
 

حقوقمعلمانبارتبهبندیچقدرمیشود؟
تکلیف مشموالن رتبه بندی، نحوه تبدیل وضعیت نومعلمان

و امتیازات مشخص شده است
 بین ۴۵ تا ۹۰درصد با  اجرای طرح رتبه بندی به حقوق ثابت

ماهانه معلمان  اضافه می شود

مذاکره متوقف نیست
 علی باقری: زمان و مکان ادامه گفت وگوها در رایزنی

 با انریکه مورا،  درحال نهایی شدن است

 ناگفته هایی 
از سفر بی بازگشت
بازخوانی زندگی فاتح خرمشهر، 

 سردار» احمد متوسلیان«
در سالروز ربوده شدن

گفت وگو با  برادر کوچک تر
 امیر متوسلیان

اشتباه محاسباتی اروپا و آمریکا 
در قطعنامه علیه ایران

شهاب و 
شکستی که 
نمی پذیرد!
عزیزی خادم در فدراسیون در نقش یک 

بازنده قرار گرفته و به هیچ قیمتی نمی توان 
این حقیقت را تغییر داد

پــس از کنار رفتــن از صندلــی مدیریــت 
فدراسیون فوتبال، عزیزی خادم برای مدتی 
ســکوت کرد تا شــاید بتواند در آرامش این 
جایگاه را پــس بگیرد، اما بعــد از برگزاری 
مجمع و تأیید حکم محرومیت او از ســوی 
کمیته اخالق، باالخره ســکوت رئیس سابق 
هم شکست و او مواضع بسیار تندی را علیه 
اعضای هیأت رئیسه مطرح کرد. عزیزی خادم 
به نوعی مدعی شــد که یــک کودتا در بین 
اعضای هیأت رئیسه صورت گرفته و همه با 
هم برای عزل او نقشــه کشیده اند. درست یا 
نادرست بودن این ادعا، تأثیری روی کیفیت 
کاری عزیزی خــادم در مهم تریــن جایگاه 
فوتبال ایران ندارد. او فرصت نســبتا خوبی 
داشت تا فدراسیون را در وضعیت مطلوبی قرار 
بدهد و مشــکالت بزرگی را از سر راه فوتبال 
بردارد، اما آیا واقعا ایــن کار را انجام داد؟ او 
به گفته خودش »پاک  ترین« و »موفق ترین« 
فدراسیون فوتبال را داشته اما آیا صرفا نتایج 
تیم ملی در انتخابی جام جهانی، معیار خوبی 
برای قضاوت عزیزی خادم است؟ حقیقت آن 
است که او با وعده های بسیار بزرگی روی کار 
آمد اما حتی به عمل کردن بــه این وعده ها 
نزدیک هم نشد. او همان مردی بود که قبل 
از انتخابات فدراســیون مدام از »دیپلماسی 
ورزشــی« صحبت می کرد اما هیچ قدمی در 
این راســتا برنداشــت. در این دوران نه تنها 
برخــورد نهادهای مختلف بــا فوتبال ایران 
تلطیف نشد، بلکه ای.اف.ســی بارها در این 
دوران آرای ســختی علیه فوتبال ایران داد. 
در ایــن دوران هم تیم هــای ایرانی فرصت 
میزبانی از رقبای خارجی را از دســت دادند، 
هم تیم ملــی برای ســپری کردن مقدماتی 
جام جهانــی به بحرین تبعید شــد و هم در 
نهایت باشــگاه های ایرانی مجــوز حرفه ای 
حضور در لیگ قهرمانان را از دست دادند. این 
نتیجه دیپلماسی ورزشی فدراسیون »موفق« 
عزیزی خادم بود. او همچنین قبل از انتخابات 
از درآمد چندین میلیون دالری فدراســیون 
فوتبال صحبت می کرد اما هرگز نتوانســت 
فدراســیون را به لحاظ مالــی حداقل کمی 
ارتقا بدهد. حامیان مالی تیم ملی هم در آن 
دوران، حضور مؤثری در کنار تیم نداشتند و 
حضورشان در تیم ملی بیشتر نمایشی به نظر 

می رسید.
عزیزی خادم با اصرار عجیب و باورنکردنی  اش 
بــر عبارت هایــی مثــل »خوبــان عالم« 
موفقیت های تیم ملی را به حاشیه می برد. او 
حتی بیشتر از بازیکنان، کادر فنی و هوادارها، 
به خاطر هــر نتیجــه خوبان عالــم را مورد 
ســتایش قرار می داد! عزیزی خادم حتی در 
گفت وگوهای زنده رابطه اش با افرادی را که 
با »نفس حق« به تیم ملی »کمک« می کنند 
 هم رد نکرد؛ موضوعی که نشان می دهد روش 
مدنظر او برای مدیریت مشــکالت فنی، یک 
روش فنی و اصولی نیست و بیشتر به مسائل 
ماورایی تکیه دارد. البته که روند برکناری این 
مدیر، باید کمی شــفاف تر شود و اگر تخلفی 
وجود دارد، مــردم هم بایــد در جریان قرار 
بگیرند اما عزیزی خــادم قبل از برکناری اش 
هم بیشتر از طرفداران تیم ملی، به مشاورانش 
کمک کرده بود. پرداخت پاداش های نجومی 
به مشاورها در اوج مشکالت مالی فدراسیون 
و درحالی که بازیکنان پاداش شان را به موقع 
دریافت نمی کردند، از شــاهکارهای رئیس 
سابق فدراســیون فوتبال به شمار می رفت. 
مردی که امروز در موضع طلبکار نشســته 

اما بدهکاری سنگینی به فوتبال ایران دارد.
جالب  تــر از همه، اشــاره عزیــزی خادم به 
موفق شــدن با مربی »200هــزار دالری« 
اســت. او ارزان بودن دراگان اســکوچیچ را 
هم یــک دســتاورد برای خــودش می داند 
اما هیچ جــای دنیا کار کردن بــا یک مربی 
ارزان به خودی خــود افتخارآمیز نیســت. 
عزیزی خادم این فرصت را داشت که تردیدها 
را در مورد تیم ملی برطرف کند و به سراغ یک 
مربی با کارنامــه ای قابل توجه برود اما هرگز 
دســت به نیمکت نزد و به رابطه پرنوسانش 
با اسکوچیچ ادامه داد. جالب اینکه این مربی 
ارزان قیمت حتی بیشتر از خود عزیزی خادم 
در فوتبال دوام آورد! بهتر است رئیس سابق 
فدراسیون فوتبال ایران، شکست در مدیریت 
را بپذیرد. این شکســت به هر دلیلی که رقم 
خورده باشــد، دیگــر اتفاق افتــاده و راهی 
برای بازگردانــدن زمان به عقــب برای این 
مدیر وجود نخواهد داشت. شــاید او دوباره 
صاحب پســتی در فوتبال شــود و همه  چیز 
را جبران کند اما نمی توانــد تاریخ را تغییر 
بدهد و عملکردش را در فدراســیون بهتر از 
آن چیزی که بود، بــه دیگران عرضه کند. او 
در فدراسیون در نقش یک بازنده قرار گرفته و 
به هیچ قیمتی نمی توان این حقیقت را تغییر 
داد. حتی خوبان عالم هم نتوانســتند بعد از 
همه ضعف های مدیریتی، عزیزی خادم را در 

سمت رئیس فدراسیون ابقا کنند!
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 حفظ مدافع برزیلی اتفاق بسیار خوبی 
برای خط دفاعی استقالل است اما این جشن 

با ماندن عارف غالمی کامل می شود

جشن توافق با سیلوا
یک گابریل دیگر در آرسنال

در ورزشگاه امارات اگر گابریل را 
صدا بزنید، چندین نفر همزمان 

سر می چرخانند

 روز مانده تا 
جام جهانی

لیگ ملت های والیبال

ایران

لهستان
22:30

لیگ ملت های والیبال

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

سنگال

هلند
13:30

دوشنبه 30 آبان 1401
جام  جهانی- افتتاحیه

پخش زنده

برنامه بازی

پرسپولیس به شدت خواهان تمدید 

قرارداد رضا اسدی است اما نه با 

شرایط فصل گذشته

تأکید یحیی 
 برای حفظ
شماره 8

مرحله  آخر
 تيم ملي واليبال از امشب در
 هفته سوم ليگ ملت ها به 

 مصاف لهستان، ايتاليا، اسلووني
  و صربستان مي رود

 ايران براي صعود به جمع 8تيم 
حداقل بايد به 2پيروزي برسد

غول

18
18

چهره روز

صفحه17

یادداشت
حامد فوقانی ؛ دبیر گروه شهر

درحالی کــه نمایشــگاه شــهرهای خواهرخوانــده و 
توانمندی های مدیریت شهری برگزار می شود و صحبت 
از آینده برای رفع نیازهای ضروری شــهرها، حرکت به 
سمت توسعه پایدار، پیشرفت در زمینه هوشمندسازی 
و الکترونیکی ســازی در میان اســت، عده ای همچنان از گذشته صحبت می کنند و 
انگشت اتهام به ســوی یکدیگر می گیرند؛ صحبت هایی که معلوم نیست چه تأثیری 
بر آینده شهرهای کشور به ویژه کالنشــهر تهران دارد. احتماال شما هم طی چند روز 
گذشته مناظره محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین شورای شهر و مدیرعامل 
اسبق متروی تهران و سیدمجید حسینی، فعال رسانه ای، مدیرعامل باغ کتاب تهران 
در سال13۹۴ و مشاور شــهردار در دهه۹۰ را دیده باشــید. آنها در شرایطی در این 
مناظره با ادبیاتی تند، ســعی دارند تا نظر خود را به یکدیگر بقبوالنند که بسیاری از 
شیوه های مدیریتی گذشته آنها در مدیریت شهری نوین، جای چندانی ندارد و البته 
سوال دیگر اینکه در روزهایی که تعدادی از نمایندگان دیگر شهرهای دنیا در تهران 
حضور پیدا کرده اند چرا باید مشکالت نحوه تامین مالی در 2دهه گذشته برای اداره 
تهران، شهرفروشی و کوتاهی های مترو مطرح شود؟ آن هم در روزگاری که بسیاری 
از شهرســازان بزرگ و مطرح دنیا از تغییرات الزم برای طراحی ها و اداره شهرها در 
پســاکرونا ســخن می گویند و نظریه های فراوانی در این زمینه ارائه می شود. جالب 
اینکه صاحب نظران و استادان حوزه های معماری، حمل ونقل همگانی، محیط زیست 
و خدماتی در نمایشگاه تهران1۴۰1 بوستان گفتگو هم بخشی از آنچه بیان می کنند 
مربوط به مطالعات الزام در تغییر برای سبک شهرنشینی و شهرسازی به خاطر شیوع 
کرونا و پساکروناســت. اما در مناظره محسن هاشمی و ســیدمجید حسینی که در 
یک شبکه اینترنتی انجام شده، آن دو از بدهی هایی که طی دوره های پیشین به تهران 
تحمیل شده است صحبت می کنند. هرکدام از آنها به جای آنکه راه حل و پیشنهادی 
جدید داشته باشند، سعی می کنند تا بگویند که شیوه مدیریتی دیگری اشتباه بوده 
اســت. مثال اینکه یکی می گوید اگر بدهی های دولت ها از قبــال پرداخت پول مترو 
سنگین تر می شده، چه ایرادی داشته: »دولت اکنون ۴۰۰هزار میلیارد تومان به بانک ها 
بدهکار است و این هم روش...« و دیگري هم می گوید: »شما مردم را بیچاره کردید! 

شما از طریق بانک، شهر را گران کردید، از طریق شهرداری، شهر را گران کردید.«
این در حالی است که مسئله اصلی درباره حمل ونقل عمومی است و یکی سعی می کند 
تنها بگوید که دیگری یا چیزی نمی داند یا باعث مشــکالت تهران شده است؛ یا مثال 
بحث اینکه ۵1درصد مردم تهران اجاره نشین و خاک نشین شده اند، به میان می آید اما 
هیچ راهکاری مطرح نمی شود؛ در واقع می توان گفت که اگر راهکاری بود همان زمان 
که آنها مدیر بودند یا مشاوره می دادند، راهکارشان را ارائه می دادند اما هیچ کدام نشد 
و اکنون به جای آنکه نگاه کنند جامعه جهانی به چه می اندیشد و به چه سمتی برای 
توسعه پایدار شهرها حرکت می کند، یکدیگر را بدون احترام زیرسوال می برند. گویی 
یکی اداره شهر را از مسیر التماس میسر می دانسته و دیگر افزایش بدهی های دولت.

)بخوانید افزایش هزینه های تحمیلی به مردم( اما چند نکته در باب اهمیت پرداختن 
به موضوع توجه به شهرسازی و تامین درآمد در شرایط فعلی از طربق احترام و تعامل، 

با وجود شیوع کرونا و در ادامه پساکرونا: 
آنگونه که اخیرا مؤسسات تحقیقاتی و سایت های علمی بین المللی، گزارش  داده اند، بحــران کووید-1۹ طی 2ســال ونیم اخیر، چالش هــای مرتبط با 1
بازارهای زمین و مسکن را افزایش داده اســت. به طور نمونه سایت علمی بین المللی 
URBANET گزارش داده که کرونا بدهی های بی ســابقه و افزایش تورم و افزایش 
فشارهای مالی نامطلوب را بر ظرفیت سرمایه گذاری عمومی شهرها برای زیرساخت ها، 

خدمات، مسکن ارزان قیمت و وام مسکن را سبب شده است. در 
صورتی که شهرها با پدیده افزایش نرخ جمعیت پذیری روبه رو 

هستند و افراد زیادی بدون  برنامه خاص، در سکونتگاه های غیررسمی حاشیه شهرهای 
بزرگ ساکن می شوند و این کار را برای مدیران شهرها سخت تر می کند.

تهرانی بهتر با احترام یا اتهام؟
کمیته تحقیقات درباره حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره 
به تازگی اعالم کرده که ممکن است علیه رئیس جمهور سابق این 
کشور »ارجاع جنایی« به وزارت دادگستری صورت گیرد که در 
این صورت احتمال محکومیت سنگین ترامپ وجود خواهد 
داشت. این خبر را »لیز چنی«، نایب رئیس کمیته تحقیقاتی 
اعالم کرده و روزنامه گاردین با ذکر نقل قول از این نماینده 
کنگره آمریکا نوشته است: »مردی در موقعیت ترامپ 
هرگز نمی تواند بار دیگر حتی به کاخ سفید نزدیک شود.« 

احتمال صدور حکم سنگین در جریان حمله به ساختمان کنگره
سایه محکومیت بر سر ترامپ
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رضا اسدی، هافبک دفاعی شــماره8 سرخ ها که فصل 
گذشته به این تیم پیوسته بود و توانست فصل را با ثبت 
4گل به پایان برساند، در شرایطی که با دعوت یحیی 
گل محمدی برای تمدید قرارداد مواجه شده بود، در 
جلســه ابتدایی با مدیران این باشگاه به توافق برای 
تمدید دست نیافت. جلسه روز یکشنبه پرسپولیس 

با مدیربرنامه این بازیکن در شرایطی به پایان رسید که 
طرفین به نتیجه مثبتی برای ادامه همکاری دست نیافتند ...

با محسن محبی، معاون توسعه فرهنگی سازمان پدافند غیرعامل
نگاه تجمالتی به پدافند غیرعامل

پرسپولیس به شدت خواهان تمدید قرارداد رضا اسدی است...
تأکید یحیی برای حفظ 8
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اواخر دهه ۶0 حمید رخشانی فیلمساز همیشــه نادیده گرفته شده 
آن ســال ها در تداوم تجربیات غریب و بی ربطش به فضای آن سال ها 
و بخشنامه ها و سیاستگذاری های سینمایی، »شب بیست و نهم« را 
کارگردانی کرد که در آن هراس به سبک ایرانی به تصویر کشیده شده بود. 
شب بیست و نهم را تماشاگران برخالف اکران نامناسب و درجه کیفی 
ب، دوستش داشتند و با آن ترس را تجربه کردند. درست برخالف 
منتقدان که مضمون گرایی و پیروی شان از سیاست های رسمی 
مدیریت فرهنگی وقت اجازه نمی داد بی واسطه با فیلم طرف شوند...

»زاواال« تجربه ای مغتنم در خلق فیلم ترسناک ایرانی است 
وحشت در اورامانات

نزدیک 2دهه است که موضوع پدافند غیرعامل به یکی از مباحث 
روز دفاعی کشور تبدیل شده است. با این حال، مسئله پدافند 
غیرعامل مصوبه ای برای فعالیت قانونی و منسجم ازسوی مجلس 

نداشت و از این رو، آنطور که انتظار می رفت موضوع پدافند 
غیرعامل و بایدها و نبایدهای آن از سوی دولت ها جدی 

گرفته نشد. گرچه با وجود نبود قوانین الزام آور برای 
دولت ها و دستگاه ها، سطح آمادگی دفاعی کشور 

برای مقابله با حمالت سایبری افزایش یافت...
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صاحبان صنایع دارویی از عملي نشدن  
دستورات رئیس جمهوري از سوي 
سازمان هاي متولي انتقاد کردند

 نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده  و توانمندی های 
مدیریت شهری تهران1۴۰1 در  بوستان گفتگو  برپاست

قاتالن تصور مي کردند پس از 
اجراي نقشه جنایت، به پول زیادي 

مي رسند اما اشتباه مي کردند

شوراي عالي شهرسازي، مجوز سازمان 
حفاظت محیط زیست در اجراي طرح 

گردشگري آشوراده را لغو کرد 

صفحه22 صفحه5 صفحه2

صفحه9

صفحه۶

صفحه14

صفحه15

درخواست برای 
نجات صنعت دارو

 قتل هولناك
 به خاطر 40ميليون

طرح توسعه آشوراده 
رد شد

 تشکیل خانه های
خالق فرش در 5 استان

داده نما
همشهری آنالین/ گرافیک: مهدی سالمی

تغییرات تهران از زبان شهردار
بازگردانــدن بیــش از ۲۳ هزار میلیــارد تومــان از اموال شــهرداری به 
شهر  و شهروندان و ارائه بیش از ۳۹۰ هزار میلیارد تومان پروژه های 
سرمایه گذاری   داخلی  و خارجی از جمله نکاتی بود که شهردار تهران 

در سخنرانی  نماز جمعه-1۰ تیر- به آنها اشاره کرد.

