلٌْم اَل یُضرُّ َمْن َجِهلَُه َو اَل یْنَفُع 
َمْن َعلَِمه «. پس گاهی نافع بودن علم به لحاظ معلوم 
است؛ سحر و شعبده و جادو و اینگونه از علوم، علوم 

نافع نیست.
بخش دیگر علمی است نافع ولی در اثر اینکه جهالت، 
فرمانروای درون اســت، این علم را بــه منزله حاکم 
معزول قرار می دهد. این علم دارد، فقط در گوشــه 
ذهن او بایگانی شده اســت، لذا به ما گفتند بگویید: 
»أَُعوُذ بِک ِمْن ِعلٍْم اَل یْنَفُع«. علم غیرنافع یا در اثر آن 
است که معلومش سودآور نیست یا در اثر این است 
که خود علم کارایی ندارد. اما علم الهی هر دو کمال را 
دارد؛ یعنی هم معلوم آن سودآور است و هم خود علم 
کارایی دارد، لذا ما علمی را می خواهیم که علم الهی 

باشد؛ این علم یقیناً با عمل همراه است.
منبع: درس اخالق آیت اهلل جوادی آملی مورخ 1395/09/25

گفتمان اسالم

اندیشمندان مسلمان

اندیشه نفیس

1( متون اسالمی
وحی و ســنت، همواره از اساســی ترین منبع تفکر 
اجتماعی مسلمانان بوده اســت. می توان گفت که 
نظرات و اندیشه های اجتماعی مســلمانان از قرآن 
ریشه می گیرد، چرا که قرآن، مسلمانان را به تفکر و 
تعقل و دقت در زندگی اقوام و ملل و قبایل و نیز آداب 
و رسوم پیشینیان و چگونگی ظهور و انقراض جوامع 
انسانی، دعوت می کند. برخی از اندیشمندان مسلمان 
بر این اعتقادند که بررســی تاریخ ملل و سرنوشت 
ملت ها، برای نخستین بار در قرآن مطرح شده است. 
دعوت به نظاره و مشاهده و مداخله در منابع اسالمی 
در بررسی مسائل عمده اجتماعی - فرهنگی، زمینه 
عمده شکل گیری اندیشه اجتماعی است. قرآن با شیوه 
و روشی خاص مهم ترین مباحث اجتماعی و تاریخی 
را، از قبیل پیدایش اجتماعات انسانی و تطور آنان، نوع 
قانونمندی جوامع انسانی، سنت های تاریخی، کیفیت 
اعتال و عامل تحرک آنها، طبقه بندی جوامع، اقشار و 
گروه های انسانی، خانواده و اثرات آن در ثبات و تحکیم 
روابط اجتماعی، عوامل وحدت دهنده و تجزیه کننده 
جوامع انسانی، فرهنگ پذیری انسان ها، رابطه اقتصاد 
و فرهنگ، کیفیت انتقال فرهنگ و تمدن ها، چگونگی 
تأثیرپذیری جوامع انسانی از آداب و رسوم و عادات و 
فرهنگ پیشینیان، حدود مقاومت انسان در مقابل 
جبرهای متعدد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، میزان 
اهمیت ارزش های اجتماعی در ســالمت و انحراف 
جامعه، جامعه مطلوب، عوامل آسیب ساز در جامعه 
و شرایطی که در نهایت انحطاط فرهنگ و جوامع را 
ممکن می سازد، مطرح کرده است. به عبارتی قرآن که 
طبیعت و ضمیر انسانی و جامعه و تاریخ را به عنوان 
موضوعات قابل مطالعه و کاوش معرفی کرده است، 
خود موضوع جدیدی شده که مجموعه ای از علوم از 

آن متأثر شده است.
اصول اســالمی به طور کلی بر شکل گیری اندیشه و 

تمدن اسالمی به صور زیر مؤثر واقع شده است:
  طرح برابری و تســاوی اجتماعی با الهام از قرآن 

مجید، یکی از راه ها و عوامل بسط تمدن بوده است.
  اهمیتی که دین نزد مسلمانان داشت و به آن جهت 
هم چیزهای دیگر در واقع فرع و تابع آن محســوب 
می شد،  سبب شــد که اهل تحقیق، توجه خاص به 
عقاید و مذاهب مختلف پیدا کنند و این نکته همراه با 
ارتباط و تماس دائم و روزنه ای که مسلمانان با پیروان 
ادیان و شرایع دیگر داشتند به پیدایش علم »ملل و 
نحل« و »علم کالم« و همینطور »فلسفه اسالمی« 

منجر شد.
  برخالف متــون مذاهب دیگر کــه لحن محکم و 
تعبدی دارند و اصل اعتقادی و مبانی دینی را به صورت 
حقایقی اسرارآمیز و ماوراءعقلی القا می کنند، قرآن و 
زبان وحی در عین حال که تقوای روحی و پاکی باطن 
و خلوص فهم را شرط اساسی پذیرش حقیقت و قرار 
گرفتن در مسیر هدایت می داند، پیروانش را همه جا به 

تحقیق و تفکر می خواند.
  اسالم از ملت های منجمد و قبایل امی، یک امت 
تمدن و متحرک ســاخت و آن همه نبوغ را در میان 
نژادهــای گوناگــون و ملت ها و طبقــات متمدن و 
غیرمتمدن، حاکم و محکوم شکوفا کرد و درهای علم و 
پیشرفت فکری و فرهنگی را روی همه  گشود. اجتهاد 
که برجسته ترین شاخص روح علمی و بینش اعتقادی 
اسالم است نه تنها موجب شد که اندیشه اسالمی در 
قالب های ثابت زمان متحجر نشود بلکه باعث شد تا 

اسالم همواره نو بماند و طرز فکر اسالمی، پیشاپیش 
زمان حرکت کند.

  وجوب عینی تحصیل دانش در بین مســلمانان؛ 
قرآن افراد را به ایمان یعنی بــاور مبتنی بر آگاهی و 
شــناخت دعوت کرده بود؛ پس هر مسلمانی مکلف 
بود که تحصیــل ایمان کند و چــون مقدمه واجب 
نیز واجب اســت از این رو نظام تربیتی اسالم کسب 
آگاهی و شناخت را برای هر فرد به عنوان مقدمه ایمان 
شخصی به اندازه توانایی عقلی واجب کرده است و از 
اینجا بود که تحصیل دانش در میان مسلمانان حکم 

واجب عینی پیدا کرد.
  اهمیت مراکز آموزشــی از قبیل مساجد: در همه 
ادوار اسالم، مســجد محل درس و قرآن و فقه بود، 
درحالی که در دوران عباســی، علوم، گوناگون شد و 
مسجد به مرکز نهضت های علمی تبدیل شد. به عنوان 
شاهد، مسجد بصره، محل تجمع اهل جدل بود. آنها 
در حلقه ای با بانگ بلند از عقاید دینی بحث می کردند. 
نزدیک آنها دوستداران شعر و ادب در حلقه دیگر گرد 
می آمدند. افرادی که در این حلقه ها می نشستند از 
نژادها و ملیت های گوناگون بودند؛ فرهنگ ملل در این 
انجمن ها با هم برخورد می کرد و شکل می گرفت؛ تا از 

تالقی این فرهنگ ها، فرهنگی نو حاصل  آید.
  اندیشه ترقی و تحصیل در اسالم یک ارزش است 
نه یک انگیزه: قرآن انسان را تشویق به حرکت به سوی 
آینده می کند و نجات فردی و جمعی را در دستیابی به 

جامعه ای بهتر می داند.