حوزه اجتماعی

حوزه مالی

حوزه فضای سبز

حوزه مسکن

حوزه حمل و نقل

 5۲جشنواره 
ساالنه در حوزه نشاط 

اجتماعی برگزار می شود.

 ۶ ماهه 
معتادان متجاهر با همکاری 
نهادها جمع آوری می شوند.

۲3هزار
  میلیارد تومان

از اموال شهرداری به شهر 
برگشت و تجمیع

   ۱۲00حساب 
شهرداری به منظور پایداری 

حوزه مالی

 ۱500هکتار
 توسعه فضای سبز 
در دستور کار است.

 ۱۲50هکتار 
فضای سبز در 1۰نقطه شهر 

افزایش می یابد.

 ۱۲ایستگاه مترو
تا پایان سال راه اندازی می شود.

 ۱50درصد
نوسازی و بازسازی اتوبوس ها 

افزایش یافت.

 3بزرگراه
شروع به ساخت می کنند.

آغاز کمک به ساخت 1۸۰ هزار واحد مسکونی در ۲۲ منطقه 
ایجاد قرارگاه مسکن

پیشنهاد در اختیار قرار دادن خانه های استیجاری با مالکیت شهرداری
 کمبود یک میلیون واحد مسکونی در تهران
 بیش از 1۲ هزار هکتار بافت ناپایدار  در تهران

 ۴۵۶۰ هکتار بافت فرسوده

 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

میزان استفاده از ماسک در کشور به زیر ۱۰درصد رسیده
حمید سوری، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره 
به ۳برابرشــدن آمار کرونا در کشــور و احتمال ۲رقمی 
شــدن آمار فوتی ها طی هفته های آینــده، گفت: اگر 
واکنش ســریع و مؤثری صورت نگیرد، ممکن اســت 
طــی هفته هــای آینــده، تجربــه ناگــوار ســال 1۳۹۸ و 

همینطور سال گذشته در کشور تکرار شود.

آداب نوشیدن چای در چایخانه، که نمی دانستید 
نوشــیدن چــای در ایــران ســابقه ای آنچنــان طوالنــی 
ندارد، امــا آداب تعــارف کردن چای آنقــدر در فرهنگ 
ما جاافتاده که زندگی بدون این نوشیدنی را غیرقابل 
تصور کرده است؛ از مهمانی ها تا چایخانه ها و مراسم  
رســمی و حتی مذهبی، چــای خوردن قواعــد و معنای 

خاص خود را دارد.

تصاویر واقعی از لوکیشن های ۴ کارتون محبوب قدیمی
آبشــارهای خیره کننــده، کوه هــا، بناهــای باســتانی و 
جنگل هایی که در نگاه اول شما را حیرت زده می کنند 
و انگار از دل داســتان ها بیرون آمده انــد. برخی از این 
مناظــر درواقــع الهام بخــش داســتان های افســانه ای 
هستند و شما در مورد آنها بسیار شنیده اید و دیده اید. 

تصاویر این اماکن را در همشهری آنالین ببینید.

چه کارهایی دوام باتری گوشی را کم می کند؟
باتری های آیفــون این روزها نســبت به گذشــته دوام 
زیادی دارند، اما انجام دادن برخی کارها باعث می شود 
باتری خیلی سریع تر از زمان استاندارد، تخلیه شود. 
شرایطی که گوشی خود را رها می کنید و فعالیت هایی 
کــه انجــام می دهیــد، همگــی می تواننــد در وضعیت 

باتری شما تأثیرگذار باشند...

واکنش رئیس کمیسیون آموزش به شائبه لو رفتن سؤاالت کنکور 
 رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلــس درباره 
این شائبه به  وجودآمده اظهار کرد: هر سال بعد از کنکور 
عکس سواالت بیرون می آید و بعد از آن گفته می شود که 
تقلب شده است . علیرضا منادی سفیدان گفت: اگر یک 
اپسیلون خطا و تقلب در کنکور شده باشد، مجلس قطعا 

ورود و با آن بسیار قاطع برخورد می کند.

جامعه

زندگي

سینما

فناوري

سالمت

مهمانی تهران
 و خواهرخوانده هایش

 قطار ملی مترو؛ 
نزدیک ایستگاه آغاز

 هوشمندسازی یارانه نان
 چه نتایجی دارد؟

 نخستین قطار ایرانی مترو مراحل تست گرم را با موفقیت پشت سر 
صفحه12می گذارد و تا پایان سال به مرحله انبوه سازی می رسد

صفحه4

57 درصد
نانوایی ها هم اکنون 
زیر پوشش طرح 

هوشمندسازی هستند.

50 هزار  میلیارد تومان
یارانه نان قبل از طرح 

هوشمندسازی به 
مردم نمی رسید.

40 درصد
 آرد کشور قبل از طرح 
هوشمندسازی یارانه، 

اصال نان نمی شد.

۱5 روز
دیگر تمام نانوایی های 

کشور  مجری طرح 
هوشمندسازی می شوند.

4 میلیون تن
آرد با هوشمندسازی  
دیگر قاچاق و مصرف 

غیرمجاز نمی شود.
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تهران - باکو؛ آغاز یک راه جدید
 امیرعبداللهیان: ایران و جمهوری آذربایجان از مرحله سوءتفاهم ها عبور کرده اند و درآینده، شاهد برگزاری نشست سه جانبه 

وزیران امورخارجه ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه خواهیم بود

 ارزیابی »شکست« از مذاکرات 2روزه در دوحه با هدف لغو تحریم ها 

برجام
درحالی ازسوی برخی رسانه ها و مقام های سیاسی غربی القا می شود 
که منابع مختلف از ادامه رایزنی ها برای ازســرگیری گفت وگوهای 
برجامی خبر می دهند و گفته می شود با نهایی شدن زمان و مکان دور بعدی، قرار است 

مذاکرات به زودی از سر گرفته شود.
به گزارش همشهری، برهمین اســاس هم بود که مذاکره کننده ارشد ایران اخیرا در 
حاشیه چهارمین کنفرانس بین المللی »حقوق بشر آمریکایی« از رایزنی ها برای نهایی  
شدن دور بعدی گفت وگوها خبر داد. علی باقری کنی درباره گفت وگوهای غیرمستقیم 
اخیر میان ایران و آمریکا با واســطه اتحادیه اروپا در قطر گفت: مذاکرات در دوحه در 
چارچوبی که قبال مشخص شــده بود، شــکل گرفت و برای ادامه آن درحال رایزنی 
هستیم. وی به این نکته هم اشاره کرد که رایزنی ها به صورت مشخص با انریکه مورا، 
به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات ادامه دارد و دوطرف درحال نهایی  شدن زمان و مکان 
باهدف ادامه گفت وگوها برای لغو تحریم ها هستند؛ مذاکراتی که ثمربخش بودن آن 

بیش  از هر چیز نیازمند اراده طرف آمریکایی است.

پنجره دیپلماسی همچنان باز است 
وزیر امورخارجه ایران نیز در یک گفت وگوی تلفنی با همتای فرانسوی خود، ضمن 
ارزیابی مثبت از مذاکرات اخیر در دوحه، گفت: طرف آمریکایی بدون رویکرد مبتنی 
بر ابتکار و پیشرفت در این دور از گفت وگوها حضور یافت و به جای »ابتکار سیاسی« 
مواضع گذشته خود را تکرار کرد. حسین امیرعبداللهیان با اشاره به گفت وگوهای رفع 
تحریم ها در وین و دوحه گفت: ارزیابی ما از گفت وگوهای اخیر دوحه مثبت اســت، 
اما باید دید طرف آمریکایی چگونه می خواهد از فرصت دیپلماسی بهره گیرد. اکنون 
مسیر دیپلماسی باز است. ما برای رسیدن به نقطه نهایی توافقی خوب و پایدار، جدی 
و صادق هستیم و همواره در مذاکرات، پیشــنهادها و ایده های مثبت خود را مطرح 

کرده ایم. وی به این موضوع هم اشــاره کرد که جمهوری اســالمی ایران همواره به 
تعهدات خود پایبند بوده و انتظار دارد طرف های مقابل نیز به تعهدات خود به درستی 

عمل کنند.
وزیر امورخارجه فرانسه نیز در این گفت وگو از وجود روابط خوب بین تهران و پاریس 
استقبال و بر ضرورت تداوم مذاکرات و لغو تحریم ها تأکید کرد. کاترین کولونا گفت: باید 
از فرصت گفت وگو و مذاکره استفاده کنیم و برای رسیدن به توافقی که مورد رضایت 
همه طرف ها باشــد، تالش کنیم. وی همچنین تأکید کرد کــه »ما معتقدیم پنجره 
دیپلماسی همچنان باز است و باید از آن به بهترین شکل استفاده کنیم تا توافق حاصل 

شود. انجام توافق، بهتر از نداشتن توافق است.«

روایتی از رویکرد آمریکا در دوحه
این درحالی است که روزنامه فرامنطقه ای »القدس العربی« در گزارشی گفت که رابرت 
مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در ایــن دور طرحی را ارائه کرد که در ماه 

مارس گذشته در وین مطرح و تهران با آن مخالفت کرده بود.
این روزنامه به کارشــکنی های آمریکا در مذاکرات رفع تحریم ها پرداخت و نوشــت 
طرحی که آمریکا ارائه کرده بود، سندی برای تسلیم شدن بود که براساس آن، ایران از 
حقوق هسته ای خود صرف نظر می کرد و در مقابل، تحریم ها »به صورت جزئی و موقت« 
لغو می شد. تأسیسات هسته ای ایران هم تحت نظارت شدید آژانس بین المللی انرژی 

اتمی قرار می گرفت.
این گزارش همچنین اشاره می کند که علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران نیز در 
جریان دیدار با انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا تأکید کرده است که تهران خواستار 
تضمین اســت و در نتیجه هیچ  یک از طرفین ایرانی و آمریکایی موضع خود را تغییر 
نداده اند؛ بنابراین شاهد تنش در واشنگتن و پایتخت های اروپایی بودیم، اما با وجود 

این، همه طرف ها تأکید کرده اند که باید مذاکرات ادامه یابد.

وزیر امور خارجه دیروز در محل این 
سیاست 
خارجی

وزارتخانه از همتــای آذربایجانی 
خود استقبال کرد تا حضور جیحون 
بایراموف در تهران نوید دهنده آغاز فصل نوینی در 
روابط تهران و باکو باشــد؛ روابطی کــه در دولت 
سیزدهم رو به گسترش بوده  است و 2کشور با عبور 
از برخی تنش های مقطعی، آماده گســترش روابط 

دوجانبه در همه حوزه ها هستند.
به  گزارش همشــهری، دیروز نخســتین سفر وزیر 
امور خارجه جمهوری  آذربایجان به ایران در دولت 
سیزدهم درحالی انجام شد که روابط 2کشور پس 
 از دیدار روسای جمهور ایران و جمهوری  آذربایجان 
در حاشیه اجالس سازمان همکاری های اقتصادی 
)اکو( در عشــق آباد )7آذرماه1400(، با پشت ســر 
گذاشتن برخی تنش ها، وارد مرحله جدیدی شد و 
گسترش همکاری های دوجانبه در دستور کار تهران 

و باکو قرار گرفت.
در آن دیــدار کــه با امضــای قرارداد ســوآپ گاز 
ترکمنســتان به آذربایجــان از طریق ایــران نیز 
همراه شد، روســای  جمهور 2کشــور بر عزم خود 
در جلوگیری از خدشه  وارد شدن به روابط دوجانبه 
تأکید و آمادگی خود را برای گسترش همکاری های 
فی مابین اعالم کردند؛ موضوعی که عصر جدیدی در 

روابط دو همسایه دیرینه آغاز شده  است.
رئیس  جمهــور در آن دیدار به ریشــه های عمیق 
تمدنی، فرهنگــی و دینــی بین 2 ملــت ایران و 
جمهوری  آذربایجان اشاره و تأکید کرد که »هرگز 
اجازه نمی دهیم این روابط تحت  تأثیر دشمنان قرار 
گیرد.« الهام علی اف نیز در آن دیدار عنوان کرد که 
باکو برای روابط برادرانه خود با تهران اهمیت ویژه ای 
قائل است و اجازه نمی دهد هیچ خدشه ای به آن وارد 
شــود. این دیدار که نقطه عطفی در روابط 2کشور 
تلقی می شود، برخی سوءتفاهم ها در روابط دوجانبه 
را برطرف کرد و همکاری های سیاسی - اقتصادی 

تهران و باکو را به مسیر تازه ای هدایت کرد.

عبور از سوءتفاهم ها
روسای جمهور 2کشور هفته گذشــته و در حاشیه 

ششمین اجالس سران کشورهای حاشیه دریای خزر 
بار دیگر دیدار و گفت وگو کردند. 

وزیر امور خارجه دیروز و در جریان نشست  خبری با 
همتای آذربایجانی خود ضمن تأکید بر اینکه 2کشور 
از مرحله ســوءتفاهم ها عبور کرده انــد، از برگزاری 
نشست سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، جمهوری 
 آذربایجان و ترکیه در تهران خبر داد. امیرعبداللهیان 
به ســفر هفته گذشــته خود به آنــکارا و توافق با 
همتای ترکیــه ای خود برای برگزاری این نشســت 
اشــاره کرد و گفت که در دیدار بــا وزیر امورخارجه 
جمهوری آذربایجان، درباره تاریخ برگزاری نشست 

سه جانبه توافق خواهد شد. 
 وی همچنیــن از اعــالم آمادگــی رئیس جمهور 
جمهوری آذربایجان برای ســفر به تهران خبر داد و 
گفت: درباره نهایی شــدن و توافق بر سر تاریخ سفر 
رسمی رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، بررسی های 
الزم در گفت وگو با وزیر امور خارجه این کشور انجام 

خواهد شد.

حمایت ایران از حل  و فصل مسالمت آمیز مناقشه 
قره باغ

امیرعبداللهیان با تأکید براینکه جمهوری  اســالمی 
از ابتدای مناقشه قره باغ همواره آمادگی خود را برای 

کمک به حل  و فصل بحران از طریق گفت  وگو اعالم 
کرده  است، عنوان کرد که ایران همچنان آماده تداوم 
حمایت ها و مســاعدت در این زمینه است تا مسائل 
باقیمانده نیز بر مبنای احترام بــه تمامیت ارضی و 
حاکمیت طرفین و از مســیر گفت وگوهای سیاسی 
حل  و فصل شــود. وی همچنین با اشــاره به اینکه 
انرژی و ترانزیت، 2 موضوع مهــم در همکاری های 
اقتصادی 2کشور اســت، گفت: وزیر نیروی ایران در 
ســفری که در هفته  جاری به جمهوری آذربایجان 
خواهد داشت، درباره بهره برداری از سد »خداآفرین« 
و »قیز قلعه سی« رایزنی می کند، چرا که هفته گذشته 
گفت وگوهای مهمی در این زمینه میان روسای جمهور 
2کشور انجام شده است. امیرعبداللهیان با بیان اینکه 
درباره مسائل زیست محیطی پیرامون رود ارس نیز با 
همتای آذربایجانی خود گفت وگو کرده  است، گفت: 
یکی از نگرانی های استان های مرزی ما، آلوده شدن 
رودخانه مرزی و نگرانی های زیست  محیطی در این 
حوزه است. بخشی از این آلودگی ها در حوزه تخصصی 
محیط  زیست قرار دارد و ریشه های آن، هم در داخل 
ایران و هم در جمهوری آذربایجان مورد شناسایی قرار 
گرفته که امیدواریم در این مسیر هم بتوانیم اقدامات 
مؤثری را انجام دهیم. وزیر امور خارجه کشورمان به 
جهش در مبادالت تجاری 2کشور در ماه های گذشته 

نیز اشــاره و ابراز امیدواری کرد که با گفت وگوهای 
انجام شده، بخش های اقتصادی و تجاری خصوصی 
و دولتی 2کشور نسبت به افزایش هرچه بیشتر حجم 

مبادالت تجاری اقدام کنند. 

افزایش همکاری های اقتصادی
 وزیر امور خارجه جمهوری  آذربایجان نیز با تأکید 
بر اینکه این کشور خواهان عادی ســازی روابط با 
جمهوری  ارمنستان اســت، آمادگی دولت خود را 
برای بازگشایی حمل ونقلی و ارتباطات بین المللی 
میان جمهوری  آذربایجان و ارمنســتان اعالم کرد. 
بایراموف با بیان اینکه بعد از 30سال اشغال، اکنون 
اولویت اصلی بازسازی و آبادانی عمرانی مناطق آزاد 
شده است، گفت: جمهوری  آذربایجان قدم هایی را 
در این زمینه برداشته اســت. وی همچنین با بیان 
اینکه درباره تولید مشترک خودرو و تراکتور با ایران 
به توافق هایی دست یافته ایم، افزود: بهره برداری از 
سد و نیروگاه برق  آبی یکی از پروژه های مهم و دارای 
اولویت 2کشور است. در زمینه ساخت راه آهن رشت 
به آســتارا نیز آمادگی داریم تعهدهای خود را اجرا 
کنیم. بایراموف ادامه داد: در چارچوب گســترش 
همکاری های منطقه ای، ساخت یک بیمارستان و 
یک مدرسه را به شرکت های ایرانی واگذار کردیم. 
عالوه  بــر این، بــرای ورود شــرکت های ایرانی به 
شهرک های صنعتی و مناطق آزاد تجاری جمهوری 
آذربایجان نیز پیش بینی و معافیت هایی نیز در نظر 
گرفته شــده  اســت. وی با بیان اینکه درباره تولید 
مشترک خودرو و لوازم یدکی خودرو، تولید تراکتور 
و ادوات کشــاورزی توافق های خوبی انجام شــده، 
عنوان کرد: مبادالت تجاری 2کشور در سال2021، 
30درصد و در 8ماهه نخست ســال2022 افزایش 
18درصدی را داشــته ، اما ظرفیت هــای تجاری و 
اقتصادی 2کشور باالتر از این ارقام است. بایراموف 
اضافه کرد: جمهوری  آذربایجان آمادگی دارد در باال 
بردن ظرفیت کریدور شــمال- جنوب و ساخت و 
تکمیل راه آهن رشت- آستارا - جمهوری آذربایجان 
و تکمیل بارانــداز ریلــی در آســتارا- جمهوری 

 آذربایجان تعهدات خود را اجرا کند.

لزوم ایجاد گشایش های جدید در روابط تهران - باکو
رئیس جمهور در دیدار با وزیر امور خارجه جمهوری  آذربایجان، پس  از گزارش مفصل وی درباره 
افزایش رفت وآمدها و رایزنی های دیپلماتیک میان 2کشــور و تأثیر آن بر گسترش روابط و 
همکاری ها در عرصه های مختلف تجاری، اقتصادی و سیاسی، بر لزوم ایجاد گشایش های جدید 
در روابط تهران - باکو تأکید کرد. سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه محدودیتی برای تعمیق 
و تقویت روابط با جمهوری  آذربایجان نداریم، افزود: ارتقای روابط خوب دوجانبه می تواند به 
همکاری های منطقه ای مؤثر منتهی شــود. وی همچنین با تأکید بر لزوم افزایش رفت  و آمد 
مردم 2 کشور، عنوان کرد: تقویت روابط و تعامالت مردمی، زمینه ساز تحکیم دوستی 2 ملت 
می شود. رئیسی همچنین ابراز امیدواری کرد با سفر رئیس  جمهور آذربایجان به تهران، شاهد 
جهش در روابط 2کشور باشیم. جیحون بایراموف نیز در این دیدار گفت: حجم تجارت میان 
ایران و جمهوری  آذربایجان در سال گذشــته میالدی افزایش چشمگیری داشته  است. وی 
همچنین اضافه  کرد: ایران و جمهوری  آذربایجان توافق دارند که مسائل منطقه باید از سوی 
خود کشورهای منطقه و بدون دخالت بیگانگان حل  و فصل شود. وزیر امور خارجه جمهوری 
 آذربایجان در سفر به تهران با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی نیز دیدار و 
تبادل نظر کرد. دراین گفت وگو که در محل ساختمان مشروطه برگزار شد، دوطرف بر افزایش 

همکاری های دوجانبه در زمینه های مختلف تأکید کردند. 

مکث

فشارها به حمید نوری تشدید شده 
است

کارمند سابق قضایی ایران که در زندان سوئد به سر می برد، 
تحت فشارهای سیاســی از حقوق خود محروم مانده است. 
مرکز رســانه قوه قضاییه اعالم کرد: »درحالی که 2ســال و 
8ماه از بازداشــت حمید نوری توسط دستگاه قضایی سوئد 
می گذرد و روند دادگاه طوالنی و ۹2 جلســه ای او نیز 2ماه 
پیش به پایان رسیده، وی نه تنها همچنان در سلول انفرادی 
نگهداری می شود و به پزشک دسترســی ندارد، بلکه برای 
تماس یا مالقات با خانواده خود نیــز دچار محدودیت های 
شدیدی است. قاضی پرونده حمید نوری در آخرین جلسه 
دادگاه تأکید کرده بود به موجب قانون، محدودیت های وی 
لغو می شود، اما نوری بعد از جلسه آخر دادگاه مجددا به سلول 
انفرادی منتقل شــد و تا 40روز پــس از آن هم امکان هیچ 
تماس تلفنی با خانواده را نداشت. هم اکنون نیز درحالی که 
همســر و دختر حمید نوری از 10روز پیش در اســتکهلم 
به سرمی برند و درخواســت مالقات حضوری با وی را دارند، 
دستگاه قضایی سوئد در یک اقدام عجیب اعالم کرده به دلیل 
نبود اتاق مناســب، فعال امکان این مالقات فراهم نیســت. 
حمید نوری در طول ۶0 روز گذشــته تنها امکان 2 تماس 
کوتاه، کنترل شده و با حضور مترجم را با خانواده خود داشته 
و روند فشــار و محدودیت های وی، در آستانه صدور حکم 

دادگاه به طور محسوسی افزایش یافته است.« 

علی بهادری جهرمی
سخنگوی دولت

ایــران جنایــات  حقــوق بشــر  ملــت 
آمریکایــی را بیشــتر از همــه درک 
کرده  اســت؛ از نقــض مســتمر حقوق 
تحریم هــای  وضــع  بــا  اقتصــادی 
غیرقانونــی گرفتــه تــا تحدیــد حــق بــر 
ســامت کودکان و بیمــاران بــا تحریم 

عملی دارو./مهر

گمانه زنی های جدید درباره 
ازسرگیری روابط تهران-ریاض 

رســانه عراقی »الفرات نیــوز« به نقل از یــک منبع آگاه 
گــزارش داد که ازســرگیری روابط دیپلماتیــک ایران و 
عربستان در بغداد و باحضور مسئوالن 2کشور و همچنین 
نخست وزیر و وزیر امورخارجه عراق اعالم خواهد شد. این 
منبع تأکید کرده  است: مذاکراتی که نخست وزیر در سفر 
اخیرش به جده و تهران انجام داد، منجر به حل بسیاری از 
پرونده های مورد اختالف شــده و این موضوع می تواند به 

کاهش تنش های موجود در منطقه کمک کند.
همچنین یک منبع دولتی عراقی در گفت وگو با »روســیا 
الیوم« اعالم کرده اســت که بغداد میزبان نشســتی میان 
دیپلمات های ایرانی و سعودی خواهد بود. این منبع تأکید 
کرده  پیش از این 5دور مذاکرات میــان تهران و ریاض در 
بغداد انجام شــد که همه آنها در سطح امنیتی و اطالعاتی 

بود، اما دور جدید در سطح دیپلماتیک خواهد بود.
این درحالی اســت که ســیدکمال خرازی، رئیس شورای 
راهبــردی روابــط خارجــی ایــران در ســخنرانی خود 
که به صورت مجازی در جلســه عمومــی »نهادها و نظم 
منطقه ای« در دهمین مجمع صلح جهانــی ایراد کرد، با 
بیان اینکه جمهوری اســالمی باوجود برخی اختالف های 
جدی با عربســتان، معتقد اســت این دو کشور می توانند 
مکمل ظرفیت های یکدیگر باشند، گفت: ما برای گفت وگو 
با دولت عربستان در همه موضوع های دوجانبه و منطقه ای 
آمادگی کامل را  داریم و خرســندیم که با مساعی جمیله 
دولت عراق، تاکنون چنــد دور گفت وگو میان دولت های 

طرفین برگزار شده است.

علت فوت یک زندانی امنیتی
دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه علت 
فوت یک زندانی امنیتی در کرمانشاه را برخالف 
ادعای رسانه های معاند، خودکشی اعالم کرد. به 
گزارش ایرنا، شــهرام کرمی با اشاره به فضاسازی 
اخیر رسانه  های معاند درخصوص فوت یک زندانی 
امنیتی در کرمانشــاه، گفت: اخیرا رســانه های 
معاند با هدف هجمه سیاسی و تبلیغات رسانه ای 
علیه نظام جمهوری اسالمی ایران، ادعای کذبی 
را در رابطه با علت فوت یــک زندانی امنیتی در 
کشورمان داشــته اند. زندانی امنیتی، »س. ب«، 
دوم اردیبهشت سال گذشته به اتهام عضویت در 
گروه تروریستی »پاک« بازداشت و سپس با رأی 
قطعی مبنی بر عضویــت در گروهک های معاند 
نظام در زندان پاوه محبوس شــد. این زندانی در 
تاریخ 1۹ اردیبهشــت 1401 با تحمل یک سوم 
دوره حبس خود با اعطای آزادی مشــروط و در 
سالمت کامل جســمی از زندان پاوه آزاد شد، اما 
حسب گزارش نهادهای امنیتی وی پس از آزادی 
از زندان در تاریخ هفتم خرداد با خرید و استفاده 
از قرص برنج در محله مهدیه )دره دراز( کرمانشاه 
اقدام به خودکشــی می کند. براســاس استعالم 
صورت گرفته از اداره کل پزشــکی قانونی استان، 
پیکر این فرد با عالئم مســمومیت با قرص مورد 
کالبدشکافی قرار گرفته که نتایج آن به زودی اعالم 
خواهد شد. متأسفانه رسانه های معاند به منظور 
نشان دادن چهره ای ضد حقوق بشری از کشورمان 
با نشر ادعاها و اخبار کذب، علت فوت این زندانی 
سیاسی را تزریق آمپول اشتباهی در زندان اعالم 
کرده اند، درحالی که این فرد در خارج از زندان و 

به علت خودکشی فوت کرده است.

نقل قول خبر

دیپلماسی

خبر

قضایی

دولت

توصیه های اندیشکده 
آمریکایی به بایدن 

یک اندیشــکده آمریکایی با انتشار 
یادداشــتی درباره پیامدهای تشکیل 
محــور دفاعــی آمریکایی-عربی- 
صهیونیستی در منطقه در رابطه با ایران 
هشدار داد و پیشنهاد کرد دولت بایدن 
برای ایجاد ثبات در منطقه از به کار بستن 
سیاست های منسوخی که بر تنش ها در 
روابط آمریکا و کشورهای منطقه با ایران 
دامن زده و موجب ثبات زدایی از منطقه 
می شود، دوری کند. وبگاه اندیشکده 
آمریکایی »ریسپانســیبل اســتیت 
کرفت« نوشت: بایدن قرار است به زودی 
عازم عربستان شود که پیش تر وعده 
داده بود با آن مانند »کشوری مطرود« 
رفتار کند. گفته می شــود او قصد دارد 
در سفرش درباره تضمین های امنیتی به 
این پادشاهی، ازجمله درباره چتر دفاع 
هوایی گفت وگو کند. متأسفانه، پیشنهاد 
دولت آمریکا زمینه ساز تعمیق گرفتاری 
آمریکا در خاورمیانه و طوالنی تر شدن 
مذاکرات هســته ای ایران خواهد شد. 
در این یادداشت آمده است: اگر هدف 
بایدن ثبات اســت، دولت او باید همه 
ذی نفعان عمده منطقــه ای را پای میز 
مذاکره بیاورد. عالوه بر این، واشنگتن 
باید به طور فعاالنه مشــوق مذاکرات 
دیپلماتیک میان ریاض و تهران باشد 
که در همین هفته پیشرفت داشته است.

مذاکره متوقف نیست
باقری کنی: زمان و مکان ادامه گفت وگوها در رایزنی با انریکه مورا، هماهنگ کننده مذاکرات، درحال نهایی شدن است

حسن کاظمی قمی 
نماینده رئیس جمهور در امور 

افغانستان 
در ســفر منطقه ای به  آســیای مرکزی، 
در موضوع های مختلف به ویژه اجاس 
بین المللی افغانستان با مقامات رایزنی 
کردم و همــه تاش خــود را برای تحقق 
نتایج واقعی و مؤثر این اجاس خواهم 
کرد تا مردم  افغانستان از کابوس فتنه 
و بحران آمریکایــی و بی ثباتی و ناامنی 

نجات پیدا کنند./ایسنا

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس

به عنــوان یکــی از مســئوالن قــوا، تــاش 
می کنم نظام حکمرانــی در برنامه هفتم 
متفاوت از 6برنامه گذشته باشد، چراکه 
در 6برنامه گذشته شاهد بودیم 70درصد 
از پیش بینی ها عمل نشده و معتقدم در 
آن 30درصد نیز اعمال مدیریتی نشده و 

خودبه خود اجرایی شده  است./فارس

رئیسی در مراســم دریافت استوارنامه سفرای 
جدید تأکید کرد

اشتباه محاسباتی اروپا و آمریکا 
در قطعنامه علیه ایران

رئیس جمهور روز دوشــنبه در دیدار با سفرای جدید برخی 
کشــورهای اروپایی و جنوب شرق آســیا از اقدامات اشتباه 
آمریکا و کشورهای اروپایی در جریان مذاکرات احیای برجام و 
صدور قطعنامه انتقاد کرد. سیدابراهیم رئیسی هنگام دریافت 
استوارنامه نادین اولیویری لوزانو، سفیر جدید سوئیس با اشاره 
به نقش دیپلماتیک سفارت ســوئیس به عنوان حافظ منافع 
آمریکا در تهران گفت: آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال ایران 
گرفتار اشتباه محاسباتی هستند و امیدوارم شما واقعیات ایران 
را به دولت متبوع و دیگر کشورها منتقل کنید تا متوجه شوند 
که ایران با وجود دشمنی ها، به پیشرفت خود ادامه داده است 

و سیاست های سلطه طلبانه آنها اثر معکوس گذاشته است.
براســاس گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
سیدابراهیم رئیسی گفت: اقدام آمریکا و 3 کشور اروپایی در 
پیشنهاد صدور قطعنامه در شورای حکام در زمانی که مذاکره 
برای توافق در جریان است، اقدامی غیرمسئوالنه و ناقض روح 
مذاکره و توافق و بیانگر تناقض رفتاری آنهاســت. آمریکا باید 

تصمیم بگیرد که به الزامات مذاکره و توافق پایبند بماند.

او با اشاره به قدمت بیش از 100ســال روابط 2 کشور گفت: 
ایران آماده گسترش حداکثری روابط با همه کشورها ازجمله 
سوئیس در عرصه های تجاری، اقتصادی و سیاسی است. نادین 
اولیویری لوزانو، نیز در این مراسم گفت: ایران و سوئیس در بیش 
از 100سال سپری شده از برقراری روابط دیپلماتیک، همواره 
تعامالت و همکاری های مثبت و سازنده ای با یکدیگر داشته اند. 
او با اشاره به نقشه راه روابط تهران و برن تأکید کرد: به عنوان 
سفیر سوئیس برنامه اصلی من تالش برای گسترش روابط با 

جمهوری اسالمی ایران است.
رئیس جمهور همچنین در دیدار با سفیر آکردیته لیتوانی نیز 
با بیان لزوم اجرای تعهدات کشورهای غربی گفت: جمهوری 
اسالمی ایران طبق تأیید همه ناظران به تعهدات خود در توافق 
عمل کرده است، اما در عوض آمریکا از این توافق خارج شده و 
کشورهای اروپایي نیز از عمل به تعهدات خود تخطی کرده اند. 
رئیسی اقدام آمریکا و کشورهای اروپایی برای پیگیری صدور 
قطعنامه علیه ایران از سوی شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی حین مذاکرات را وقیحانه و برخالف الزامات مذاکره 
و توافق توصیف کرد و افزود: رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران 

زمینه توافق و همکاری را فراهم خواهد کرد.
او در عین حال در مراســم دریافت اســتوارنامه لونگ کوک 
هویی، سفیر جدید ویتنام با بیان اینکه ویتنامی ها را به عنوان 
مردمی می شناســیم که در مقابل اســتعمار و سلطه طلبی 
ایســتادگی کردند و در این زمینه مواضع نزدیکی به یکدیگر 
داریم، گفــت: تاریخ هیچ گاه جنایت هــای آمریکا علیه ملت 
ویتنام را از یاد نخواهد برد. رئیســی با اشاره به روابط دوستانه 
میان تهران - هانوی گفت: ســطح فعلی همکاری ها و روابط 
ایران و ویتنام متناسب با ظرفیت های متنوع موجود در 2 کشور 
نیست. رئیس جمهور افزود: برگزاری منظم جلسات کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی می تواند به یافتن راهکارهای 
به فعلیت رساندن ظرفیت های 2 کشور در عرصه های کشاورزی، 
فناوری، حمل ونقل و دیگر عرصه ها کمک کند. »لونگ کوک 
هویی« سفیر جدید ویتنام نیز در این مراســم با بیان اینکه 
ایرانیان مردمی صلح دوست با فرهنگ و تمدنی غنی و تاریخی 
هستند، افزود: ایران با وجود سال ها تحریم و فشار به پیشرفت ها 
و دستاوردهای بسیار درخشانی دست یافته است. سفیر ویتنام 
با قدردانی از سیاست خارجی فعال جمهوری اسالمی ایران و 
اولویت قائل شدن برای توسعه روابط با همه کشورهای منطقه 
و جهان یادآور شد: ویتنام همواره روابط خوبی با ایران داشته و 
برای ارتقای سطح همکاری ها به ویژه در عرصه های اقتصادی و 

تجاری تالش می کنیم.