2( اثر تمدن ها و مراکز علمی دیگر
توین بی  در باب تاریخ )توین بی، ۱3۵۶، صفحه هاي 
۱2۷-۱2۶(، تمدن اسالمی را ازجمله تمدن های کامال 
مستقل و شکوفا شده ای می داند که با تمدن های دیگر 
نیز ارتباط داشته و از دستاوردهای آنها استفاده کرده 
است. به بیان دیگر پیش از آنکه دین اسالم ظهور کند، 
در جهان آن روز مراکز علمی متعددی وجود داشتند 
که در دوران اسالمی علوم آنها به تمدن اسالمی منتقل 
شدند. عمده ترین حوزه های علمی عبارتند از: حوزه 
آتن و اسکندریه، حوزه علمی سریانیان، حوزه علمی 
حرانیان، حوزه علمی ایرانیــان و حوزه علمی هند و 
چین. به عنوان مثال ایران تقریبا در توسعه و تکامل 
همه جنبه های تمدن اسالمی سهم عمده ای داشت و 
یکی از مراکز مهم این تمدن بود. جندی شاپور در آن 
زمان محل تجمع بین المللی بود که در آن دانشمندان 
ایرانی و هندی در کنار یکدیگر می زیستند و با هم به 
فعالیت های علمی اشتغال داشتند. این مدرسه بیش 
از هر مدرسه دیگر از بسیاری جهات، به ویژه پزشکی، 
حلقه اتصال عالم اسالم و جهان باستان بود. ایران در 
زمینه انتقال علوم به جهان اسالم 3نقش برجسته ایفا 
کرد: اول اینکه ســنت علمی خود را به جهان اسالم 
انتقال داد. دوم، بعضی از اشکال علوم یونانی را که به 
زبان پهلوی یا حتی سریانی ترجمه شده و در مراکز 
علمی ایران همچون جندی شاپور تدریس می شد به 
جهان اسالم انتقال داد. سوم اینکه برخی از جنبه های 
علم هندی، به خصوص پزشکی و نجوم و تاریخ طبیعی 
را که در دوره ساسانیان تکامل یافته بود به مسلمانان 
منتقل کرد. از طرف دیگر دانشمندان ایرانی در دوران 
تمدن اســالمی در انتقال علوم از حوزه های دیگر به 
فرهنگ اسالمی مؤثر بوده اند. به عنوان نمونه، علوم 
متعدد از جامعه هندی با میانجیگری آثار ابوریحان 
بیرونی در قرن پنجم هجری و اندکــی پس از آن با 

تمدن اسالمی؛ مؤسس و ابداع گر
نگاهی به زمینه های شکل گیری تفکر اجتماعی در تمدن اسالمی با بررسي کتاب »تاریخ تفکر اجتماعي در اسالم «

بررسی زمینه های شکوفایی علوم بین مسلمانان به ما کمک 
خواهد کرد تا با دیدی وسیع تر و عبرت از گذشته و شناسایی 
نقاط قوت و ضعف به فراهم آوردن فضایی مشــغول شویم که 
بار دیگر به دوران اوج شکوفایی علمی بین مسلمانان برسیم. پیش از این در شماره دوشنبه 19اردیبهشت 
1401به بررسی این عوامل از منظر دکتر گلشنی پرداختیم. در این شماره عوامل مؤثر بر شکل گیری اندیشه 
اجتماعی مسلمانان را براساس کتاب »تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم« از منظر دکتر تقی آزاد ارمکی مرور 
کرده ایم. برخی از متفکران مسیحی، اروپاییان و مستشرقان در بحث از فرهنگ و تمدن یا اسمی از تمدن 
اسالمی نبرده اند و یا اینکه آن را فقط حلقه واسط بین فرهنگ و تمدن یونان و روم باستان و اروپای جدید 
می دانند. درحالی که تمدن اسالمی گرچه متأثر از تمدن دنیای باستان است اما تقلید کننده محض نیست 
بلکه تمدنی »مؤسس«، »تکمیل کننده« و »ابداع گر« است. تمدن و آثار علمی و فرهنگی دنیای باستان در 
حکم »مواداولیه ای« بودند که ذهن و فکر خالق مسلمانان، آنها را براساس اندیشه اسالمی بازتولید کردند. 
به عنوان مثال آنچه تحت عنوان اندیشه اجتماعی مسلمانان مطرح شده است کمتر شباهتی با اندیشه 
اجتماعی مطرح در یونان و روم قدیم دارد. شکل گیری علوم و مخصوصاً اندیشه اجتماعی مسلمانان عمدتًا 
تحت تأثیر 5عامل است. این عوامل عبارتند از: منابع اصیل اسالمی، تمدن ها و مراکز علمی دنیای باستان، 

عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی و عوامل سیاسی که در ادامه به بررسی این عوامل می پردازیم.

سیدایلیا رضوی اندیشه 
علم

کتاب های امیر خسرو به جهان اسالم راه یافت. ولی تا 
آنجا که به پیدایش و آغاز علوم اسالمی مربوط می شود، 
باید گفت که این کار بیشتر نتیجه ترجمه بعضی از 
آثار ریاضی و نجوم هندی به عربی بوده است.)صفا، 

 ۱33۶، صفحه 2۵(.

3( عوامل فرهنگی
عوامل فرهنگی متعددی از قبیل زبان عربی و کثرت 
مدارس در کشورهای اسالمی و تعداد و منزلت علما 
و دانشــمندان در شــکل دهی به اندیشه اجتماعی 
مسلمانان دارای اهمیت هســتند. درخصوص این 

عوامل می توان بیان داشت:
  زبان عربی در تحقق هدف های تبلیغی اسالم کمک 
کرده و موجب رشد تمدن اسالمی شده است، زیرا زبان 
در واقع کلید ارتباط است. بدین معنا که به وسیله زبان 
می توان عقاید دیگران را پذیرفت یا عقاید خود را بر 

دیگران تحمیل کرد.
  کثرت مــدارس عالی در بالد اســالم دلیل دیگر 
فرهنگی است. در حقیقت به سبب تأکید و تشویق به 
علم، مردم و دولت ها عنایت خاصی به ایجاد مدرسه 
داشــتند، به طوری که در عهــد رونق حکومت های 
اسالمی در بیشتر شهرهای اســالمی مدارس مهم 
مانند نظامیه، حالویه، االزهر و امثال آنها وجود داشت 
که بزرگان و علمای اســالم تربیت یافته آن مدارس 
بودند. )زرین کوب، ۱3۵۵( در این مدارس سنت های 
متعدد فکری شکل گرفته و هر یک به لحاظ روشی و 
یا حوزه ای در گسترش اندیشه اجتماعی مؤثر بودند. 
به عنوان شاهد می توان از وجود 2سنت مکی و مدنی 
در مطالعه تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و نقش آنها در 
شکل دهی به مطالعات تاریخی به عنوان سنت جدید 

فکری یاد کرد.
  مباحثات علمی عنصر سوم است. در تاریخ اسالم، 
اجتماع مسلمانان به اشکال گوناگون در شکل دهی 
اندیشه اجتماعی مؤثر بوده است. به عنوان مثال، 
مأمون در اواخر قرن دوم هجری به خالفت رسید. 
دربار مأمون مرکز اجتماع دانشمندان و فالسفه و 
میدان بحث و نظر آنها بود. او برای اجتماعات علمی، 
محلی را در بغداد به نام دارالحکمه بنا کرد. )راوندی، 
۱3۴۷( خلفــای دیگری نیز در پیشــرفت علوم 
خصوصاً طب، نجوم و مطالعات تطبیقی نقش مهمی 
ایفا کردند. البته احساس نیاز بیشتر به دانشمندان 
باعث تشویق این طبقه از علما شد. خلفا و رؤسای 
حکومت های اسالمی با لشکرکشی به کشورهایی 
همچون هند، روسیه و... با ارسال دانشمندان جهت 
جمع آوری اطالعات، کمک بسیاری به گسترش 

مطالعــات تطبیقی و 
فرهنگی کردند.

4( عوامل اجتماعی
نقش عوامــل گوناگــون اجتماعی را می تــوان در 
موفقیت های نظامی و پیامدهــای آن، رواج صنعت 
کاغذ و نفوذ شخصیت های علمی دنبال کرد. به اختصار 

بر هر کدام مروری داشته ایم:
  موفقیت های نظامــی: اهمیــت و موفقیت های 
نظامی اسالم باعث جذب و تسلیم افراد بیگانه می شد. 
به عبارت دیگر با اتحاد و همبســتگی لشکر اسالم، 
بیگانگان در جنگ یا تسلیم می شدند یا از بین می رفتند 
و به این ترتیب حکومت اسالمی گسترش پیدا می کرد 
و زمینه های شــکوفایی تمدن را به وجــود می آورد. 
مسلمانان جدید، خود منبع بسیار مناسبی برای انتقال 
اطالعات به جامعه اسالمی بودند. بسیاری از سفرنامه ها 

تحت تأثیر گسترش جغرافیایی تنظیم شده است.
  رواج صنعــت و کاغذ: در اواخر قــرن اول هجری، 
مســلمانان کاغذ را از ماوراءالنهر به داخل بالد اسالم 
بردند. رواج صنعــت کاغذ اســباب به وجود آمدن و 
توسعه کتابخانه ها شد. با استفاده از کاغذ، کار تألیف 
و نسخه برداری آسان و کتابخانه های  بزرگ ایجاد شد. 
این کتابخانه ها که متعلق به مساجد و مدارس بودند 
درهای خود را روی همه طالبان علم گشودند و به این 
وسیله تألیفات بســیاری در زمینه مسائل اجتماعی 

صورت گرفت.
  نفوذ شخصیت های علمی مسلمان در دستگاه های 
حکومتی: نفوذ شخصیت های مسلمان در دستگاه های 
حکومتی، به ویژه در دستگاه حکومتی مغول ها، یکی از 
عوامل بسط اندیشه اجتماعی بود؛ خواجه نصیرالدین 
طوســی با نفوذ در دربار هالکوخان در مراغه، ضمن 
اینک باعث شــد حاکمان مغول، مســلمان شوند و 
اقداماتی مانند تأسیس رصدخانه مراغه را انجام دهند، 
از مشکالت و نارسایی حکومت آنها نیز آگاهی یافت و 
شرایط بسط اندیشه اجتماعی فراهم شد. همچنین 
ابن خلدون با حضور در دستگاه حکومت های متعدد 
توانست تجربه کافی در بیان نظریه دولت و تغییرات 
اجتماعی جمع آوری کند. بیرونی نیــز با حضور در 
حکومت غزنویان، توانست به طرح مطالعات فرهنگی 

در مورد ایران و هند بپردازد.

5( عوامل سیاسی
از چند عامل سیاســی مهم می توان در زمینه سازی 

رشد اندیشه اجتماعی مسلمانان نام برد:
  یکی از دالیل عمده رشد اندیشه اجتماعی مسلمانان 
وجود دیدگاه ها و دســته بندی های متعدد سیاسی 
بود. در قرن چهارم و پــس از آن به ویژه در قرن پنجم 
اختالفات و دسته بندی ها به اوج خود رسید. امپراتوری 
اسالمی دستخوش فتنه های بســیاری شد، ابن اثیر 
می گوید: »بصره در دســت ابن ایق بود، خوزستان در 
دست بریدی، فارس در دســت عمادالدوله آل بویه، 
کرمان در دست ابوعلی محمد بن الیاس و...«. )راوندی، 
۱۴۱( اوضاع سیاسی دچار آشفتگی بوده است؛ »در 
این دوران وضع خالفت بد بــوده و مبارزات مدعیان 
امارات همچنان ادامه داشت و کار این مبارزات به جایی 
کشیده بود که مردم بغداد که مرکز علم بود دائماً در 
اضطراب و بی نظمی و گرسنگی روزگار می گذراندند«. 
)همان، ۱۴۱( تا اینکه با هجوم طغرل بیک سلجوقی به 
بغداد این روند به شدت رو به افول گذاشت. اختالفات 
و گروه گرایی نتایــج چندی در پی داشــت. خواجه 
نظام الملک و خواجه نصیرالدین طوســی برای ختم 
نابســامانی و ضرورت طرح اثبات و نظم اجتماعی و 
سیاسی نظریه حکومت و مدینه فاضله را مطرح کردند.
  حمل مغول به ایران: زمانی که اروپا به سمت نو شدن، 
تغییر و تجدید حیات علمی و هنری حرکت کرد، ایران 
دچار انحطاط بود و حمله مغول نیز بر شدت آن افزود. 
در این شرایط، سلطان جالل الدین به عزای پسرش و 
شاعران و ادیبان نیز به سرودن اشعار درباری مشغول 
بودند درحالی که ایران به ادب و شــعر حماسی نیاز 

داشت. )شریعتی، ۱3۶۵(
  در احوال تمدن اســالمی و قــوت و ضعف مطالعات 
اجتماعی بین مسلمانان عوامل متعدد دیگری نیز دخالت 
داشته اند که به طور اجمال به آنها اشاره می شود: مخالفت 
بعضی از فرقه های دینی و خلفــای بنی عباس با بحث 
و مناظره، قوت تصوف، ضعف حکومت ها و سلســله ها، 
بی توجهی به مبانی فکری اســالمی و بــروز جنگ و 
خونریزی که منجر به نابسامانی و از بین رفتن آرامش شد.

می توان گفت کــه نظرات و اندیشــه های 
اجتماعــی مســلمانان از قــرآن ریشــه 
می گیرد؛ چــرا که قــرآن، مســلمانان را به 
تفکر و تعقل و دقت در زندگی اقوام و ملل 
و قبایــل و نیــز آداب و رســوم پیشــینیان و 
چگونگی ظهور و انقراض جوامع انسانی 
دعــوت می کنــد. برخــی از اندیشــمندان 
مسلمان بر این اعتقادند که بررسی تاریخ 
ملل و سرنوشت ملت ها، برای نخستین 

بار در قرآن مطرح شده است

تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم

دکتر تقی آزاد ارمکی، اســتاد گروه 
جامعه شناسی دانشــگاه تهران، در 
کتــاب »تاریخ تفکــر اجتماعی در 
اسالم؛ از آغاز تا دوره معاصر« تالش 
کرده است تا آراء و نظریات متفکران 
مســلمانی را که در مــورد یکی از 
موضوعــات و مباحــث اجتماعی 
داعیه ای داشــته اند، مرور کند. در 

بیان آراء هر یــک از متفکران با مراجعه هایــی اجمالی به 
شرایط اجتماعی - سیاســی زمان و زندگی آنها سعی شده 