رنا
س: ای

عک
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 بوستان گفتگو میزبان نمایندگانی از 15شهر دنیا 
و 5سازمان بین المللی و تعداد بسیار زیادی فعاالن 
داخلی در حوزه مدیریت شــهری است تا نمایشگاه 
شــهرهای خواهرخوانده و توانمندی های مدیریت 
شهری تهران1401 برپا شود؛ نمایشگاهی که تا آخر 
هفته برگزار می شــود و میزبان عالقه مندان خواهد 
بود. سازمان ها و شــرکت های تابعه شــهرداری و 
شهرداری های مناطق 22گانه پایتخت در نمایشگاه 
حضوری فعال دارند و ســعی می کننــد از فرصت 
پیش آمده، اســتفاده کنند و آخرین دســتاوردها 
و توانمندی های خــود را به نمایــش بگذارند. این 
نمایشگاه، دیروز نیز با حضور وزیر کشور، شهردار و 
رئیس شورای شهر تهران و تعدادی دیگر از مدیران 
عالــی پایتخت، روز پرکار و شــلوغی را پشت ســر 

گذاشت.
در این بین، شهردار پایتخت در آیین افتتاح نمایشگاه 
تهران1401 به موضوع تحول در تهران اشاره کرد و 
گفت: »ساخت تهران جدید را با توجه به ظرفیت های 
مغفول مانده و حفظ مزایای فعلی دنبال می کنیم.« 
علیرضا زاکانی با بیان اینکه آماده ایم تا از آموزه های 
خوب برای پیشرفت بهره بگیریم، تأکید کرد: »تالش 
می کنیم با تکیه به مردم و بــا محوریت نخبگان راه 
پیشــرفت و تحول را به گونه ای طی کنیم که تهران 
آینده واجد ویژگی های کنونــی و ویژگی هایی که 

امروز از نبودنشان رنج می بریم، باشد.« او سپس به 
قدمت 7هزار ساله آثار کشف شده در تهران پرداخت 
و افزود: »این قدمت راه را به جایی برده که از 2۶4سال 
قبل تا کنون تهران پایتخت ایران با تمدن کهن شد. 
ما امروز مفتخریم که میزبان نمایندگان 15کشور و 
5سازمان بین المللی هستیم و مفتخریم که آینده را با 
هم بسازیم. یکی از ویژگی های جهان امروز این است 
که مردم کشورها باید دست به دست هم بدهند و بر 
محور فرهنگ، دانش، علم، فناوری و پیشرفت بتوانند 
آینده بهتری را بسازند. شرایط جهان به سمت سختی 
می رود، تنگناهای بشری افزایش پیدا می کند و چه 
بهتر که دولت ها و عناصر برخاسته از ملت ها دست 

به دست هم بدهند تا آینده بهتری را بسازند.«

مردم، آقا و بزرگ مسئوالن هستند
شهردار تهران با اعالم اینکه ایران از سال ها استثمار 
ملت ها عبور کــرده و به نقطه ای رســیده که ملل 
می توانند کنار هم جهان بهتری بسازند، گفت: »ما 
توانمندی های فراوانی داریم که امیدواریم بتوانیم در 
اختیار شهرهای خواهرخوانده قرار دهیم تا بتوانیم 
شرایط بهتری برای رشد بشری خلق کنیم. نوع نگاه 
به مردم ایران در حاکمیت نوین اسالمی نکته ای است 
که مورد توجه اســت. ما مردم را صاحب صالحیت، 
رشد و قابلیت می دانیم و خواست مردم را برای خود 
امری قطعــی جهت حرکت و مســیر می دانیم؛ لذا 
مردم ساالری دینی به معنای محور قرار دادن مردم و 
بهره مندی از نظرات و توانمندی آنها در تمام عرصه ها 

یک اصل و راهبرد جدی است.«

زاکانی با بیان اینکــه برخی این موضــوع را دنبال 
می کنند که با نگاه غلط ســرمایه ها را به یغما ببرند، 
یادآور شــد: »در ایران مردم آقا و بزرگ مسئوالن به 

شمار می آیند.«

حرکت بر محور نخبگان و رشد علمی
شهردار تهران همچنین گفت: »ما وجه داخلی خود 
را بر مبنای تکیه بر مردم آغاز کرده ایم. ما در منزلگاه 
سوم به نخبگان مردم رسیده ایم. آنچه برای ما قدرت 
ایجاد می کند علم است؛ لذا با وجود تمام تحریم های 
ظالمانه، براساس بیانات مقام معظم رهبری مسیر 
ما حرکت بر محور نخبگان و رشد علمی بوده است. 
نخبگان ما نماد و نمودی در شرکت های دانش بنیان 
دارند و گوشــه ای از توانمندی های خــود را در این 
نمایشگاه به نمایش گذاشته اند. زاکانی با بیان اینکه 
باید به ســمتی برویم که تمام توانمندی ها را بسیج 
کنیم تا با تکیه بر مردم با محوریت نخبگان ظرفیت 
خود را عیان کنیم، گفت: »تهران ظرفیت بســیار 
باالیی دارد که در بخش تاریخی، علمی، دانشــی، 
فرهنگی و سایر بخش ها ازجمله اقتصاد قابل توجه 
است؛ بنابراین در مدیریت شهری تالش ما این است 
که در یک افق و چشم انداز مشخص و در طول یک دهه 
بتوانیم راه تحول و پیشرفت در حوزه کالبدی شهر را 
طوری ترسیم کنیم که تهران آینده، واجد شرایط و 
صالحیت های موجــود و دارای ویژگی های دیگری 

باشد که هم اکنون از کمبود آنها رنج می بریم.«
شــهردار پایتخت تأکید کرد: »محمل و مقدمه آن، 
این اســت که توانمندی ها و ظرفیت های مدیریت 

شــهری مورد توجه قرار بگیرد و با سایر کشورها و 
شهرها بتوانیم تبادل تجربیات را در پس دوستی و 
مودت داشته باشیم و بتوانیم آینده بهتر و زیباتری 

را بسازیم.«
او از برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در 
شهر تهران در 15 و 1۶تیرماه خبر داد و افزود: صدها 
هزار میلیارد  امکان برای رشد و پیشرفت تهران در 
این همایش عرضه خواهد شد. این همایش افتتاحیه 
دارد، اما اختتامیه نخواهد داشت و ادامه پیدا می کند 
تا فرصت ها در اختیار ســرمایه گذاران قرار بگیرد. 
بسیار خوشنودیم که بتوانیم در این مسیر گام های 

بلندی برداریم.

نقش رسانه ها در اطالع رسانی صحیح و افزایش 
امید در جامعه

سکاندار پایتخت با اشاره به مواجهه با بدخواهان ایران 
در ایجاد ناامیدی، گفت: همه ما تالش می کنیم که 
امید را در جامعه زنده نگه داریم و امروز که توفیق ما 
ایجاد کارآمدی و الگوی درست است، تالش می کنیم 
از تمام ظرفیت ها و ســاختارها برای نو شدن و ارتقا 
اســتفاده کنیم که در این زمینه نقش رسانه ها ویژه 
و ممتاز است. امیدواریم با عنایت ویژه رسانه ها موارد 
موجود در سطح کشــور و واقعیت ها اطالع رسانی 

شود.«
در مراسم افتتاحیه روز گذشته که در سالن آمفی تئاتر 
بوستان گفتگو برگزار می شد، فرمانداران و شهرداران 
شهرهای خواهرخوانده تهران و کالنشهرهای کشور 

حضور داشتند.

مهمانیتهرانوخواهرخواندههایش
 وزیر کشور: نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی های مدیریت شهری فرصتی مطلوب برای ایجاد دیپلماسی نوین شهری است

زاکانی:  تهران جدید را با حفظ مزایای موجود دنبال می کنیم

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

 پرداخت حقوق
 با فروش امالک صحت ندارد

 برای پرداخت حقوق پرسنل شهرداری یک ریال، نه 
اموال فروخته شده و نه از کسی قرض گرفته شده است

در شرایطی حبیب کاشانی، خزانه دار شورای شهر تهران درباره 
فروش امالک شهرداری برای پرداخت حقوق صحبت هایی در 
صحن شورا انجام داد که به نظر می رسد چنین موضوعی صحت 
ندارد. به گزارش همشــهری، در آخرین جلسه شورا، شهردار 
تهران حضور داشت و کاشانی در حالی این سخنان را گفت که 

علیرضا زاکانی به نوعی این صحبت ها را تکذیب کرد.
حبیب کاشانی گفته بود: »طبق گزارش فروردین و اردیبهشت 
درخصوص درآمد و هزینه شــهرداری، 2370میلیارد درآمد 
داشته اید که شامل ماه رمضان و تعطیالت نوروز بوده است، اما 
در همین فروردین و اردیبهشت ۶هزار میلیارد کسری داریم و 
برای پرداخت حقوق، ساختمان و زمین شرکت واحد را به مبلغ 
1۶00میلیارد تومان فروخته ایم؛ پیش بینی می کنم در ماه های 
آینده، حتما شــهر آفتاب و ساختمان شــهروند و ساختمان 
همشهری و حتی ســاختمان اطالعات را خواهیم فروخت.« 
این باعث شد که زاکانی در پاســخ بگوید: »ما برای پرداخت 
حقوق، حتی ریالی چیزی را نفروخته ایم و نیاز نداشته ایم که 
برای پرداخت حقوق، اجناس را بفروشیم. شهرداری در 2سال 
قبل در تکانه مالی شدیدی قرار داشته است. قرار نیست خود 
و شورا را با دوره قبلی مقایسه کنم. ســال گذشته برای 3ماه 
پرداخت حقوق، پول قرض گرفته اند، اما مــا 10ماه حقوق را 
بدون ریالی قرض، پرداخت کرده ایم.« شــهردار تهران با بیان 
اینکه شــهرداری ۸7هزار میلیارد تومان بدهی داشت، افزود: 
»3هزار میلیارد تومان از سوی بانک صنعت و معدن مطرح شد و 
ما از ظرفیت قانونی رفع موانع تولید استفاده کردیم و این میزان 
بدهی را کاهش دادیم. با بانک شهر تفاهم کرده ایم که ساختمان 
اطالعات را در اختیار آنها قرار داده و یک سوم بدهی را کاهش 
دهیم. این اقدامات را انجام می دهیم که ساالنه 15هزار میلیارد 

تومان بدهی به عنوان سود بانکی نپردازیم.«
روز گذشــته نایب رئیس شــورای شــهر تهران نیز نسبت به 
صحبت های مطرح شــده درباره فروش امالک واکنش نشان 
داد. پرویز سروری به همشهری گفت: »من می خواهم به آنهایی 
که امروز چشمان شان را به کارآمدی شهرداری تهران بستند، 
بگویم خوب است منصفانه در این نمایشگاه حضور پیدا کنند. 
اگر مدل اداره شهرداری تهران را مدنظر قرار دهیم، روزی که 
ما وارد شهرداری شدیم، همه گزاره ها نشان می داد که برخی از 
بخش های شهرداری تهران کامال ورشکسته است؛ طوری که با 
قرض گرفتن و این مسائل اداره می شد و گرِد ناامیدی روی این 
بخش ها نشسته بود. اما اعتماد به جوان ها و ایجاد امکان برای 
تولید خالقیت نوآورانه و هوشمندانه سبب شد که در این چند 
ماه تقریبا مشکالت در این بخش ها به اصطالح به نقطه سر به سر 
برسد و از آن حالت ورشکستگی خارج شود. آنهایی که خود را 
به خواب نزده اند و اطالعات غلط به  دستشان رسیده، امروز باید 

بیایند و واقعیت ها را ببینند.«
 معاون برنامه ریزی، توســعه سرمایه  انســانی و امور شورای 
شهرداری تهران نیز در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین المللی 
شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری به خبرنگار 
همشهری گفت: »ما برای پرداخت حقوق حتی یک ریال، نه 
اموال فروختیم و نه از کســی قرض گرفتیم. درواقع نمی دانم 
این صحبتی که آقای کاشانی انجام داد، چه هست. پروژه ای که 
شهرداری تهران برای پرداخت حقوق فروخته باشد، نداشتیم 
و قرار شــد معاون اداری و اقتصادی شهرداری با آقای کاشانی 
صحبت کنند و ببینیم که موضوع چه بوده تا پیگیری کنیم.« 
لطف اهلل فروزنده در ادامه یادآور شد که »تهاتر« در دستور کار 

شهرداری تهران قرار دارد، اما فروش امالک نه.

تهرانی بهتر با احترام یا اتهام؟

  2 مشارکت از راه تعامل و احترام با بخش 
خصوصی، مسیر دیگری اســت که شهرها 
برای کنترل جمعیت حین و پس از همه گیری بیماری، نوســازی 
بافت های ناکارآمد و آمادگی در برابر گونه بیماری های جدید باید 
طی کنند. اینکه مدیریت شهری فعلی تهران تصمیم گرفته از مسیر 
تعامل و قرارگاه، پای بخش خصوصــی، نهادهای بزرگ تولیدی و 
پیمانکار َقَدر کشور را در راه تولید مسکن و تامین خانه های مورد 
نیاز شهر باز کند، اقدامی مثبت تلقی می شود. بنابراین نیاز است تا 
همه ارگان ها به حل موضوعی که اکنون چالش بسیاری از شهرهای 
دنیا شده، به مدیریت شهری تهران از طریق مدیریت احترامی و نه 
التماسی)مشارکت برد-برد و بدون پرداخت امتیازهای یک طرفه از 

سوی شهرداری( یاری رسانند.
3  یکی از موضوعاتی که برخی از مدیران شهری را برای شهرسازی 
پساکرونا به بیراهه کشــانده، به طراحی و برنامه ریزی خیال انگیز و 
افزایش بدهی ها ارتباط پیدا می کند. بر این اســاس، گفته می شود 
که در عصــر کرونا و پســاکرونایی، شــهرها تا حد امــکان باید از 
خیال پردازی هایی که بیشتر از سیاسی کاری نشأت می گیرد، فاصله 
بگیرند تا آینده شهرســازی بر پایه درســت فاصله گذاری فیزیکی، 
توسعه گردشگری، استفاده بهینه از فضای خانه ها، گسترش فضاهای 
اشتراکی بلوک ها و شهرک های ساختمانی، افزایش خدمات سالمتی 
محله محور، تامین زیرساخت های شهری برای توسعه حمل ونقل پاک 

و تکمیل فرایندهای هوشمند و الکترونیک، شکل بگیرد.
 نتیجه: آیا مدیران شهری پیشین نمی توانند به جای آنکه بگویند 
چه  کسی شــهر را بیچاره کرده و باعث افزایش آلودگی هوا، نوساز 
نشدن بافت فرسوده، حمل ونقل عمومی با چرخ لنگان و... شده، به 
این مسئله اقرار کنند که در شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری 
ناتوان بوده اند تا با حضور کرونا و  اکنون یعنی عادی شــدن حضور 
شهروندان، مشکالتی مثل کمبود ناوگان اتوبوسرانی و مترو عیان 
شود. اینکه مدیریت شــهری فعلی با تشکیل قرارگاه های مختلف 
سعی دارد تا به نوعی دستگاه ها و نهادهای مسئول را در کنار یکدیگر 
جمع کند، یعنی به نوعی تحقق مدیریت واحد شهری در کوتاه مدت 
که کاش در دوره های پیش تر  مورد توجه قرار می گرفت؛ موضوعی 
که در میان گفتمان محسن هاشمی و سیدمجید حسینی به عنوان 
اصلی ترین حلقه مفقوده حل مشــکالت پایتخــت، نادیده گرفته 

شده است.

محمدحسینشیخحسن
مدیرکلپایشبرنامه،کنترلپروژهو

ارزیابیعملکردشهرداریتهران
آخریــنوضعیــتبرنامههــاوپروژههــاو
عملکــردشــهرداریازســویایــنمرکــز
درنمایشــگاهشــهرهایخواهرخواندهو
توانمندیمدیریتشهریتهرانتشریح
میشود.اســاسکاربرایناستکهدر
سال۱۴۰۱برنامهها،پروژههاوعملکردبه
شکلکامالهوشمندرصدوکنترلشود.

عبدالمطهرمحمدخانی
سخنگویشهرداریتهران

درنمایشــگاهبینالمللــیشــهرهای
توانمندیهــای و خواهرخوانــده
مدیریتشــهریتهرانحضــورپررنگ
کالنشهرهایایرانومجمعکالنشهرها
برهمافزاییداخلــیوحرکتیکپارچه
مدیــرانشــهرهاکمــکخواهــدکــرد.
تهــرانبــهتعــداداهالــیوشــهروندان

دلسوزش،شهرداردارد.

هللاویردیدهقانی
عضوکمیسیونصنایعومعادن

مجلسشورایاسالمی
برگــزارینمایشــگاهتوانمنــدیمدیریــت
شــهریتهــرانفرصتــیاســتکــهبتــوان
دســتاوردهایشــهرداریهاراارائهکرد.از
طرفیدیگرافرادیکهدرخصوصاقدامات
مؤثرمدیریتشهریدارایایدههستند،
نظراتخودراارائهمیدهندکهدرارتقای

مدیریتشهرهااثرگذارخواهدبود.

ســازمانفرهنگــیهنــریشــهرداری
تهرانباهمکاریحوزههنریاســتان
بهرهبــرداری شــرکت خوزســتان،
راهآهــنشــهریتهــرانوحومــهو
مجموعــهروایــتجهــاد،نمایشــگاه
»آبادانروایتهمدلی«رابانمایش
۳۰عکسو۱۰اثرگرافیکیباموضوع
ساختمانمتروپلآبادانبرپامیکند.
ایــننمایشــگاههمزمــانبــاچهلمین
روزدرگذشــتجانباختــگانحادثــه
متروپــلاز۱۳تــا۲۱تیرمــاهوبــاهدف
همــدردیبامــردمداغــدارآبــاداندر
ایــوانانتظــارمیــدانولیعصــربرپــا
میشــود.آثــارهنرمندانیازسراســر
کشــوردرایــنبرنامــهبــهنمایــش

درمیآید.

دومیندورهازفعالیتهایتابستانه
باشــگاهکتابخوانــی۱۰۰تاییهــای
ســازمانفرهنگیوهنریشــهرداری
تهرانآغازشــد.اکبربختیاری،مدیر
فرهنگــی،هنــریمنطقــه۹ودبیــر
باشگاه۱۰۰تاییها،ضمناعالماین
خبرگفت:۲گروهسنیکودکان۷تا
۱۰ســالونوجوانــان۱۱تــا۱۵ســالاز
تاریخ۱۵تیــرتا۱۵شــهریورمیتوانند
درایــنبرنامــهشــرکتکننــد.اعضــا
بایددرطــول۲مــاه،حداقــل۸کتاب
راازکتابخانههــایســازمانامانــت
گرفتــهودرمحافــلخوانــشکتــاب
ویژهباشگاه،بهصورتمنظموفعال

شرکتکنند.
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تغییر جایگاه شوراها و 
شهرداری ها با مختصات 

قانون اساسی
شــهردار تهران با اشــاره به اینکه باید آنچه در 
قانون اساســی برای شــهرداری ها، شــوراها و 
دهیاری ها بیان شده اســت، مدنظر قرار گیرد، 
گفت: درحال حاضر نگاه به شهرداری ها به عنوان 
یک نهاد خدماتی است؛ درحالی که قانون اساسی 
خواســتار یک نهاد خدمتگزار اجتماعی اســت 
تا بتواند در ابعاد مختلف امور شــهر مشــارکت 
داشته باشد و گره از زندگی شهروندان باز کند. 
به گزارش همشهری، علیرضا زاکانی در همایش 
روز شــهرداری ها و دهیاری ها، با اشاره به اینکه 
زمان تشکیل شــوراها با یک تأخیر در نیمه دوم 
دهه70 شکل گرفته است، افزود: زمانی شوراها 
پا به عرصه وجودی گذاشــتند که بســیاری از 
چارچوب های امور کشور، شکل گرفته بود. او با 
تأکید براینکه امروزه در شوراهای منتخب مردم 
و شهرداری ها ظرفیت بسیار باالیی وجود دارد، 
عنوان کرد: اگر به ایــن امکانات و ظرفیت توجه 
شود، سطح خدمات مردمی افزایش خواهد یافت. 
شــهردار تهران  بیان کرد: یکی از نکاتی که در 
گذشته در مجلس بیان کردم این بود که بخشی 
از وظایفی که در مجلس دنبال می شــود وظیفه 
شوراهاست. باید به مدیریتی کمک کنیم که به 
انسجام ظرفیت ها به منظور رشد خدمات دهی به 

مردم کمک می کند.