است تا فهم درست تر نظریه هر یک فراهم شود.
کتاب در ۱۶فصل تنظیم شده اســت؛ از فصل یکم تا فصل 
هفتم به ذکر مســائل کلــی در باب اندیشــه اجتماعی در 
اسالم پرداخته شده است. این مسائل عبارتند از: »جایگاه 
اندیشــه اجتماعی متفکران مســلمان«، »ضرورت طرح 
اندیشــه اجتماعی مســلمانان«، »زمینه های شکل گیری 
تفکر اجتماعی در تمدن اسالمی«، »مبانی و اصول اندیشه 
متفکران مســلمان«، »مبانی و اصول اندیشــه متفکران 
مســلمان«، »روش های تحقیــق متفکران مســلمان«، 
»تاریخ نگاری و اندیشــه اجتماعی« و »اندیشــه اجتماعی 
در ســفرنامه ها«. از فصل هشتم تا شــانزدهم نیز مشخصاً 
به متفکرانی ازجمله ابونصــر فارابی، ابوریحان بیرونی، امام 
محمــد غزالی، خواجــه نظام الملک، خواجــه نصیر الدین 
طوسی، ابن خلدون، جالل آل احمد، علی شریعتی و مرتضی 

مطهری پرداخته شده است.
این کتاب که حاصل سال ها تدریس درس اندیشه اجتماعی 
متفکران مسلمان در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
از سوی دکتر تقی آزاد ارمکی بوده، در ۴۸۶ صفحه از سوی 

نشر علم روانه بازار شده است.

کتاب اندیشه

موانع روش شناختی 
توسعه علوم انسانی

احد فرامرز قراملکی، اســتاد دانشگاه تهران، 
معتقد است که یکی از عمده ترین موانع توسعه 
علوم انسانی، رخنه های روشی در پژوهش های 
جاری در گستره های مختلف این حوزه دانش بشری است. 
خالصه ای از اهم این رخنه ها در منظر او که طی یادداشتی 
در شماره 3۴مجله قبسات در سال۱3۸3به چاپ رسیده، 

عبارت است از:

1( بســیاری از آنچه تحقیق خوانده می شــوند، نه پژوهش 
مسئله محور، بلکه تتبع موضوع محورند و رسالتی غیر از تولید 
علم را دنبال می کنند. جهت گیری آنها آموزشی، ترویجی و 
اطالع رسانی است. در نتیجه از تشخیص و حل مسئله عاجز و 

به طریق اولی از تولید دانش ناتوانند. )رخنه اول(

2( عده ای از کسانی که به وســیله مواجهه با مشکالت به 
پژوهش می پردازند، بدون وقوف به تمایز مشکل و مسئله، 
تنها به سطح مشکالت حصر توجه می کنند و گرفتار خطای 
اخذ مســائل در مســئله واحد )مغالطه پرســش مرکب( 
می شــوند و از این روی، از تشــخیص دقیق و حل مسئله 

همچنان ناتوان می مانند. )رخنه دوم(.

3( در میان کسانی که ســعی می کنند از مشکل به مسئله 
عبور کنند، گروهی مسئله نما بودن مســئله مورد تحقیق 
را تشــخیص نمی دهند و گرفتــار مواضــع مختلف اخذ 
مسئله پنداری به جای مسئله واقعی می شوند. )مانند مسائل 
بی معنا، مسائل القاکننده، بن بست موهوم یا طناب پوسیده 
یا تبیین غیرمســبوق به توصیف روشمند، اخذ طلب علت 
به جای طلب دلیل و مســئله پنداشــتن مبانی( این گروه 
نیز مانند دو گروه نخســت از تولید دانــش ناکام می مانند. 

)رخنه سوم(.

4( عــده ای به دلیــل گرفتار آمــدن به نظریه هــای عام و 
خیره کننده ای که آنها را حل کننده همه مسائل می انگارند، 
به تحویلی نگری می رسند. عینکی از نظریه عام خویش به 
چشــم می زنند و در نتیجه امور را به چیزی فروتر از آنچه 
هستند، تحویل می دهند. وجهی از شــیء را به جای همه 
هویت آن می نشــانند و به این طریــق از پژوهش عینی و 
بی طرف دور می افتنــد و به جای تولید علم و دســت یابی 

به نظریه های نوین، دور خود می چرخند. )رخنه چهارم(

5( تحویلی نگری و نیز عوامل دیگر، گروهی را به درآمیختن 
مرز علوم ســوق می دهد. آنان به دلیل عدم وقوف بر تمایز 
روشی  علوم از تبارشناســی مســائل ناتوان و از برگرفتن 
روش های مناسب با مسئله ناکام می شوند. مسئله فلسفی 
را به مدد روش های تجربه تحلیل می کنند  یا برعکس آن. 

)رخنه پنجم(

۶( در میان کســانی که به تبارشناســی مســئله به دقت 
می پردازند و به درستی درمی یابند که مسئله تحقیق به کدام 
دانش از علوم انسانی متعلق است، گروهی تعلق به گستره را 
به خطا، به معنای حصرگرایی روش شناختی تفسیر می کنند 
و خود را از مطالعات دیگر دانش ها و رهاورد سایر روی آوردها 
محروم می سازند. نسبت به سایر دانش ها موضع انکار اخذ 
می کنند. اینها به ویژه در تشخیص و حل مسائل چند تباری 

ناکام می شوند. )رخنه ششم(

۷( در میان کســانی که به هــر دلیل از بنــد حصرگرایی 
روش شناختی رهیده اند و به اهمیت توجه به دیگر دانش ها 
در حل مســئله واحد وقوف یافته اند، گروهی در مقام بهره  
جستن از رهاوردهای ســایر علوم، بدون الگوی پژوهش و 
قواعد مطالعه میان رشته ای به التقاط اندیشه ها می پردازند. 
با شعار مطالعه میان رشــته ای به انبوه سازی چندرشته ای 
مشغول می شــوند و ثمری جز التقاط و حیرت نمی یابند. 

)رخنه هفتم(

توسعه علم

حسن انصاري، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات عالی
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استاد از شروع مداحی و عالقه تان 
به خواندن برایمان بگویید.

از کودکی قــرآن می خواندم و مداحی می کردم. 
در دوران نوجوانی وقتــی در هیئت ها و محافل 
مختلف می خواندم تشویقم می کردند و می گفتند 
صدای خوبــی داری. پدرم هــم صدایش خیلی 
خوب بود ولی نمی خواند. هم پدربزرگ مادری و 
هم پدربزرگ پدری و هم پدرم صدایشان خیلی 
خوب بود ولــی نمی خواندند. آنچه من بلدم ژنی 
است و ارثی. نوجوانی و جوانی من در شهر نرجه، 
آن طرف تاکستان گذشت. من  آنجا به دنیا آمدم 
و تا ۲۰ ســالگی هم همانجا بودم و بعد به تهران 
آمدم و مداحی را با جدیت ادامــه دادم. در ایام 
محرم و  ماه مبارک رمضان تمرین مناجات خوانی 

و مداحی می کردم.