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

گزارش 2

یادداشت

دیپلماسی شهری می تواند در دنیا اثرگذار باشد
وزیــر کشــور در آییــن افتتاحیه  

نمایشگاه شــهرهای خواهرخوانده 
و توانمندی مدیریت شهری تهران 
با بیان اینکــه در روابط بین ملت ها 
طبیعتا موانع زیادی از سوی دیگران 
ایجاد می شــود، گفت: »وقتی ملت ها کنار هم هستند، 
قدرت فزاینده ای دارند که می توانند در دنیا مؤثر باشند و 
تجلی این روابط بین ملت ها می تواند دیپلماسی شهری 
باشــد.« احمد وحیدی با بیان اینکه دیپلماسی شهری 
در دیپلماســی بین المللی جایگاه ویــژه ای دارد، افزود: 
»اینکه چگونه بتوانیم این روابط را عمیق تر کنیم و تبادل 

فرهنگی صحیحی داشته باشیم، مورد اهمیت است. 
تبادل بین شــهرها تبــادل بین کالبدها نیســت، بلکه 
فرهنگ ها صحبت می کنند و اصالت فرهنگی در هر شهر 
که می تواند تجلی فرهنگ ملی آن کشور باشد، می تواند 
راهنمای بســیار خوبی بــرای شــکل گیری یک بلوک 

فرهنگی قوی در دنیا باشد.« 
به گفته وحیــدی، بلوک هــای قدرت براســاس بلوک 
دولت هاست؛ البته متأســفانه غرب تالش کرده قدرت 
خود را در قالب یک بلوک نظامــی و امنیتی اعمال کند 
و ناتو به عنوان تجلی قدرت غرب یک بلوک نظامی برای 
اعمال قدرت اســت. او گفت: »ما به این مــوارد اعتقاد 
نداریم، بلکه اعتقاد ما به مردم اســت و بلوک های ناشی 
از قدرت مردم برای ما مهم است که توسط شهرداری ها 

تجلی پیدا می کند.« 

او با بیان اینکه می توان بده بستان خوب فرهنگی ایجاد 
کرد، یادآور شد: »شهرها در دنیا می توانند صدای واحدی 
شــوند و آن را گوش ملت ها و ســازمان های بین المللی 

برسانند.« 
وحیدی در ادامه عنوان کرد: »15کالنشهری که با شهر 
تهران خواهرخوانده هستند، می توانند جایگاه مهمی در 
دیپلماسی نوین و شهری ایفا  کنند. اینکه چگونه این کار 

تعمیم یابد باید جزو دستورکار این مراسم باشد.«
 وزیر کشــور با بیان اینکه تبــادالت فرهنگی می تواند 
ابعاد بسیار گسترده ای داشته باشــد، افزود: »تجربیات 
مختلفی در شــهرها نظیر مســائل اقتصادی، فرهنگی، 
محیط زیســت، حمل ونقل عمومی، زندگی با کیفیت و 
ارزان، اقتصاد دیجیتال شهری و پویا، جلوگیری و نحوه 
مقابله با حاشیه نشینی و... می تواند محل بحث و گفت وگو 

و همچنین دادوستد دانشی باشد.«
وحیدی اضافه کــرد: »در کنــار دیپلماســی، جریان 
 دانشی خوبی میان شهرهای خواهرخوانده هم می تواند

شکل گیرد.«
 او با تأکید بر اینکه شــهرها نقطــه اوج تعالی و تکامل 
انسان ها هســتند که در قالب آرمان شــهر خود را نشان 
می دهند، گفت: »اینکه آرمان شــهر ما چیست و چگونه 
باید باشد، مسئله بسیار مهمی در ادبیات بشر است. شهر 
آرمانی در نظام مقدس جمهوری اسالمی در چشم انداز 
ما تعریف شده اســت. نقطه تعالی و تکامل انسان ها در 

اجتماعات است.«

فرصتی برای جذب سرمایه گذران خارجی
  رئیــس پارلمان شــهری دیــروز به نمایشــگاه شــهرهای 
خواهرخوانده و توانمندی های مدیریت شــهری تهران1401 
آمد و گفت: »آنچه ما از تهران می شناسیم هوای آلوده و ترافیک 
اســت که این دو موضوع به هم مرتبط هستند. مشکل بعدی 
تهران وجود بافت فرسوده در آن است؛ این در حالی است که در 
گذشته، تهران اینگونه نبوده و در 2سده اخیر به این شکل درآمده است. در نخستین 
نقاشی که یک نقاش ایتالیایی از تهران به تصویر درآورده، تهران یک شهر سرسبز و 

زیبا و یک باغ شهر بوده و خانه های آن حیاط های بزرگی داشتند.«
 مهدی چمران با بیان اینکه به تدریج این باغ شــهر وســعت پیدا کرد و به جایی 
رسیدیم که از آن باغ ها کمتر اثری می بینیم، افزود: »متأسفانه در گسترش شهر، 
محیط زیست را از بین بردیم. امروز در شــرایطی هستیم که از اول سال تا امروز 
تنها 2روز هوای پاک داشتیم؛ البته مشکالتی به جز ترافیک و مسائل داخلی در 
این آلودگی تأثیر دارند و آن ریزگردهایی است که از کشور های همسایه می آید. 
گسترش این ریزگردها از کشور ترکیه آغاز می شود.« چمران در ادامه گفت که 
تهران در کنار مشــکالت، امکانات و توانمندی های فراوانی دارد؛ »ممکن است 
قدمت معماری تاریخی و باســتانی تهران به اندازه برخی از شــهرهای کشــور 
نباشد، اما در زمینه تاریخی و معماری آثار  ارزشمندی در تهران وجود دارد که 
برای گردشگری ما سرمایه است. تهران شــهری است که در شمال آن کوه و در 
جنوب آن کویر وجود دارد و ما از این ظرفیت کمتر اســتفاده می کنیم. درواقع 
ظرفیت ها و امکانات تهران مغفول مانده است. باید فکری عمیق و گسترده برای 
بهبود شرایط شهر تهران کنیم.« به اعتقاد رئیس پارلمان شهری پایتخت، بخش 
عمده ای از مشــکالت به خاطر صنایع داخل شــهر و اطراف آن اســت که باعث 
آلودگی می شود. او گفت: »باید این شــرایط را با ارتقای شرکت های دانش بنیان 
 که آلودگی ایجــاد نمی کنند، ولی توانمنــدی اقتصادی به ارمغــان می آورند،

عوض کنیم.«

جزئیاتیازنمایشگاهتهران۱۴۰۱
نمایندگیاز۱۵شهرخواهرخواندهدرنمایشگاهحضوردارند
۵سازمانبینالمللیدرایننمایشگاهبهارائهدستاوردهاو

تحقیقاتخودمیپردازند
آخریــندســتاوردهادرحوزههــایخدماتشــهری،حملو
نقل،فنیوعمران،فرهنگیواجتماعیو....ارائهمیشود.

۲طبقهنمایشــگاهبهآخریندستاوردهایمدیریتشهری

اختصاصدارد.
غرفــهشــهرداریمنطقــه۱۲بــاالمانهــایخاصــی،
تاریخیتریــنچیدمانوشــهرداریمنطقه۹هــممدرنترین

غرفهرادارد.
یکیازخــوشرنگولعابترینغرفههامربوطبهســازمان

میادینومیوهوترهباراست.
درغرفهآتشنشــانیتجهیزاتمدرنچشمنوازیمیکند
وکــودکاندرایــنغرفــهآتــشنشــانیکنــارصندلــیهــاو

بادبادکهایرنگینقاشیمیکشند.
کیوســکدیجیتــالشــهروندیدرایــننمایشــگاهرونمایی

شدهاست.
بغداد)عــراق(،ماناگــوآ)نيکاراگوئه(،دوشــنبه)تاجيکســتان(،
نيامــی)نيجريــه(،كازان)روســيه(،هاوانــا)كوبــا( ،بيشــکک
)قرقيزستان(،مسقط)عمان(،بانکوک)مالزی(،ايروان)ارمنستان(

ازجملهشهرهاییهستندکهدرنمایشگاهحضوردارند.
۱۰کالنشهرایراندرنمایشگاهغرفهدارند.
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وزارت اقتصاد در گزارشی به دولت 
اعالم کــرده اســت که ســاالنه گزارش

40درصد از یارانه آرد ایران به ارزش 
50هزار میلیارد تومان اصال نان نمی شود. حاال پرسش 
این جاســت که با تغییر الگوی عرضه نان در سطح 
کشور، این میزان یارانه آرد در کدام بخش ها مصرف 
خواهد شد. برآورد می شود با اصالح نحوه توزیع یارانه 
آرد و نان، دست کم با مازاد 4میلیون تنی آرد مواجه 

خواهیم شد.
به گزارش همشهری، در آخرین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند 
یارانه آرد و نان در استان های مختلف کشور بررسی 
شــد. در این نشســت ابراهیم رئیســی اعالم کرد: 
موفقیت های طرح مدیریت هوشمند یارانه نان، باید 
به الگوی اختصاص یارانه سایر بخش ها تبدیل شود. 
او در عین حال اعالم کرده، اراده دولت بهینه ســازی  
نظام یارانه ها در کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت 

سرمایه هاست.

مهیا در اتاق تشریح
یکشنبه شب اعضای ستاد اقتصادی دولت در حضور 
رئیس جمهوری به تشــریح طرح مهیــا )مدیریت 
هوشــمند یارانه آرد و نان( در اســتان های مختلف 
پرداختند. براساس خبر رســمی منتشر شده از این 
نشست مهم، وزارت اقتصاد دستاوردهای طرح مهیا را 
برای حاضران تشریح و اعالم کرد؛ تاکنون 5۷ درصد 
نانوایی های کشور زیر پوشش این طرح قرار گرفته اند و 
قرار است تا پایان تیرماه این رقم به ۱00 درصد برسد.

برآوردهای مقدماتی وزارت اقتصاد نشان می دهد که 
تاکنون 40درصد یارانه آرد به ارزش ســاالنه معادل 
50هزار میلیارد تومان به صورت نــان به مردم داده 
نمی شــد و هدر می رفت. وزارت اقتصاد می گوید: از 

این پس و در نتیجه اجرای این طرح به صورت حقیقی 
و در قالب خدمــات دیگر به مــردم بازمی گردد. در 
گزارش وزارت امور اقتصــادی و دارایی، آثار مثبت و 
سازنده حکمرانی مبتنی بر داده ها و اطالعات به عنوان 
یکی دیگر از ویژگی ها و نتایج اجرای طرح مدیریت 
هوشمند یارانه آرد و نان مطرح شده است. این گزارش 
نشان می دهد که دولت هم اکنون اشراف کامل تری بر 
میزان هدر رفت یارانه ها در زنجیره تامین آرد و نان 

به دست آورده است .
رئیس جمهوری در این نشست بر لزوم گران نشدن 
قیمت و ثابــت ماندن بهــای نان در سراســر ایران 
تأکید و اعالم کرد: هــدف از اجرای این طرح، اصالح 
زیرســاخت ها و روش های پرداخت یارانه آرد و نان 
است و به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده 

و نخواهد بود.

روند 11ساله مصرف آرد
گزارش وزارت اقتصاد در حالی منتشــر می شود که 
گزارش های شــرکت بازرگانی دولتی ایران نشــان 
می دهــد؛ مقدار فــروش گندم بر حســب مصارف 
نانوایی های یارانــه ای و نیمه یارانه ای در ۱۱ســال 
گذشته از 8میلیون و ۱3۱هزار تن در سال ۱390به 
رقم ۷میلیون و 242هزار تن در سال ۱395رسیده 
و پس از آن میزان مصرف گنــدم برای پخت نان در 
ســال ۱396به 9میلیون و 36۷هزار تن در ســال 
۱396افزایش یافته و در پایان سال ۱390این میزان 
مصرف به باالی ۱0هزار و ۱66تن رســیده است. به 
گزارش همشهری، این شرکت میزان مصرف گندم 
برای پخت نان در سال ۱400را برای تنها نیمه نخست 
سال اعالم کرده که اگر آن را 2برابر کنیم، میزان گندم 
آرد شــده برای تامین آرد نانوایی ها به ۱0میلیون و 

۱90هزار تن می رسد.

قاچاق یا انحراف مصرف؟
نکته مهمی که از انحــراف در توزیع یارانه نان و 
آرد در گذشــته حکایت دارد، در میزان فروش 
گندم برای مصارف صنف و صنعت دیده می شود، 
به گونه ای که میزان مصارف صنف و صنعت از یک 
میلیون و 624هزار و 600تن در ســال ۱39۷به 
رقم 8۷5هزار و 300تن در ســال ۱399کاهش 
یافته و برآورد می شــود میزان مصرف آرد صنف 
و صنعت در سال گذشــته حداکثر یک میلیون 
و ۱00هزار تن شده باشــد. با این حساب بخش 
زیادی از آرد یارانه ای در طول 6ســال گذشته 
به ســمت تامین نیاز صنف و صنعــت با فروش 
غیرقانونی نان در نانوایی های سنتی سوق داده 

شده است.

کاهش تقاضا به دلیل کرونا
یک احتمال دیگر هم مطرح اســت که دلیل اصلی 
کاهش آرد صنعت و صنف در 3سال گذشته عمدتا 
ناشی از شــیوع ویروس کرونا و افت فعالیت خدمات 
ازجمله رستوران ها، هتل ها و نظایر آن باشد. چنان که 
در سال ۱400به ویژه پس از واکسیناسیون سراسری 
و کاهش محدودیت ها و رشد بخش خدمات، دوباره 
میزان فروش گندم از شرکت بازرگانی دولتی به صنف 

و صنعت افزایش یافته است.

معمای قاچاق آرد
هرچند جزئیاتی از گــزارش وزارت اقتصاد به دولت 
درباره میزان مصــرف واقعی گندم و آرد در ســال 
گذشته و 3ماه نخست امسال منتشر نشده، اما یک 
گزاره که دولت را به تغییر فروش آرد و عرضه نان ناچار 
کرده، احتمال افزایش قاچاق گندم و آرد از داخل ایران 
به کشورهای همســایه به ویژه پس از جنگ روسیه 

علیه اوکراین اســت. اردیبهشت امسال بود که جواد 
ساداتی نژاد، وزیر جهادکشاورزی، اعالم کرد: ۷0درصد 
روغن و 30درصد غــالت جهان در منطقه اوکراین و 
روسیه تولید می شود که به علت جنگ اوکراین، قیمت 
مواد غذایی در جهان بین 34 تــا 60درصد افزایش 
 یافته و موجــب جیره بندی در کشــور های اروپایی

شده است. 
او تأکید کرد: شرایط جدیدی برای امنیت غذایی جهان 
ایجاد شــده و دولت هم برای حفظ پایداری امنیت 
غذایی به علت قاچاق گسترده محصوالت تولیدی با 
آرد، تصمیم به آزادسازی آرد برای مصارف صنعتی 
گرفته است. او با افشای کسری 3میلیون تنی گندم در 
یکی از کشور های همسایه خبر داد که این کشور قصد 

دارد با قاچاق از ایران، این گندم را تامین کند.

4میلیون تن آرد کجاست؟
انتظار مــی رود با به نتیجه رســیدن طرح مهیا، 
دســت کم از انحراف در توزیع 4میلیون تن آرد 
در کشور جلوگیری شود. بر این اساس ضرورت 
دارد دولت گزارشی شفاف از میزان مصرف آرد 
به تفکیک استان های مختلف و همچنین سرانه 
مصرف هر ایرانی منتشــر ســازد. اقدامی که در 
نهایت باعث خواهد شــد حتی با فرض افزایش 
قیمت نان در آینــده هرچند دولت با آن مخالف 
است، بخش زیادی از منابع ناشی از صرفه جویی 
در مصرف داخلــی آرد، دولت بتوانــد آن را در 
بین نیازمندان توزیع کنــد. اصلی ترین مطالبه 
مردم که می توان راه را بــرای همراهی عمومی 
با برنامه های دولت هموار ســازد، این است که 
اعالم شــود این 4میلیون تن یارانه آرد، آن هم 
به ارزش 50هزار میلیــارد تومان، کجا و چگونه 

هزینه خواهد شد. 

40درصدآردایران،ناننمیشود
گزارش وزارت اقتصاد به دولت

دالرهای صادراتی کجاست؟
درآمدهای ناشی از صادرات نفتی ایران در سال گذشته 

ارز
84درصد و صادرات غیرنفتی 4۱درصد رشــد کرده و 
سؤال اینجاست که این دالرها کجاست؟ بانک مرکزی 
اما فاش کرده که خالص حســاب سرمایه در ســال گذشته با رشدی 
92.8درصدی مواجه شده و به رقم منفی ۱2میلیارد و ۱82میلیون دالر 
رســیده اســت. این آمارها نشــان می دهد از مجمــوع ۷9میلیارد و 
3۷3میلیون دالر صادرات کاالی شامل نفتی و غیرنفتی در سال گذشته 

دست کم بیش از ۱2میلیارد دالر آن در دسترس دولت نبوده است.

براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه کشور 
از منفی 6میلیارد و 3۱8میلیون ریال در ســال99 بر اســاس گزارش 
رسمی بانک مرکزی با رشدی 92.8درصدی به رقم منفی ۱2میلیارد و 
۱82میلیون ریال در پایان سال گذشته رسیده که این باالترین میزان از 

سال۱396 تاکنون است.
چنین روندی نشــان می دهد که دست کم بخشــی از دالرهای ناشی 
از صادرات نفت و غیرنفتی ایران یا به داخل کشــور وارد نمی شــود و 
در بانک های دیگر کشــورها انباشت شــده که به گفته پیمان قربانی، 

معاون اقتصادی بانک مرکزی جزو طلب های ایران به حســاب می آید 
 یا اینکه بخشــی از این مبلغ در قالب خروج ســرمایه از کشور به دیگر 

کشورها رفته است.
به گزارش همشهری، بانک مرکزی می گوید صادرات نفتی ایران شامل 
ارزش نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی 
که توسط شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت انجام شده در سال۱400 
به رقم 38میلیارد و ۷23میلیون دالر رســیده که نســبت به سال99 

رشدی 84درصدی را نشان می دهد. 

همشهری براساس اطالعات وزارت کار گزارش می دهد
ترکیب درآمدی خانوارهای ایرانی

تقریباً نیمی از خانوارهــای ایرانی مزد و حقوق بگیر هســتند، 
۱۱.۱درصد خانوارها تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند 
و 39.6درصد از خانوارها فاقد درآمــد ثابت اعم از مزد، حقوق یا 
مستمری هستند که عمدتاً در دسته بندی مشاغل آزاد و به ندرت 

در دسته فاقد درآمد دسته بندی می شوند.
به گزارش همشهری، اطالعاتی که معاونت رفاه اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مبنای پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 
منتشر کرده، حاکی از این اســت که 8۷.2درصد از خانوارهای 
ایرانی یارانه نقدی می گیرند، 2۷درصد فقیر هستند، 28.2درصد 
با وجود قرارنگرفتن زیر خط فقر قادر به تأمین معیشــت خود 
نیســتند و در مقابل همه اینها، ۱2.8درصد خانوارها به عنوان 
برخوردارترین خانوارهای ایرانی دسته بندی می شوند. نکته قابل  
تأمل این اســت که در این گزارش تعداد کل خانوارهای ایرانی 
28میلیون و 554هزار و 443خانوار اعالم شده که خالف واقعیت 

است و با اطالعات رسمی مرکز آمار ایران هیچ تناسبی ندارد.

ممر درآمدی فقرا
بررســی وضعیت درآمدی خانوارهایی که یارانــه جدید دولت 
سیزدهم را دریافت می کنند نشان می دهد: 3۱درصد این خانوارها 
در 3دهک فقیر جامعه قــرار دارند که مشــمول دریافت یارانه 
400هزار تومانی بوده و به شدت نیازمند حمایت اجتماعی هستند. 
از خانوارهاي این 3 دهک، فقط 26.9درصد از آنها تحت پوشش 
نهادهای حمایتی قرار دارند و 55.۱درصد آنها فاقد درآمد ثابت 
ناشی از اشتغال دارای بیمه یا مستمری هستند. البته 9.۷درصد 
از خانوارهای این 3دهک در دســته بندی شاغالن و کارفرمایان 
تأمین اجتماعی قرار می گیرند و 6.6درصد آنها نیز بازنشسته تأمین 
اجتماعی هستند. نکته قابل تأمل اینکه در این دهک، برخالف سایر 
دهک های درآمدی فقط ۱.6درصد خانوارها در دسته کارکنان و 
مستمری بگیران دولت قرار می گیرند. به نظر می رسد پایین بودن 
این نسبت، ناشی از باالتربودن حقوق و مستمری پرداختی دولت 

در مقایسه با مزد کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی است.

خانوارهای همسایه فقر
در دسته بندی وضعیت درآمدی خانوارهای یارانه بگیر، دهک های 
4 تا 6 به عنوان دهک های »زیر خط کفاف غیرفقیر« قرار می گیرند؛ 
یعنی خانوارهایی که نه درآمد آنهــا کفایت هزینه های زندگی 
و معیشت شــان را می دهد و نه آنقدر فقیر هستند که زیر خط 
فقر دسته بندی شــوند. طبق آمارها، 32.3درصد از خانوارهای 
یارانه بگیر کشــور در این 3دهک قرار می گیرند و با وجود اینکه 
دچار فقر مطلق نیستند، برای گذران زندگی چشم به حمایت های 
دولت دارنــد. 6.2درصد از خانوارهای این گروه تحت پوشــش 
نهادهای حمایتی قرار دارند، 40.3درصد فاقد درآمد ثابت )فاقد 
بیمه و مستمری( هستند و 3۱.9درصد در دسته بندی شاغالن و 
کارفرمایان تأمین اجتماعی قرار می گیرند. همچنین ۱3.2درصد 
از خانوارهای این گروه بازنشسته تأمین اجتماعی بوده و 8.4درصد 
آنها جزو کارکنان یا مستمری بگیران دولت محسوب می شوند. در 
این گروه نیز سهم کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی بیش از 

سهم خانوارهای کارمند یا مستمری بگیر دولت است.

طبقه متوسط نحیف
طبقه متوسط در اقتصاد ایران به شدت تحلیل رفته و بخش زیادی 
از خانوارهای این طبقه با سقوط به زیر خط کفاف، نیازمند حمایت 
دولت شده اند. در آمارهای وزارت کار نیز فقط 3دهک ۷ تا 9 در 
کنار دهک ۱0 درآمدی باالی خط کفاف قرار دارند و الاقل از منظر 
آمار از عهده خرج و هزینه زندگی خود برمی آیند. براساس آمارها 
2.۱درصد خانوارهاي این گروه تحت پوشش نهادهای حمایتی 
قرار دارند، 2۷.۷درصد فاقد درآمد ثابت بوده و 38.9درصد شاغل 
یا کارفرمای تأمین اجتماعی محســوب می شــوند. همچنین 
۱2.۱درصد خانوارها بازنشســته تأمین اجتماعی محســوب 
می شود و ۱9.2درصد آنها در دسته کارکنان و مستمری بگیران 

دولت قرار می گیرند. 
به گزارش همشهری، در این گروه که طبقه متوسط جامعه ایرانی 
محسوب می شوند، جمعیت وابســتگان دولت بیشتر است، در 
حالی که در طبقات فقیر و زیرخط کفاف، عماًل سهم کارگران و 
بازنشستگان تأمین اجتماعی چندبرابر کارکنان و مستمری بگیران 

دولت بود.

اقلیت برخوردار
از مجموع ۱0دهک یارانه بگیر در اقتصاد ایران، 6.6درصد خانوارها 
واجد شرایط دهک دهم درآمدی هستند و در طبقه خانوارهای 
برخوردار طبقه بندی شده اند. یکی از نکات جالب آمارها این است 
که ۱.۱درصد از این خانوارها باوجود ثروتمندبودن، تحت پوشش 
نهادهای حمایتی هم قرار دارند. در ایــن دهک، ۱۷.۷درصد از 
خانوارها فاقد درآمد ثابت هستند، 39.3درصد شاغل یا کارفرمای 
تأمین اجتماعی بوده و ۱۱درصد بازنشســته تأمین اجتماعی و 

۱۱درصد کارکنان و مستمری بگیران دولت هستند.

مالیات بر ارزش افزوده را باال ببرید
گزارشــی که معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی بر مبنای پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان با عنوان »منابع 
 »)PIT( سیاست های حمایتی با تأکید بر مالیات بر درآمد شخصی
منتشر کرده، بر اصالح نظام توزیع یارانه و برقراری رفاه در کشور 
متمرکز شده و محور اصلی آن تأمین منابع سیاست های رفاهی از 
محل دریافت مالیات است. در این گزارش با نگاهی به کشورهای 
دیگر، افزایش مالیــات ارزش افزوده از 9درصــد فعلی به ۱5 تا 
20درصد و توسعه چتر مالیات بر مجموع درآمد شخصی به عنوان 

یک سیاست مالی، بازتوزیعی و رفاهی پیشنهاد شده است. 
در این گزارش با تأکید بر اشراف پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان بر 
خانوارهای برخوردار )دهک دهم(، این خانوارها به عنوان اولویت 
اول دریافت مالیات بر مجموع درآمــد و خانوارهای دهک های 
۷ تا 9 به عنوان اولویت دوم ارائه اظهارنامــه مالیاتی و پرداخت 
مالیات علی الحســاب بر مجموع درآمدی معرفی شده اند. نکته 
قابل  تأمل در این گزارش معاونــت رفاه اجتماعی وزارت کار این 
است که در این گزارش تعداد کل خانوارهای ایرانی 28میلیون و 
554هزار و 443خانوار اعالم شده که خالف واقعیت است و هیچ 
تناسبی با اطالعات رسمی مرکز آمار ایران و بُعد خانوار 3.3نفره 
کشور ندارد. قبول تعداد خانوارهای اعالم شده در گزارش وزارت 
کار به این معناست که یا بُعد خانوار به 3نفر کاهش پیدا کرده یا 
جمعیت ایران از 94میلیون نفر گذشته است که البته هیچ کدام 

درست نیست.

2رسالت وزارت راه
رستم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی با 
اشاره به انتقال ســامانه کد رهگیری از 
وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت 
راه و شهرســازی می گویــد: هم اکنون 
اطالعات 62میلیون نفر در سامانه ملی 
امالک و اسکان وجود دارد و به دلیل اینکه هنوز این سامانه 

تکمیل نشده، آمارهای خانه های خالی متفاوت است.

نقد: بخــش قابل توجهــی از اتفاقات بازار مســکن و 
اجاره ناشــی از تحوالت اقتصاد کالن اســت؛ اما نبود 
زیرساخت های مورد نیاز برای مدیریت و سیاستگذاری 
این بازارها باعث شــده تــا سیاســتگذار و متولی این 
بازارها حتی قادر به مدیریت زمانی تخلیه اثرات عوامل 
اقتصادی نباشــد و مانند ســال های اخیر، مستأجران 
در شــرایطی که با شــدیدترین درجه کاهش قدرت 
خرید مواجه هستند، بیشترین فشارها را نیز از سمت 
بازار اجاره متحمل شــوند. این موضــوع هم از طریق 
قاعده مندســازی معامالت مســکن و اجاره به کمک 
ســامانه کد رهگیری و هم با کمک تنظیم بازار مسکن 
از طریق شفاف سازی بازار مسکن با تجهیز سامانه ملی 
امالک و اسکان و در نتیجه شناسایی خانه های خالی، 
معامالت سفته بازی و سودهای اتفاقی این حوزه قابل  
حل اســت. از این رو، از وزارت راه و شهرسازی انتظار 
می رود در کنار اقداماتی که بــرای اجرای برنامه های 
مسکنی دولت انجام می دهد، تمهیداتی سریع و فوری 
برای رفع مشکالت ســامانه کد رهگیری و سامانه ملی 
امالک و اســکان بیندیشــد و پایبندی بازار به این دو 

سامانه را به ۱00درصد برساند.

حرکت موتور صنعت با برق پاک
خبر: علی اکبــر محرابیان، وزیر نیرو ســرانجام 
مصوبه ضوابــط بهره مندی از بــرق تجدیدپذیر 
نیروگاه هــای احداث شــده در صنایع به صورت 
خود تامین را ابالغ کرد. این اقــدام که البته باید 
در سال های گذشته رخ می داد، باعث می شود تا 
سرمایه  گذاری برای تولید برق پاک افزایش یابد 
و اگر اراده ای برای اصالح ســاختار صنعت برق 
وجود داشته باشد، انتظار بر این است که بخشی 
از صنایع برای تامین برق خود، به ســمت تولید 
انرژی های پاک حرکت کنند و دیگر نیازمند برق 
تولیدشده به واســطه مصرف انرژی های فسیلی 

نباشند.
نقد: شــرط موفقیــت وزارت نیرو در تشــویق 
سرمایه گذاری صنایع برای تولید برق پاک البته 
این است که به معنای واقعی بازار برق تولیدشده 
با انرژی های پاک شــفاف باشد و سرمایه گذاران 
بتوانند برق مازاد خود را به قیمــت واقعی یا به 
دولت و دیگر بخش ها بفروشند یا امکان صادرات 
آن را داشته باشــند. مهم این است که محرابیان 
تنها به ابالغ مصوبه اکتفا نکنــد و به طور جدی 
پیگیر اجرای آن و برداشتن موانع احتمالی باشد. 
در غیراین صورت طرح های سرمایه گذاری برای 
تولید انرژی های تجدید پذیــر به تدریج بایگانی 
خواهد شد و صنعت برق در این زمینه با مشکالت 
جدی مواجه می شود. تشویق ســرمایه گذاران 
برای کم کردن اعتیاد به برق های تولیدشــده با 
انرژی فسیلی بدون تردید یک ضرورت ملی است.

چهره روز

داده ها

نقد  خبر

دخل و خرج

 کاهش رشد تراکنش ها 
در خرداد1401

تازه ترین گزارش شرکت شاپرک نشــان می دهد در خرداد 
امســال تعداد تراکنش های انجام شــده در شبکه پرداخت 
نسبت به اردیبهشت امسال 4درصد بیشتر شده درحالی که در 
خرداد پارسال نسبت به ماه قبل آن تعداد تراکنش ها رشدی 
بیش از ۱۱درصد را تجربه کرده بود. این آمارها از کاهش رشد 
تراکنش ها حکایت دارد درحالی که از نظر ارزش ریالی، مبلغ 
پول های جابه جا شده در شبکه شاپرک در خرداد امسال نسبت 
به اردیبهشت رشدی 8.6درصدی داشته حال آنکه در خرداد 

پارسال رشد 3۱درصدی مبلغ تراکنش ها رخ داده بود.

سهم 
کارتخوان های 

فروشگاهی

سهم 
تراکنش های 

اینترنتی

 سهم 
تراکنش های 

موبایلی

3.701میلیارد تراکنش
تعداد تراکنش ها در خرداد

4درصد
رشد نسبت به اردیبهشت

725هزار میلیارد تومان
مبلغ تراکنش های خرداد

8.6درصد
رشد نسبت به اردیبهشت

سهم ابزارهای پذیرش از تراکنش ها

%92.29 %4.82 %2.89

درآمد ارزی ناشی از صادرات از 1396 تا 1400- میلیون ریال 

درصد تغییر جمع کل درصد تغییر صادرات غیرنفتی درصد تغییر صادرات نفتی  سال 

1396 62، 768 -33، 266 - 96، 034-

1397 56، 999 -2/935، 652 2/792، 651 -5/3

1398 26، 049 -3/4533، 926 -8/459، 975 -3/53

1399 21، 043 -2/9128، 805 -1/5149، 848 -9/61

1400 38، 723 0/8440، 651 1/4179، 374 2/59

خالص حساب سرمایه به میلیارددالر از 1396 تا 14000

مقدار فروش گندم بر حسب مصارف نانوایی های یارانه ای و نیمه یارانه ای در 11 سال گذشته-هزار تنمقدار فروش گندم جهت تامین مصارف صنف و صنعت-هزار تن
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 »رتبه بندی معلمان« ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹ در قالب 
الیحه ای از ســوی دولت به مجلس ارســال شد که 
کلیات آن در ۱8خردادماه ســال ۱۴۰۰به تصویب 
رسید، اما به دلیل تغییرات قابل توجه الیحه از سوی 
نمایندگان مجلس و عدم تامین بار مالی آن، پس از 
چند ماه معطلی در مجلس، از سوی شورای نگهبان 
رد شد و دوباره به مجلس بازگشت. با انجام اصالحات 
وارده از ســوی مجلس، اسفندماه ســال گذشته، 
رتبه بندی از سوی شورای نگهبان مورد موافقت قرار 
گرفت و از رئیس مجلس برای اجرا به دولت و از سوی 
رئیس جمهور به وزارت آموزش و پرورش، ســازمان 
برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور 
برای تدوین آیین نامه اجرایی ابالغ شد. در نهایت روز 
گذشته ســخنگوی آموزش و پرورش اعالم کرد که 
آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان از سوی 
هیأت وزرا تصویب و برای اجرا ابالغ شده  است. این 
شیوه نامه شامل جزئیاتی است که هیأت های ممیزه 
باید براساس آن کار کنند. یوسف نوری، وزیر آموزش 
و پرورش گفت: تالش ما بر این اســت که در هفته 
آینده شــیوه نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان 
نهایی و در داخل وزارتخانه وارد عملیات اجرایی شود.

مشموالن چه کسانی هستند؟
با ابالغ آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان 
تکلیف مشموالن رتبه بندی، نحوه تبدیل وضعیت 
نومعلمان، امتیازات و شرایط الزم برای احراز رتبه های 
پنج گانه و میزان افزایش حقوق ناشی از رتبه بندی 

مشخص شد.
مشموالن این طرح، معلمان و نیروهای توانبخشی 
مدارس استثنایی هســتند که هم اکنون صرفاً در 
واحدهای آموزشی و تربیتی تمام وقت مشغولند یا 
کارکنان کادر اداری وزارت آموزش وپرورش که برای 
معلمی استخدام شده اند یا آن دسته از نیروهای اداری 
شاغل در پست های کارشناسی و باالتر که مدتی در 
خدمت معلمی بوده اند. اما نیروهای بدون کد شناسه 

استخدام مورد تأیید ســازمان اداری و استخدامی 
کشور، کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه های 
اجرایی، کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی، نیروهای 
مازاد یا در اختیار مدرســه، همه کسانی که بیش از 
یک صندوق حقوق دریافت می کنند، افرادی که در 
مرخصی بدون حقوق به سر می برند، افراد انتقالی به 
دانشگاه های فرهنگیان و شهیدرجایی و افراد مأمور 

به تحصیل مشمول این آیین نامه نیستند.

امتیازات برای رتبه های پنج گانه 
امتیازات الزم برای کســب رتبه های پنج گانه قید 
شده است و مشموالن در یکی از رتبه ها قرار خواهند 
گرفت. بسته های ارزیابی با سنجه های کیفی متفاوت 
که متناســب با هر رتبه از عمق و اهمیت بیشتری 
برخوردار می شــود، برای هریک از رتبه ها به صورت 
مجزا و براساس سهم از ســقف امتیاز توسط مرکز 
سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت با همکاری 
مراجع ارزیابی کننده به اجرا گذاشــته می شــود. 
حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هریک از رتبه های 

مشمولین براساس سهم امتیازات تعیین شده است.
شــاخص های رفتاری و عملکردی بــرای ارزیابی و 
احراز رتبه هــا، ازجمله مدرک تحصیلی، ســنوات 
خدمت، گواهینامه ها، تألیفــات، پروژه ها و میزان و 
ضریب تأثیر آن با شیوه نامه خواهد بود که با همکاری 
سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تهیه و به 
تأیید وزیر آموزش وپرورش خواهد رسید. در ارزیابی 
شایســتگی های عمومی، مجموعــه ای از صفات و 
ویژگی های شــخصیتی فرد مثل باورها، نگرش ها، 
اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و 
اخالقی جامعه اسالمی و نظام آموزش و پرورش معیار 
بررســی اســت. اجرای رتبه بندی منوط به حداقل 
۲سال خدمت در آموزش وپرورش از تاریخ اجرای این 
آیین نامه است. مشموالنی که پس از ارزیابی نخست، 
حداقل امتیاز الزم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را 
کســب نکنند، از تاریخ عدم احراز رتبه، به مدت یک 
سال به آنها فوق العاده رتبه آموزشیار معلمی پرداخت 
خواهد شد. این دسته از مشموالن می توانند در فرصت 
یک ساله با کسب امتیاز الزم و ارزیابی مجدد در یکی 
از رتبه ها قرار گیرند. همه افراد  تازه استخدام شده اند 

به صورت پیمانی به کارگیری خواهند شد و تبدیل 
وضعیت آنها منوط به کسب امتیازات رتبه مربی معلم 
و با رعایت ســایر قوانین مربوطه است و ارزیابی آنها 

پس از ۲دوره ارزیابی ساالنه صورت می گیرد.
به اســتناد ماده۷ آیین نامه، مرکز سنجش و پایش 
کیفیت آموزشی وزارت موظف است پس از اجرای 
دوره ارزیابی، برای هر یک از شرکت کنندگان، کارنامه 
احراز شایستگی با محتوای نقاط ضعف و قوت، صادر 
و همراه با الزامات و توصیه های آموزشی و برنامه های 
توانمندسازی در قالب سامانه جامع مسیر رشد معلم، 

به ایشان ارائه کند.

افزایش ها چگونه خواهد بود؟
 ۱۰روز مهلت اعتراض پس از ابالغ رتبه، نســبت به 
نحوه رســیدگی، ارزیابی و رتبه تعیین شده معین 
شده اســت. در ماده ۱۵میزان افزایش حقوق ناشی 
از رتبه بندی در فیش حقوقی مشموالن اعالم شده 
اســت؛ به ترتیب برای رتبه های پنج گانه آموزشیار 
معلم، مربی معلم، اســتادیار معلم، دانشیار معلم و 
استاد معلم به ترتیب ۴۵درصد، ۵۵درصد، ۶۵درصد، 
۷۵درصد و۹۰درصد مجموع امتیازات حق شغل، حق 
شاغل و فوق العاده شغل در حکم کارگزینی مشموالن، 
به صورت جداگانه درج و ماهانه پرداخت می شــود. 

ارزیابی مجدد نیز هر ۳ سال یک بار خواهد بود.
محمدرضا نیک نژاد، کارشــناس آموزش و پرورش 
اما می گوید ایــن درصدها اگر اعمال شــود، روی 
۲بند آغازین حکم اجرا خواهد شــد. او می گوید: 
»در ۲بند نخســت حکم  معلم ها، به حق شــغل و 
حق شاغل اشاره شده است که این دو، حقوق ثابت 
فرد بوده و از دریافتی پایین تر اســت؛ مثال من که 
حکمم ۹میلیون تومان شده، درواقع با کسر مالیات 
و... ۷میلیون تومــان دریافت می کنم. اما ۵میلیون 
تومان آن مربوط به۲ بنــد اول حکم یا حقوق ثابت 
است و اگر قرار باشد بنا بر رتبه بندی ۴۵تا ۹۰درصد 
افزایش وجود داشته باشد، روی همین ۲بند است. 
به عبارتی با ۴۵درصد افزایش ۲میلیون تا ۲میلیون 
و ۵۰۰هــزار تومان به حقوق من افزوده می شــود 
که باز هم مطابق و هماهنگ با افزایش قیمت های 
افسارگسیخته امروز نیست؛ یعنی طرحی که تا این 

اندازه معلم ها پیگیرش بوده اند در حقوق شخصی 
مثل من با این ســابقه و مدرک تحصیلی که حتما 
دستمزد باالیی نسبت به دیگر معلم ها دارم به این 

شکل خواهد بود.«

طرحی با مالک های کلی و سختگیرانه 
مالک های ارائه شــده کلی و سختگیرانه است. این 
نظر بسیاری از معلم هاست که از زبان نیک نژاد نقل 
می شود. او معتقد است: »هیأت های ممیزی که کار 
ارزیابی معلم ها را انجام می دهند، خارج از آموزش و 
پرورش آورده شده اند و شامل هیأت علمی دانشگاه 
و بازنشستگان آموزش و پرورش می شوند. شاید به 
ظاهر شکل آموزش این دو گروه با هم یکسان باشد، اما 
محتوای نحوه کار معلم در مدرسه و استاد در دانشگاه 
کامال متفاوت است. معلم فقط می تواند بفهمد معلم 
چه کاری انجام می دهد. نزدیک ترین نیروی اداری 
که می تواند ارزیابی کند، مدیر اســت. مدیر درباره 
شایستگی های عمومی، حرفه ای و اداری نظر می دهد، 
اما ارزیابی باید دقیق  باشد؛ مثال سواد معلم چطور قرار 
است در این ارزشیابی ها مشخص شود؟ چه مدرکی 
برای اینکه فرد سر کالس خوب تدریس می کند یا نه 
وجود دارد؟ ســواد معلم چطور می تواند با گذراندن 
ضمن خدمت تشخیص داده شود؟« او می گوید که 
با این نوع ارزیابی و سیاستگذاری ها حتما معلم ها از 

رتبه ۳باالتر نخواهند رفت.
نیک نژاد که خود معلم ۳۰ســال خدمت است و در 
آستانه بازنشســتگی قرار گرفته، می گوید: »دولت 
از ابتدا اعــالم کرد یک تا یک و نیــم میلیون تومان 
به حقوق معلم ها اضافه شــود و از رتبه بندی دست 
بردارند، اما با فشــار بیرونی از سوی معلم ها و فشار 
درونی از ســوی آموزش و پرورش، دولت مجبور به 
این کار شــد؛ هرچند هنوز ســد بزرگ دولت است 
که به لحاظ بودجه همواره دچار مشکل بوده است. 
مسئله دولت اجرای کیفی طرح نیست، بلکه مسئله 
آن بودجه است. این مسئله باعث می شود حداقلی که 
به حقوق معلم اضافه می شود، رضایت او را جلب نکند. 
این آشفتگی ها در قانون و آیین نامه دردی از معلم را 
درمان نخواهد کرد. باید میانگین حقوق معلمان به 

میانگین حقوق جامعه برسد.«

حقوقمعلمانبارتبهبندیچقدرمیشود؟
با طرح رتبه بندی معلم ها که هفته آینده وارد عملیات اجرایی می شود، چند درصد حقوق ها رشد خواهد کرد؟

زهرا رستگارمقدمگزارش
روزنامه نگار

هدفمندکردن شهریه دانشجویی ۲
در بند ۶ سیاست های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و 
ساماندهی امور ایثارگران، ابالغی مقام معظم رهبری آمده است:

توانمندســازی فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعدادها 
و ارتقاي سطح علمی، فنی و فرهنگی ایثارگران و فرزندان آنها 
به منظور نقــش آفرینی فعال و مؤثــر در عرصه های مختلف و 
اولویت دادن به استفاده از ایثارگران در بخش های مدیریتی در 
شرایط مساوی. عالوه بر آن در بند 8 همین سیاست های ابالغی، 
به شــناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و 
خانواده های آنان در ابعاد مختلف اشاره شده است. از مهم ترین 

ابعادی که در این بند ذکرشده ابعاد علمی و آموزشی است.
مضافاً در بند ۷ این سیاســت ها، اولویت دادن به ایثارگران در 
سیاستگذاری ها، برنامه ها، قوانین و آیین نامه های کشور اشاره 
شده که نتیجه این اولویت ها در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی بیان شده است. با نکاتی که در سیاست های کلی نظام 
در قِبال ایثارگران، ابالغی مقام معظم رهبری ذکر شــده است 
به این نتیجه می رســیم که موضوع آموزش و تحصیالت عالیه 
دانشگاهی زمینه ساز کلیه اهدافی است که در این سیاست ها 
ابالغ شده و قوای سه گانه کشور موظف به تامین اهداف مذکور 
در قوانین، مقــررات و آیین نامه های خود هســتند. آیین نامه 
اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 

در ۱۲ ماده و ۲۱ تبصره به تصویب رسیده است.
در ماده ۱ آیین نامه، اصطالحات آیین نامه تعریف شده است:

  دربند ۱ ماده ۱۱ آیین نامه، تعریف »دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی« برابر قانون ذکر شده است لیکن عبارت )مستقر 
در داخل کشور( که به نوعی تحدید قانون است عبارتی اضافی در 
آیین نامه بوده و این محدودیت موجبات تضییع حقوق ایثارگران 

و خانواده آنها را فراهم می کند.
  در بند ۴ ماده ۱، اصطالح »کمک شهریه« تعریف شده است. 
در متن ماده قانونی چیزی به عنوان کمک شهریه وجود ندارد تا 
به تعریف آن در آیین نامه لزومی باشــد، بلکه به پرداخت ۱۰۰ 
درصد شهریه اشاره شده است. برای اینکه تعریف این اصطالح 
در آیین نامه منطبق با قانون باشد نیاز به اصالح قانون وجود دارد. 
تعریف این اصطالح به این شکل برای رفع مشکالت تأمین اعتبار 
ذکر شده و خارج از حدود اختیارات تصویب کنندگان آن است. 
مضافاً حذف شــهریه دروس پیش نیاز نیز از محدودیت های 
تحمیلی این آیین نامه است که در قانون به آن اشاره نشده است.

  دربند ۷ ماده ۱، در تعریف اصطالح »میزان« به کارگروه ماده ۲ 
اشاره شده که احتماالً اشتباه است و منظور کارگروه ماده ۳ است. 
ضمناً در عبارت انتهایی این بند به حداکثر سن مجاز داوطلبان 
اشاره شده است. شــاید تعیین حداکثر سن مجاز داوطلبان به 
لحاظ منطقی و کارشناسی صحیح باشد لیکن تحدید قانون و 

خارج از صالحیت تهیه کنندگان آیین نامه است.
  دربند 8 ماده ۱ آیین نامه، اصطالح  »شرایط پرداخت« تعریف 
شده است و از عبارت »کمک شهریه و تامین منابع مالی آن« 
استفاده شده اســت. مجدداً متذکر می شویم که عبارت کمک 
شهریه عبارتی جعلی است و در قانون ذکری از آن به میان نیامده 
است. ضمناً قانونگذار تامین صددرصد شهریه را برعهده بنیاد و 
دولت گذاشته و ضرورتی بر بحث تامین مالی آن به شکلی که در 
آیین نامه آمده نیست و به نوعی مغایر با قانون و خارج از حدود 

اختیارات تهیه کنندگان آن است.

 افزایش خطر بیماری های 
قلبی - ریوی و مرگ زودرس سالمندان

رئیس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره 
به کاهش مجدد کیفیت هوا، یکی از شاخص های آلودگی هوا را 
غلظت ذرات معلق ۱۰PM که عمدتا ناشی از خیزش گردوغبار 
با منشأ طبیعی همچون بیابان ها هستند، دانست و گفت: »این 
وضعیت خطر بیماری هــای قلبی و ریوی و مــرگ زودرس در 
سالمندان و بیماران قلبی را افزایش می دهد.« عباس شاهسونی 
با اشاره به کاهش مجدد شــاخص کیفیت هوای تهران و برخی 
 ۱۰PM شهرها، به بررسی وضعیت شاخص غلظت ذرات معلق
ناشی از توفان های گردو غبار در برخی شهرها پرداخت و به ایسنا 
گفت: »این ذرات به عنوان شاخص  توفان های گردوغباری لحاظ 
می شوند که کوچک تر یا مســاوی ۱۰میکرون  هستند و عمدتا 
قسمت فوقانی تنفسی را تحت تأثیر قرار می دهند و تأثیر زیادی 
بر ســالمت افراد دارند. او گفت: »از احتیاطات در مورد افزایش 
غلظت ذرات معلق ۱۰PM که هوا را در شــرایط ناســالم برای 
همه  گروه ها قرار می دهد، این است که افراد مبتال به بیماری های 
قلبی- عروقی، ریوی، کودکان، ســالمندان و زنان باردار باید از 
فعالیت ســنگین خارج از منزل خودداری کرده و افراد دیگر هم 
باید میزان فعالیت خارج از منزل خود را کاهش دهند.« او افزود: 
»در شــرایطی که غلظت ذرات معلق ۱۰PM )شاخص توفان 
گردوغبار( در رده ناسالم برای همه  گروه ها باشد، احتمال و خطر 
افزایش بیماری های قلبی و ریوی و مرگ زودرس در سالمندان 
و بیماران قلبی و همچنین افزایش عالئم تنفسی در کل جمعیت 
وجود دارد.« او درباره شــرایط اخیر هوای تهــران که منجر به 
تعطیلی ادارات، مدارس و دانشگاه های تهران در روز گذشته هم 
شــد، گفت که باید تمام گروه ها درصورت حضور در فضای باز از 
ماسک مناسب استفاده کنند. به گفته شاهسونی، بررسی ها نشان 
می دهد از ابتدای سال۱۴۰۱ در شهر تهران ۱۰روز غلظت ذرات 
معلق ۱۰PM در رده ناسالم برای گروه های حساس و ۷روز در رده 
ناسالم برای تمام گروه ها بوده است؛ این در حالی است که در مدت 
مشابه در سال گذشته در شهر تهران فقط یک روز غلظت ذرات 
معلق ۱۰PM برای گروه های حساس باال بود و هیچ روزی نیز از 
نظر غلظت ذرات معلق ۱۰PM برای همه گروه ها ناسالم نبود. او 
در ادامه به بررسی وضعیت شاخص ۱۰PM در چند شهر ازجمله 
اهواز، زابل و ایالم که مطالعه در آن شهرها انجام شده، پرداخت 
و گفت: »در اهواز از ابتدای امسال تا ۱۲ تیر، ۶۶روز غلظت ذرات 
معلق ۱۰PM باالتر از اســتاندارد ملی بود که این رقم در سال 
گذشته ۲۴روز بود. در این شهر در ســال۱۴۰۱ تاکنون ۶۶روز 
غلظت ذرات معلق ۱۰PM در رده ناسالم برای گروه های حساس 
و ۲۹روز ناسالم برای تمام گروه ها بوده است؛ این در حالی است که 
در مدت مشابه در سال قبل ۲۴روز هوای شهر اهواز ناسالم برای 

گروه های حساس و ۴روز ناسالم برای همه گروه ها بوده است.«

 یوسف رضایی
 معاون امور توانبخشی بهزیستی 

استان تهران
بهزیســتی بــا شــهرداری توافــق کــرده 
افــرادی که فاقــد شــرایط دریافــت پالک 
ویژه خودروی معلوالن  اند، از مجوز ورود 
به طرح ترافیک استفاده کنند. تعدادی از 
افراد دچار معلولیت که گواهینامه ندارند 
می توانند از طریق بســتگان درجه یک از 

طرح ترافیک بهره مند شوند./ایسنا

 پرویز فتاح
 رئیس بنیاد مستضعفان

توزیــع یک میلیــون بســته محصــوالت 
لبنی از اول تیر شــروع شده و تا شهریور 
ادامه دارد. در طول دوره کرونا تقریبا هر 
3ماه یک بار بســته معیشتی توزیع شد 
و توزیع آخرین بســته که شــامل برنج و 
روغــن و ماکارونــی و... بود نیــز از بهمن  
آغــاز و تا خــرداد  یک میلیــون  و ۴۰۰هزار 
بسته در سطح کشور توزیع شد./ایسنا

 محمدمهدی گویا
 رئیس مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر وزارت بهداشت
کرونــا هنوز یک تهدید اســت. ســازمان 
جهانی بهداشت معتقد است مواردی را 
باید درنظر بگیریم تا مطمئن شد کرونا 
بیش از این آسیب نمی زند، یکی از آنها 
واکسیناسیون کامل حداقل ۷۰ درصد 
است؛ اما اکنون تنها ۵۸کشور در دنیا به 

این هدف دست یافته اند./ایسنا

رشــد اهــدای خــون در 3مــاه اول1۴۰1 
نســبت به مــدت مشــابه ســال قبــل 
است؛ تعداد مراجعه کنندگان در این 
مدت ۷1۰هزار نفر بود که از این تعداد 

۵۷۰نفر موفق به اهدای خون شدند.

در صدر اهدای خون قرار دارند؛ استان  
خراسان شــمالی بــا 3۵درصــد رشــد، 
اســتان همدان بــا رشــد 33درصدی و 
استان کردســتان با رشــد 3۲درصدی 

اين استان ها بوده اند.

خونــی  گــروه  کشــور،  جمعیــت   از 
O مثبت، دارند. ۲۷درصد گروه خونی 
A، ۲3درصــد گروه خونــی B، ۷درصد 
گروه خونــی AB و حدود 3 تــا ۴درصد 

گروه خونی Oمنفی دارند. / ایسنا

زنــان در اهــدای خــون مشــارکت دارنــد؛ 
البته میــزان مشــارکت آنها در 3مــاه اول 
امسال به طور چشمگیری کمتر از متوسط 
کشورهای توسعه یافته است. استان های 
کردســتان، لرســتان و خراسان شــمالی 

بیشترین رشد را داشته اند.