روزی که آریا عظیمی نژاد از شــما 
دعوت کــرد تا قطعه ای بــرای امام رضا)ع( 
بخوانید، فکــرش را می کردید این مناجات 
آن قدرفراگیر و ماندگار شود که دل هر زائری 
را بلرزاند و حیرت  بسیاری از اهالی حرفه ای 
موسیقی را برانگیزد که چطور حنجره شما تا 

چند گام باالتر را ادا کرده است؟
همیشــه بزرگ ترین آرزویم، این بــود که نوایم 
مثل اذان مرحوم موذن زاده ماندگار شود. خاطرم 
هست تقریبا 14یا 15ساله بودم که همراه خانواده 
برای نخســتین بار به مشهد مشــرف و زائر آقا 
امام رضا)ع( شدم. نمی دانم چه شد که در همان 
زیارت اول از آقا خواستم تا عنایتی کند و من یک 
مدح ماندگار برایش بخوانم. آن زمان تحقق این 
آرزو یک رؤیا بود و خدا را شــکر بعد از گذشــت 
چندین سال دعایم مستجاب شد و همیشه برای 

این لطف سپاسگزار  خدا و امام رضا)ع( هستم.

آلبوم عاشورایی ساقی سرمست 
شما هم مثل دیگر آثارتان مورد استقبال قرار 
گرفت. به نظر شــما چرا کارهای شما اینقدر 

ماندگار می شود؟
هر چه از دل برآید الجرم بر دل نشــیند. من از 
عمق دل این قطعه ها را خوانده ام و حس می کردم 
خدمت امام حسین)ع( و امام رضا)ع( می خوانم 
بنابراین تــاش می کردم کارم، کم و کســری 
نداشته باشــد. اگر با دل و جان به سمت و سوی 
امام حسین)ع( بروی و نیم نگاهی به کارت داشته 
باشند، کار تو ماندگار می شود. یقین دارم آلبوم 
ساقی سرمست از این درجه باالتر هم می رود و 
حتی جوانان خارج از کشــور را نیز شیفته خود 
کرده و می کند. هرکســی، قطعات منتشر شده 
من را گوش می کند، از این لحن و صدا متعجب 

می شود.

به نکته خوبی اشاره کردید؛ سبک 
اوج خوانی شــما زبانزد بوده و حتی همایون 
شــجریان به نقل از پدرشــان به این شیوه 

آوازخوانی تأکید داشــته است. کمی درباره 
این سبک توضیح می دهید.

آقای همایون شجریان به ما لطف دارند و ما قابل 
این حرف ها که ایشان فرمودند، نبودیم. خاطرم 
هست که در همان دفتر قدیمی شرکت شان در 
خیابان هفت تیر که با محمد اصفهانی به دیدن 
استاد شجریان رفته بودیم، همانجا بود که قطعه 
را خواندم. همایون طبقه پایین بود و وقتی آمد 
پرســید این صدای چه کسی اســت؟ استاد مرا 
معرفی کردند. همایون گفت مــن طبقه پایین 
گوش هایم را گرفته بودم! من همین جا از همایون 

شجریان تشکر می کنم.

شما ســبک خاصی هم در اجرای 
کارهایتان دارید؟

من  نه مداح هســتم و نه خواننــده! باید بگویم 
این را هم مــن اختراع نکردم، من خــودم را به 
 کسی دیگر می سپارم. می خوانم اما تکیه ام جای

دیگر است.

تمرین هــم کرده اید یــا نعمت 
خدادادی است؟

صدا عنایت پروردگار اســت، منتها ســاختنش 
و پختنش دست کسی اســت که از این عنایت 
برخوردار شده اســت. من شــب و روز زحمت 
کشــیدم، آهنگ های مختلف گوش کردم چه 
ترکی، چه عربی، چــه فارســی و... و تمام این 
موســیقی ها را گوش کــردم و از آنها چیزهایی 
درآوردم. همین قطعه ای کــه برای امام رضا)ع( 
خوانــدم -آمدم  ای شــاه پناهم بــده- یا آلبوم 
ساقی سرمســت و یا آنچه برای امام حسین)ع( 
خواندم به اسم »نجوای عاشورا« و مجید مجیدی 
کارگردانی اش را برعهده داشت و حاج نزارالقطری 
و صادق آهنگران هم بودند و به زبان های عربی، 
فارســی و ترکی خواندیم، اینها عنایت خداوند 
است و نظر امام حسین)ع( و ما چیزی از خودمان 

نداریم.کسی هم به من یاد نداده است، من خودم 
گوش کــرده ام و اینها را یاد گرفتــه ام. اما برای 
داشتن صدای خوب دســتگاه فایده ندارد، باید 
زحمت کشید، باید تمرین کرد. البته که دستگاه 
هم خیلی مهم اســت اما منظورم در دستکاری، 
صدای خواننده نیست. مرحوم صبحدل همیشه 
به من تأکید می کرد که هنــگام اوج گرفتن 3۰ 
الی 4۰ســانتی متر از میکروفون فاصله بگیرم تا 
صدا جیغ نشود. وقتی اینها را رعایت کنیم نیاز به 

دستکاری توسط دستگاه نیست.

شــما نعمت بزرگی چون صدای 
زیبادارید اما چرا از این صدا  جز در موسیقی 

مذهبی استفاده نکردید؟
افتخار من این اســت که از صدایــم فقط برای 
اهل بیت)ع( استفاده می کنم. اینها همه عنایت 
خداوند است و خداوند ما را بازخواست می کند 
که من این صدا را به تــو دادم، تو کجا مصرفش 
کــردی؟! من دلــم نمی خواهــد به خاطر چند 
صباحی شهرت و پول از این لطف خدا دور شوم.

صحبتی با مداحان دارید؟ و ویژگی 
مداحی اهل بیت)ع( چیست؟

من در جایگاهی نیستم که بخواهم در این زمینه 
اظهارنظر کرده یــا نصیحت کنــم. اما معتقدم 
آنچه می خوانیم باید در  شــأن امام حســین)ع( 
و اهل بیت)ع( باشــد. ما بایــد اول ببینیم آنچه 
می خوانیم در  شأن اینها هست یا نه، نکند با آنچه 
من می خواهم بخوانم اینها کوچک شــوند و آیا 
آنچه می خوانم واقعا به دل خودم می چسبد؟! با 
4 نفر هم باید صاح و مصلحت کرد، یعنی یا باید 
خودتان بلد باشــید و یا اگر بلد نیستید بپرسید، 
ســؤال کردن ایرادی ندارد. متأسفانه بعضی ها 
اینطور نیســتند و من هم کاره ای نیســتم که 
بخواهم جلوی کسی را بگیرم. من زورم به خودم 
می رســد و هرقدر بتوانم اصیل، ســوزناک و بر 

مبنای شــعرهای اصیل بخوانم، می خوانم.شاید 
درست نباشد ولی عقیده ام این است که نوحه و 
روضه مکشوفه خواندن، درست نیست. من ایما، 
اشاره و در پرده گویی را بیشتر می پسندم. همه 
از بچگی پای منبر بوده ایــم، همه می دانیم امام 
حسین)ع( را چگونه شهید کرده اند، خیمه اش را 
آتش زدند، الزم نیست شما در هر روضه ای، در 
هر مداحی اینها را تکرار کنید؛ شــعری بخوانید 
که این را در پرده، با ایما و اشــاره یا با اســتعاره 
بگوید؛ بنشینید یک شعر و آهنگ خوب انتخاب 
کنید که چهار نفر دیگر هم که به دســت شــما 
نگاه می کنند چیزی یــاد بگیرند. تأکید می کنم 
که مداح باید حرف تازه و شعر تازه و متناسب با 
مجلس داشته باشد مثا در میاد امام حسین)ع( 
روضه قتلگاه می خوانند که اشتباه است. منظور 
این است که مواظب باشــیم چیزی نخوانیم که 

کسر شأن مقام شامخ امام حسین)ع( شود.

در زمینه مداحی شــاگردی هم 
تربیت کرده اید؟

نه، گاهی در مســاجد و تکایا چیزی بپرســند، 
پاسخ می دهم ولی اینکه شــاگرد داشته باشم، 

اینطور نیست.

 ســبک یا صدای چه کسی را در 
زمینه مداحی می پسندید و گوش می دهید؟

افراد زیادی فارســی، آذری و عربی می خوانند و 
خوب هم می خوانند اما همیشه گفته ام و بازهم 
عرض می کنم که صدای مرحوم اســتاد سلیم 
موذن زاده اردبیلی واقعــا بی نظیر و بدون نقص 
بود. من شک ندارم اگر اســتاد سمت موسیقی 
می رفت، با صدای شان دنیا را تسخیر می کرد که 
البته هم اکنون هم با نوای مداحی شان قلب های 

بسیاری را تسخیر کردند.

جز مداحی به چه کاری مشــغول 
هستید؟

بیش از 5۰ سال اســت که می خوانم اما مداحی 
شغل و راهی برای امرار معاشم نبوده است. من 
بازنشسته شرکت چیت سازی  ام و منبع درآمدم 
جداســت. البته نمی گویم کــه از مداحی پولی 
نمی گیرم اما شــغل من نبوده و بلکه عشــق و 

عاقه ام بوده و هست.

هم اکنون مشغول تولید کار جدید 
هستید؟ درباره آخرین اثرتان هم اگر ممکن 

است توضیحی بدهید.
محرم ســال پیش آریا زنگ زد و گفت که آلبوم 
جدید ضبط کنیــم . از این رو اثــر جدید »جان 
خستگان« همزمان با ســالروز تولد امام رضا)ع( 
منتشــر شــد. هم اکنون کمی کســالت دارم و 

مشغول کاری نیستم. 
انشاءاهلل خدا همه بیماران را شفا دهد حتما این 

بیماری من هم بی حکمت نیست.

صدایم فقط برای 
اهل بیت )ع( است

بازخوانی یکی از آخرین گفت وگوهای زنده یاد محمدعلی کریمخانی

  صدایی که با  »آمدم ای شاه پناهم بده« 
غوغایی در موسیقی آیینی به پا کرد

آلبوم عاشورایی ساقی سرمست
محرم۱۳۹۱ پس از چندسال کارکردن، آلبوم عاشورایی »ساقی سرمست« با نوای محمدعلی 
کریمخانی و آهنگسازی آریا عظیمی  نژاد منتشر شــد.کریمخانی درباره این آلبوم ماندگار 
می گوید: »این کار یک اثر فاخر آیینی اســت و باید حق آن ادا شــود. نــه به خاطر اینکه 
من خواننده آن هســتم، به این خاطر که این آلبوم، ویژه امام حســین)ع( است«. او ادامه 
می دهد:»تولید آلبوم ساقی سرمست ۳سال طول کشــید. ۱۲ قطعه 6-5 دقیقه ای است و 
برایش خیلی زحمت کشــیدیم. باور کنید من  می خواندم و می آمدم خانه، آریا زنگ می زد، 
می گفت آقای کریمخانی یک توک پا بیایید، این جایش ایراد دارد و دوباره از سر می خواندم. 
اینطور نیست که ما یک بار رفته باشیم استودیو و برگشته باشیم. آریا خودش خیلی سختگیر 

است و شعرها و آهنگ را با هم انتخاب می کنیم.
در همین آلبوم ۱۲ آهنگ هست؛ آهنگ هایی جورواجور مثل سه گاه، همایون، بیات ترک، 
ماهور و... من همه اینها را در آنجا خوانده ام. این خود می تواند الگویی برای دیگران باشد«. 
گفتنی است این آلبوم عاشورایی شامل قطعه هایی با عنوان این حسین کیست، آرامگه یاد، 
خاک بهشت، چشــمی پر از باران، با من نظاره کن، نیزه ها اگر بلند است ز سر تو سربلندند، 
ساقی سرمست، بانوی مهر، پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، عزای عالم، یک کاروان دل و 

آرامگه یار است.

مکث

خاطره محمد اصفهانی از کریمخانی و صدای اعجاب انگیزش
محمد اصفهانی خواننده نامی این صدا را شــنیده و به گفته خودش، کریمخانی به نوعی کشف او 
به حساب می آید؛ پس همه کاری کرده تا بتواند قدر و قیمت این صدا را بیشتر و بیشتر بشناساند. این 
خواننده درباره جایگاه و محتوای صدای کریمخانی می گوید:»از سال 64با محمدعلی کریمخانی در 
یک مراسم آشنا شدم و سال های بعد نیز که در رادیو با آقای صبحدل همکاری می کردم این دغدغه را 
داشتم که ایشان را فریاد بزنم، چرا که احساس می کردم صدای کریمخانی شناخته نشده است. راجع 
به این هنرمند با صبحدل صحبت کردم و قرار شد او از کریمخانی تست بگیرد. این آزمون در محل 
قدیم رادیو درمیدان ارگ و در یک جای دنج انجام شد و او دو بیتی را برای صبحدل خواند درحالی که 
ساعت ۱0صبح بود و صبح خواندن برای خواننده کار بسیار سختی است. اما هنگامی که صبحدل 
همان نیم بیت اول را با صدایش شنید گفت: »کافیه برویم استودیو.« اصفهانی در ادامه به کم نظیر 
بودن این صدا اشاره می کند و می گوید: »صدای محمدعلی کریمخانی صدایی تکرار ناپذیر با حجمی 
عجیب است. او یک پدیده استثنایی است و الزم نیست که برای این صحبت مدرک و دلیل بیاورم. 
چرا که آلبوم او منتشر شده است. تأسف می خورم که او در معرفی خود به جامعه کوتاهی کرده است 
اما چیزی که هست او همیشه از کار با موسیقی نگران بود و می گفت من مداح امام حسین)ع( هستم 
و با موسیقی نمی دانم چه کار کنم. اما من به او گفتم در این آلبوم با آریا عظیمی نژاد همکاری خواهی 

کرد و عظیمی نژاد از آن هنرمندانی نیست که کسی از کار با او نگران باشد.«

مکث

به بهانه آغاز جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
مفهومی که تئاتر انتقال می دهد
گفت وگو با حسین فدایی حسین، پژوهشگر و 

نمایشنامه نویس

حسین فدایی حسین، بیش از آنکه پژوهشگر فعال در تئاتر باشد 
از نمایشنامه نویســان پرکار تئاتر کودک و نوجوان است. از این 
نویسنده قرار اســت کتاب »مجموعه نمایشنامه های محبوب 
کودکان« در جشنواره این دوره تئاتر کودک و نوجوان در همدان 
رونمایی شود. به گفته فدایی حســین، این کتاب گلچینی از 13 
نمایشنامه  کاســیک و معاصر برای کودکان و نوجوانان است.

این نویسنده در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان امسال در بخش 
میهمان نمایشی را روی صحنه می برد.

رونمایی از نمایشنامه های کودک
این پژوهشــگر و نمایشــنامه نویس از ویژگی هــای کتابش به 
همشهری می گوید:»نمایشنامه ها به دو بخش نمایشنامه های 
ویژه مخاطبان کودک و نوجوان و نمایشــنامه هایی که توسط 
کودکان و نوجوانان قابل تولید و اجرا هستند، تقسیم شده است. 
فهرست نمایشــنامه های بخش اول عبارت اســت از: »جادوگر 
از«، »جزیره گنــج«، »باد در درختان بیــد«، »قاصدک« و »در 
فراموش شده«. و فهرست بخش دوم شامل نمایشنامه های »غاز 
طایی«، »شتر چگونه کوهان دار شــد؟«، »اولین نامه چگونه 
نوشته شــد؟«، »چه کســی آخرین بار خندید؟«، »سیندرالی 
چینی«، »آقاخرگوشه آقاپلنگه را به سواری می برد«، »غول ها« 
و »سه بچه گربه« می شود. 5 نمایشنامه بخش نخست این کتاب، 
شامل متونی هستند که مخصوص اجرای بزرگساالن برای کودکان 
درنظر گرفته شده است البته به موازات این رویکرد حرفه ای در 
اجرای نمایشنامه ها برای کودک و نوجوان، معتقدیم تحت شرایط 
خاص و با متون مناسب، بچه ها هم می توانند برای هم سن وساالن 
خودشان نمایش اجرا کنند. 8 نمایشنامه بخش دوم کتاب، متونی 
هستند که بچه ها می توانند آنها را به شکل غیررسمی و با رویکرد 
بداهه پردازی در بازیگری، اجرا کنند البته در این دو بخش متونی 

هم وجود دارند که می توانند هر دو کارکرد را داشته باشند.«
وی در ادامه با بیان این مطلب که برخی از نمایشنامه های کوتاه تر 
بخش دوم، از ادبیات نمایشی بزرگســاالن اقتباس شده اند و در 
بعضی موارد بچه ها می توانند صحنه های جالبی از نمایشنامه های 
بلندتر بخش اول را نیز بسازند، توضیح می دهد: »برخی از این آثار، 
داستان های غیراقتباســی دارند و بعضی نیز برگرفته از ادبیات، 
داستان های عامیانه و افسانه ها هستند البته برخی دیگر از کارها 
نیز کمدی، درام، رئالیستی و تخیلی هستند.« جدیدترین کتاب 
فدایی حسین در اصل ترجمه است.  این پژوهشگر می گوید: »این 
کتاب در اصل ترجمه ای از کتابی با همین عنوان است که توسط 
کلمن. ای. جنینگز و اوراند هریس گردآوری شده و فقط ترجمه 
این کتاب به عهده من بوده است البته در مقدمه کتاب جناب داوود 
کیانیان پژوهشی را در زمینه نمایشنامه های تألیف و ترجمه شده 
در حوزه کودک و نوجوان در ایران انجــام داده اند که قابل توجه 
نیز هست.« این کتاب ۲47صفحه اي توسط انتشارات نمایش با 
تیراژ 1۰۰۰نسخه منتشر شده و قرار است در بیست و هفتمین 
دوره از جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان 

رونمایی شود.

موضوعات اجتماعی و تئاتر
فدایي حسین در جشنواره امسال و در بخش میهمان هم اجرای 
نمایش »سینا و غول نخودفرنگی« را دارد. وی درباره این نمایش 
توضیح می دهد:»داستان نمایش »ســینا و غول نخودفرنگی« 
مربوط به خانواده ای اســت که والدین آن به شدت درگیر فضای 
مجازی هستند. همین امر نیز سبب شــده که بین افراد خانواده 
جدایی و بی توجهی ایجاد شود. در واقع محتوای اصلی این نمایش 
مســئله عدم ارتباط افراد خانواده به دلیل درگیر شدن در فضای 

مجازی است.«

مواجهه خانواده با تئاتر
این پژوهشگر تئاتر از موضوعات اجتماعی می گوید که می تواند در 
قالب اجرای نمایش ها در نوع برخورد خانواده ها با این موضوعات 
مؤثر باشد. فدایی حسین توضیح می دهد:»فکر می کنم موضوع 
خانواده و فضای مجازی که این روزها مســئله بیشتر خانواده ها 
نیز هست، به عنوان یک موضوع روز و مهم می تواند برای مخاطب 
امروز راهگشا و مؤثر باشد بنابراین مهم ترین مفهوم و معنایی که 
این اثر می تواند برای مخاطب کودک و نوجوان به همراه داشته 
باشد، همین مسئله اهمیت دادن به خانواده و ارتباط آنها با یکدیگر 
و در جهت رفع مشکات است.« حسین فدایی حسین در پاسخ 
به این سؤال که برگزاری جشــنواره های تئاتر در حوزه کودک و 
نوجوان چقدر می تواند در زمینه آموزش و آگاهی رســانی مؤثر 
باشد، اضافه می کند:»جشنواره ها رویدادهایی مقطعی هستند 
و در مدت زمان کوتاهی در سال اتفاق می افتند به همین خاطر 
نیز نمی توانند چندان بر مخاطب تأثیرگذار باشند. جشنواره ها و 
رویدادهای فرهنگی بیشتر برای گروه های نمایشی ایجاد انگیزه 
می کنند تا نمایش هایی را برای شرکت در جشنواره تولید کنند.«

جشنواره چه زمان می تواند مهم باشد
وی بر لزوم نمایش آثار جشــنواره در سراسر کشور تأکید 
می کند:»اگر جشنواره تنها به برگزاری ختم نشود و شرایط 
اجرای نمایش های شــرکت کننده در جشــنواره را برای 
ســالن های دیگر و مخاطبان کودک و نوجوان در سراســر 
کشور فراهم کند، بسیار بهتر و تأثیرگذارتر است. متأسفانه 
جشنواره در مقطعی کوتاه، همراه با فشار و استرس، و صد 
البته شور و هیجان زیاد برگزار می شــود اما بافاصله پس 
از اتمام جشنواره، همه این شور، شــوق و هیجان فروکش 
می کند و عمًا تمام رویدادها به فراموشی سپرده می شود.« 
وی تصریح می کند: »به نظرم اینکه بتوانیم تمام شور، شوق 
و هیجان این دوره را در طول ســال حفظ کنیم و اجراهای 
متعددی را برای گروه ها در کل کشــور برنامه ریزی کنیم، 

اتفاق بسیار مهم و خوبی است.«

 »وصی المصطفی«
 در فرهنگسرای خاوران

کنگره اشعار و تصنیف های آیینی با موضوع غدیر با 
عنوان »وصی المصطفی« توسط فرهنگسرای خاوران 
برگزار می شود. رئیس فرهنگسرای خاوران، حمیدرضا 
خونویی، با اشاره به اهمیت شــعر غدیر گفت: غدیر 
تثبیت اتحاد امیرالمومنین)ع( بــا پیامبر اکرم)ص( 
و یکی بودنشان است.شــاعران باید واقعه غدیرخم را 
برای مردم و حتی در ابعاد بین المللی برای مردم جهان 
به درســتی تبیین و معرفی کنند. امروزه که جهان 
اسام بیش از گذشته از آتش اختافات و نزاعات میان 
مسلمین در رنج و عذاب است، می توان با نقش آفرینی 
در برگزاری چنین کنگره هایــی حول موضوع غدیر 
با زبان شــعر، عاوه بر صیانت از تفکر اصیل اسامی، 
محوری برای اتحاد عاشقان و دلدادگان آستان اهل بیت 
ترسیم کرد. رئیس فرهنگسرای خاوران درخصوص 
اهمیت برگزاری کنگره شعر غدیر افزود: کنگره های 
شعر در میان شعرا و اصحاب قلم جایگاه ممتازی دارند 
که کمترین بهره آن، ایجاد انگیزه، شور و نشاط معنوی 
برای تولید آثار فاخر و ماندگار در گستره ادبی جامعه 
است. همچنین باتوجه به هجمه های گسترده فرهنگ 
غربی وجود چنین کنگره هایی می تواند به سد محکمی 
در برابر تهاجم فرهنگی و تبلیغات ضد دینی در جامعه 
اسامی ما تبدیل شــود. عاقه مندان می توانند آثار 
خود را همراه با مشــخصات دقیق تا تاریخ 1۰ تیر ماه 
14۰1 به شــماره ۰۹3۹837۹۶7۹ واتساپ کنند. 
فرهنگسرای خاوران واقع در خیابان خاوران، سه راه 

هاشم آباد آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

 کتاب برنده نوبل ادبیات
 به فارسی ترجمه شد

»خاطره کــوچ« اثــر عبدالــرزاق گورنه، 
استاد دانشگاه و نویسنده تانزانیایی که در 
ســال۲۰۲1 موفق به دریافت جایزه نوبل 
ادبیات شــد، با ترجمه غامرضــا امامی و 
فرشته عبدلی راهی بازار کتاب شد. خاطره 

کوچـ  نخستین رمان عبدالرزاق گورنهـ  در سواحل شرقی آفریقا 
می گذرد؛ داستانی با مناظر عجیب و غریب، صداها و مناظر ساحلی 
آفریقای شــرقی که تولد معنوی نوجوانی 15ساله و حساس را 
در نثری موجز اما زنده، تداعی می کند. قهرمان، حســن عمر، با 
خانواده اش در یک روستای بندری فقیرنشین زندگی می کند که 
توسط چرخه دائمی خشونت و ناامیدی احاطه شده است؛ داستان 
مرد جوانی که قبل از آنکه نزد عموی ثروتمندش به کنیا فرستاده 
شود با رژیم سلطه گر کشورش مبارزه می کند؛ داستانی قانع کننده 
در مورد تاش های آدمی است که می خواهد هدف زندگی خود را 
پیدا کند. گورنه در این اثر تصویری شگفت انگیز از فروپاشی جوامع 
سنتی، فقیر و تحت فشار را به خواننده نشان می دهد. نسخه اصلی 
این کتاب در سال1۹87 منتشر شده است. ترجمه این رمان همراه 
با یک زندگی نامه کوتاه و خطابه او در مراسم اهدای نوبل۲۰۲1 
در ۲7۲صفحه توسط خانه فرهنگ و هنر گویا راهی بازار کتاب 
شده است. عبدالرزاق گورنه متولد ســال 1۹48 زنگبار که االن 
بخشی از تانزانیاست، در بریتانیا زندگی می کند و به زبان انگلیسی 
می نویسد. وی تاکنون 1۰ رمان و یک مجموعه داستان کوتاه با 
عنوان »مادرم در یک مزرعه در آفریقا زندگی می کرد« )۲۰۰۶( 
منتشر کرده اســت. رمان بهشــت از مهم ترین آثار او محسوب 
می شود که در سال 1۹۹4 به فهرست کوتاه جایزه »بوکر« راه یافته 
بود. »گریز« )۲۰۰5( و »کنار دریا« )۲۰۰1( دو رمان معروف دیگر 

این نویسنده هستند.

انتشار »یک قاسم دو کربال« 
کتاب »یک قاســم دو کربا« 
نخســتین کتــاب مســتند 
داســتانی از فرماندهی حاج 
قاسم سلیمانی در ۲ عملیات 
کربای 4 و 5 بــه قلم مجید 
سانکهن و روایت نادر نوروزشاد 
توسط انتشــارات روایت فتح 
منتشر شده است. این کتاب با 
اینکه نخستین کتاب مستند 
داستانی است که براساس دفاتر 

راوی و نوارهای مرکز اســناد دفاع مقدس و روایت راوی از 
فرماندهی حاج قاسم سلیمانی در دو عملیات کربای 4و 5 
تألیف شده است؛ اما به هیچ وجه بنای خاطره گویی ندارد و در 
یک مثلث روایی و اسنادی تألیف شده است . سعی نویسنده 
در تألیف این کتاب بر این بوده که زمختی روایت های پنهان 
در اســناد جنگ را با دراماتیزه و داســتانی کردن آنها برای 
مخاطب قابل درک و استفاده کند و خواننده را با حاج قاسم 
در التهابات و حوادث تلخ و شــیرین ۲ عملیات کربای 4 و 

5 همراه سازد.
مجید ســانکهن، نویســنده این کتاب درخصوص اتمسفر 
شکل گیری این کتاب گفته:»وقتی حرف به حرف این کتاب 
را می نوشتم تمام تاشم این بود که بتوانم برای نخستین بار 
با خوانش داستانی از اســناد تحقیقی جنگ )نوار و دفترچه 
راوی( خوانندگان جوان را با یک فرمانده خاص )حاج قاسم 
سلیمانی( و یک راوی فرمانده جوان و پرایده و انرژی )آقای 
نادر نوروزشاد( آشــنا کنم.« این کتاب از دو بخش »از من« 
و »از تو« تشکیل شده اســت. فصل های »از من« قصه های 
جذاب زندگی نادر نوروز شاد و فصل های »از تو« قصه های 

حاج قاسم از نگاه  نادر نوروز شاد است.

چهره

قفسه

رویداد

فهیمه پناه آذر؛ روزنامه نگارنمایش

الناز عباسیان
روزنامه نگار

گزارش 
یک

  بیشــتر او را با قطعــه ماندگار»آمدم  ای شــاه پناهم بده«
می شناختیم و به شیوه اوج خوانی اش شهرت داشت اما گرمی 
و سوز صدایش برای دیگر اهل بیت)ع( هم بی نظیر بود؛ تاجایی 
که زنده یاد استادمحمدرضا شجریان و فرزندش همایون شجریان نیز این نکته را تأکید می کردند. اما 
زنده یاد استاد محمدعلی کریمخانی از این استعداد و توانایی حنجره طالیی اش تنها برای اهل بیت)ع( 
استفاده کرد. چون معتقد بود؛»اینها همه عنایت خداوند است و خداوند ما را بازخواست می کند که 
من این صدا را به تو دادم، تو کجا مصرفش کردی؟!« اینگونه شــد که با صدای او نواهای ماندگاری 
برای اهل بیت)ع( تولید شد. او عالوه بر حضور در مجالس مداحی اهل بیت)ع( افتخار این را داشت 
 که در تهیه و تولید آثار موســیقایی نیز فعالیت  کند. اجرای ملودی »قطعه ای از بهشت« یا همان
»آمدم ای شاه پناهم بده«، اجرای قطعه ای عاشورایی در حســینیه کربالیی ها با همکاری صادق 
آهنگران و نزارالقطری و تولید آلبوم »ساقی سرمســت« به آهنگسازی آریا عظیمی نژاد ازجمله 
آنهاست. آنچه در ادامه می خوانید حاصل گفت وگو با این مداح اهل بیت)ع( در ماه محرم سال ۹۸ 
است. گرچه این اواخر خیلی شکسته ترشده و چندان حال مساعدی نداشت اما برای گفتن از ائمه)ع( 
و ذکر مصیبتشان، بیماری را فراموش کرده و ساعتی همکالم ما شد تا یکی از آخرین گفت وگوهایش 
پوررا اینگونه ثبت کند و همزمان با درگذشتش مطالعه آن معنی و مفهوم تازه ای پیدا کند. یادش گرامی
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