جمعیــت کشــور، دارای گــروه خونــی 
مثبــت هســتند و تنهــا 1۰درصــد گروه 
خونــی منفــی دارند. افــرادی کــه گروه 
خونــیO منفــی دارنــد، می تواننــد 
اهداکننــده عمومــی باشــند و به همه 
نیازمندان بــه خون در همــه گروه های 

خونی، خون اهدا کنند.

13
درصد

3
استان

34
درصد

4/5
درصد

90
درصد

مبتالیان کرونا ۴رقمی شد 
براساس اعالم وزارت بهداشــت، در ۲۴ساعت 
گذشته براســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۱۰۰۷بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور 
شناسایی شده و متأسفانه 8بیمار نیز جان خود 
را از دست دادند. از یکشنبه تا دوشنبه ۱۳تیرماه 
۱۴۰۱ و براساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۱۰۰۷بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور 
شناسایی و ۱۲۲نفر از آنها بستری شدند. بر این 
اساس مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به 
۷میلیون  و ۲۴۰هزار و ۵۶۴نفر رسید. متأسفانه 
در طول ۲۴ســاعت گذشــته، 8بیمار مبتال به 
کووید-۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱هزار 
 و ۴۰۴نفر رسید. خوشبختانه تا کنون ۷میلیون  
و ۶۳هزار و ۴۷۹نفر از بیمــاران، بهبود یافته و 
یا از بیمارستان ها ترخیص شــده اند. ۲۳۲نفر 
از بیماران مبتال به کوویــد-۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت 
قرار دارنــد. تاکنون ۵۲میلیــون  و ۶۵۲هزار و 
۴۳۱آزمایش تشــخیص کووید-۱۹ در کشور 
انجام شــده اســت. هم اکنون صفر شهرستان 
در وضعیت قرمز، صفر شهرســتان در وضعیت 
نارنجــی، ۱۰۵شهرســتان در وضعیــت زرد 
و ۳۴۳شهرســتان در وضعیت آبی قــرار دارند. 
آخرین بار هفتم اردیبهشــت ماه بــود که آمار 
مبتالیان به کرونا در کشــور با رقم ۱۰۰۹نفر، 

۴رقمی بود. 

نقل قول 

عدد خبر

سالمت

 خبر

ایثارگران بدانند

زندانیانمالیدرکارواشمشغولکارمیشوند5۰درصدطالقها،در۱۰۰شهرکوچکاتفاقمیافتد
 مدیرکل دفتــر برنامه ریزی و 

توسعه اجتماعی جوانان وزارت جامعه
ورزش و جوانان گفت:»براساس 
بررســی ها، ۵۰درصــد طالق های کشــور در 
۱۰۰شــهر کوچک اتفاق می افتد و اگر بتوانیم 
شهرســتان ها را در بحث آموزش ها و کارگاه ها 
حمایت کنیــم، این وضعیت بهتر می شــود.« 
حجت االســالم مهدی متقی فر در جلسه ستاد 
ســاماندهی امــور جوانــان اســتان کرمان 
گفت:»شورای عالی جوانان و ستاد ساماندهی، 
برای بررســی مســائل و موانع امور جوانان در 
حوزه هــای مختلــف اســت و فلســفه اینکه 
دســتگاه های مختلف عضو این ستاد هستند، 
هم افزایی برای رفع مشــکالت، موانع و مسائل 
جوانان است.« او با بیان اینکه یکی از مشکالتی 
که داریم این است که به ندرت شاهد هم افزایی 
بین دســتگاه ها برای رفــع موانع هســتیم، 
افزود:»اداره کل ورزش و جوانان به تنهایی توان 
برطرف کردن مشکالت را ندارد و استانداری باید 
هم افزایی دســتگاه ها در حوزه ازدواج، کاهش 
طالق، اشــتغال و کارآفرینی را پیگیری کند و 
گزارش دســتگاه ها را در این زمینه بخواهد.« 
متقی فر تصریــح کرد:»از ســال ۹۲ تا ۹8 نرخ 
ازدواج در کشور به شدت کاهش پیدا کرد و در ۲ 

سال اخیر شاهد رشــد واقعه ازدواج بوده ایم.« 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توســعه اجتماعی 
وزارت ورزش و جوانان گفت:»کمترین ازدواج در 
اســتان های برخــوردار شــکل می گیــرد و 
استان هایی که محرومیت بیشتری دارند، ازدواج 
در آنها بیشتر اســت. به عنوان مثال در ۱۵سال 
گذشته در هیچ استانی شــاهد افزایش ازدواج 
نبودیم به جز سیستان و بلوچستان.« متقی فر 
گفت:»ارزیابی استان ها به واسطه نرخ مقطعی 
کار درستی نیســت و باید ارزیابی را در فرایند 
بررسی کرد یعنی ببینیم در ۱۰سال گذشته چه 
اتفاقی افتاده اســت.« این مقام مســئول بیان 
کرد:»براساس بررسی ها، ۵۰درصد طالق های 
کشور در ۱۰۰شهر کوچک اتفاق می افتد و اگر 
بتوانیم شهرســتان ها را در بحــث آموزش ها و 
کارگاه ها حمایــت کنیم، ایــن وضعیت بهتر 
می شــود.« او افزود:» ۴مرکز مشاوره تخصصی 
ازدواج و خانواده در کشور داریم و حاضریم اگر 
دستگاه ها در بحث مکان به ما کمک کنند، هزینه 
مشــاور و مجوز و هزینــه مشــاوره ها را تقبل 
کنیم.«او در ادامه افــزود:»در زمینه آموزش و 
کارگاه های آموزشی برای ازدواج و خانواده هر 
دســتگاهی با ما همکاری کند، تعامل ویژه ای 

خواهیم داشت.«

 دادستان تهران گفت:»اداره کل 

زندان های تهــران با هماهنگی شهر
بنیاد تعاون زندانیان در راستای 
اشتغال به کار مددجویان تالش بیشتری کنند.«
چهارمین جلســه کاهش جمعیــت کیفری با 
حضور علی صالحی، دادســتان تهران، معاونان 
دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی 
و انقالب تهــران، مدیــران کل اداره زندان ها و 
اقدامــات تأمینی و تربیتی اســتان های تهران 
و البرز و مدیــران عامل بنیاد تعــاون زندانیان 
کشور و اســتان های تهران و البرز برگزار شد. 
علی صالحی در حاشــیه این جلسه گفت:»اگر 
چه افرادی که در زندان حضور دارند دستشان 
از زندگی معمولی کوتاه است اما باالخره چه در 
بیرون و چه در داخل زندان نیازمند درآمدزایی 
برای خانواده هایشان هســتند.« او افزود:»در 
طرحی مصوب شــد که بنیاد تعاون زندانیان تا 
پایان شهریور امسال با استفاده از ظرفیت های 
بنیاد، نسبت به اشتغال به کار ۲هزار و ۵۰۰نفر 
در داخل زندان ها و نیز تعداد ۲هزار نفر در خارج 
از زندان های استان تهران بدون احتساب ظرفیت 
موجود با حقوق و دستمزد متعارف اقدام کنند.« 
دادستان تهران تصریح کرد:»همچنین مصوب 
شــد بنیاد حامی درخصوص کشــت و صنعت 

حامی فدک با توجه به اینکــه هم اکنون تعداد 
۷۳نفر مشغول به کار هســتند، این تعداد را تا 
پایان شهریور امسال حداقل تا ۲۰۰نفر افزایش 
دهد.« ایــن مقام مســئول افزود:»درخصوص 
کارواش جنب زنــدان اوین کــه بهره برداری 
آن توســط مســئوالن بنیاد تعــاون به بخش 
خصوصی واگذار شده است و در آن مجموعه از 
ظرفیت های زندانیان استفاده نمی شود، تا ۳ ماه 
آینده، تمامی کارگران آن مجموعه از زندانیان 
به ویژه بندهای مالی و دارای ردمال زندان اوین 

استفاده شود.«
صالحی افزود:»درخصوص حقابه از سد فشافویه 
جهت اراضی کشت و صنعت حامی فدک با توجه 
به اینکه این اراضی جهت اشتغال زندانیان است، 
مقرر شــد تا پس از ارائه اسناد و مدارک توسط 
»بنیاد حامی«، دادستانی تهران از باب حقوق 
عامه این موضوع را پیگیری کند.« دادســتان 
تهران گفت:»پس از ارائه آمــار دقیق زندانیان 
تبعه کشور افغانستان توسط اداره کل زندان های 
تهران جلســه ای با حضور وزیر دادگســتری، 
معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه 
و درصورت لزوم با دعوت از ســفیر افغانستان 
نسبت به تعیین تکلیف آنها، اقدامات الزم جهت 

استرداد به کشور خود انجام شود.«/ مهر
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قتل هولناک زوج سالخورده به خاطر 40میلیون 

پارک ها شب ها تاریک نباشند
با شروع فصل تابستان گویا روشن کردن چراغ پارک ها را فراموش 
کرده اند. چرا در ساعات پایانی غروب آفتاب، چراغ پارک ها روشن 

نمی شود که تاریک نباشد و امنیت بیشتری برقرار شود.
دوستی از تهران 

مغایرت در قیمت درج شده روی کاال با قیمت فروش
چند نرخی بودن واقعا داستان عجیبی است. یک روغن موتور از برند 
معروف که قیمت تولید کننده 38هزار تومان به تاریخ 8خرداد روی 
آن ثبت شده بود و قیمت مصرف کننده آن 44هزار و 700تومان 
درج شده بود، به قیمت 95هزار تومان خریدم!! مستاصل از اینکه 
به چه کسی گالیه کنم و فقط این پیام را فرستادم تا بگویم منصفانه 

و عادالنه نیست و حتی فروشنده هم در این میان بی تقصیر است.
مسعودی از کرج 

افزایش قیمت ها کسبه را به دردسر انداخته است
یک بسته پودر شوینده برندی خاص را که قیمت روی بسته بندی 
آن 12هزار و 600تومان درج شده، مجبورم به نرخ روز و به قیمت 
18هزار تومان بفروشم. مشتری روی جنس را نگاه می کند و اسم 
من می شود گرانفروش. درحالی که طبق مصوبه افزایش قیمت ها 
که روزانه کنترل می کنم کاال می فروشم و فرصتی نیست که قیمت 
روی کاالها به نرخ جدید ثبت شود. با این تغییر قیمت های ساعتی 
واقعا مشتری به ما بدبین شــده و برای همه کسبه دردسر درست 
شده است. باید هر چه سریع تر اقدامی برای ثبات ارزش پول ملی و 

تثبیت قیمت ها صورت گیرد.
محمدی از تهران

سهمیه ماهانه گازوئیل وسایل نقلیه سنگین افزایش یابد
قبال سهمیه ماهانه وسایل نقلیه سنگین هزار لیتر بود که به دلیل 
برخی تقلب و سوء استفاده های صورت گرفته، آن را کاهش دادند. 
جلوگیری از تخلف قابل قبول اســت ولی نه اینکه ســهمیه من 
به عنوان راننده ای که مدام کار می کند و نیازمند این گازوئیل است، 
کاهش یابد. می توانند بررسی کنند و هر کسی را که تخلف کرده، 

سهمیه اش را کامل قطع کنند، نه اینکه سهمیه همه را کم کنند.
لیوارجانی راننده تراکتور از دزفول

ســطل های مکانیزه زباله در خیابان نوش آبادی نیازمند 
شست و شو است

از زحمتکشان شــهرداری تقاضا داریم نسبت به شست وشوی 
سطل های زباله مکانیزه واقع در منطقه 11 ناحیه 3 به نشانی: 
خیابان امام خمینی، خیابان اســکندری جنوبی، کوچه شهید 

نوش آبادی، نبش کوچه فرحی پور اقدام کنند.
مهدی ازتهران

وام فرزندآوری بدون ضامن، شعار است
چندی پیش وزیر اقتصاد از پرداخت وام فرزندآوری بدون ضامن 
صحبت کردند که بانک ها به آن توجهــی نمی کنند. بنده برای 
دریافت وام فرزندآوری به مبلغ 20میلیون تومان به بانک ملت 
شهرستان زرند در شعبه شهید بهشتی مراجعه کردم که گفتند 
اصال چنین چیزی امکان ندارد و اگر می توانند با ما برخورد کنند! 
در نهایت با هزار بدبختی و رو زدن به چند نفر، ضامن جور کرده 
و وام ناچیــز فرزندآوری را دریافت کردم کــه بابت چندماه یک 
فرزند هم کفایت نمی کند و حتــی یک پنجم هزینه های دوران 
بارداری را هم پوشش نمی دهد. خوب است مسئوالن فکری به 
حال مکلف کردن بانک ها کنند تا از ضوابط وضع شده پرداخت 

تسهیالت پیروی کنند و البته ارقام وام را افزایش دهند.
نوری از اراک

چه کسی مجوز داده که در تهران برنج کشت کنند؟
در قلب شهر تهران در حاشیه اتوبان شهید اردستانی، 500متر بعد 
از فروشگاه کوثر10، در اوج بحران بی آبی در کشور، چند هکتار 
زمین را زیرکشت برنج برده اند! اول باور کردنی نبود، ولی وقتی از 
نزدیک مشاهده کردم که چندین هکتار زمین غرق در آب است و 
در این بحران برنج کاشته و آنها را مراقبت می کنند. واقعا مسئوالن 
به خصوص در بخش کشاورزی از این موضوع بی اطالع هستند؟ آیا 
نباید با این موضوع برخورد شود، درحالی که زمین های شالیکاری 

شمال کشور از بی آبی خشکیده اند؟
بصیر از تهران 

به داد زاگرس برسند 
پروانه های ســفید بلوط خوار حداقل در اطراف محل زندگی ما 
)لنده( از شهرهای اســتان کهگیلویه و بویراحمد، همه درختان 
 بلوط را گرفته اند و درختانی که مورد حمله ایــن پروانه ها قرار 
می گیرند، نابود خواهند شد. از مسئوالن تقاضا داریم به داد مردم 
زاگرس برسند و اجازه ندهند آفت یادشده درختان زاگرس را نابود 
کند. زاگرس خاستگاه بسیاری از رودهای کشور بوده و نابودی آن 

برای همه ایرانیان مهم است.
فتحی از لنده

زباله گردها کوچه و پیاده روها را قرق کرده اند
هر روز چندین گونی بزرگ زبالــه کثیف در پیاده رو و پارک محله ما 
دیده می شود که گاهی یک زباله گرد هم با صحنه ناراحت کننده ای در 
کنار آنها به خواب رفته یا نشسته است. از سد معبر شهرداری منطقه 5 
تقاضا داریم جلوی زباله گردها را بگیرد و اجازه ندهد در پارک و پیاده رو 
در محدوده بزرگراه ســتاری، خیابان پیامبر غربی، کوچه جهاد اکبر 

سدمعبر کنند و صحنه های ناراحت کننده را به وجود آورند.
 پیام از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

مرگ 3نفر چندین زندگی بخشید
اعضای بدن 3نفر که در حوادث جداگانه دچار مرگ مغزی شده 
بودند با موافقت خانواده های شان به بیماران نیازمند اهدا شد و 
جان آنها را که از مدت ها قبل در انتظار دریافت اعضای پیوندی 

بودند، نجات داد.
به گزارش همشــهری، نخســتین بیمار جوانی 21ساله به نام 
سیدیاسین موسوی بود. او که اهل شهرســتان ایذه در استان 
خوزستان بود چند روز قبل در حادثه رانندگی به شدت آسیب 
دید و با وجود تالش پزشــکان دچار مرگ مغزی شــد. در این 
شرایط بود که پیش از توصیه پزشکان بیمارستان پدر این جوان 
به دفتر پیوند اعضا مراجعه کرد و گفت تمایــل دارد تا اعضای 
بدن پسرش به بیماران نیازمند اهدا شود. در این شرایط بود که 
عملیات جداسازی اعضای پیوندی آغاز و 2 کلیه  او به 2 مرد اهل 
رامهرمز و رامشیر و کبد وی نیز به مردی در اهواز اهدا شد. دکتر 
جواد شریعتی، مدیر دفتر فراهم آوری و هماهنگی پیوند اعضا و 
نسوج دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ضمن تقدیر از 
تصمیم خانواده این بیمار مرگ مغزی از 11 مورد اهدای عضو در 

خوزستان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
دومین بیمار مرگ مغزی دختری 16ساله به نام سودا محرمی، 
اهل تبریز بود که او نیز در یک سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی 
شد. هرچند وداع با این دختر برای والدینش تلخ بود، اما وقتی 
آنها در برابر پیشــنهاد مســئوالن فراهم آوری اعضای پیوندی 
قرار گرفتنــد در کوتاه ترین زمان موافقت خــود را با این اقدام 
خداپســندانه اعالم کردند و به این ترتیب اعضای بدن ســودا 
به 4بیمار نیازمند که از مدت ها قبــل در انتظار دریافت اعضای 
پیوندی بودند، اهدا شد تا آنها از مرگ نجات پیدا کنند. قلب سودا 
به زن 37ســاله تبریزی و کبد او به زن 32ساله اهل پارس آباد 
پیوند زده شده است و کلیه های وی نیز برای پیوند به زن 25ساله 

و مرد 54ساله به ارومیه ارسال شد.
ســومین نفری که فرشته 
نجات چندین بیمار نیازمند 
شد یکی از کارگران خدمات 
شهری شهرداری اسالمشهر 
به نام ابراهیم غضنفری بود. 
پاکبانی 38ســاله که صبح 
روز جمعه در حــال کار بود 
اما ناگهان یــک اتوبوس با 
او برخورد کــرد. این کارگر 

وظیفه شناس بر اثر این تصادف دچار مصدومیت شدیدی شد و به 
بیمارستان انتقال یافت. هرچند کادر پزشکی برای نجات او تالش 
زیادی کردند، اما سرانجام پس از 2روز، او دچار مرگ مغزی شد. 
به دنبال این حادثه با موافقت خانواده بیمار مرگ مغزی اعضای 
بدن او به چندین بیمار نیازمند اهدا شد. غضنفری، متاهل و پدر 

2 فرزند معلول بود.

غرق شدن 4نفر در 3حادثه
همزمان با گرم شــدن هوا تلفات غرق شــدن در استخرها و 
کانال های آب افزایش پیدا کرده است و در تازه ترین حوادث 
در بابل، تفــت و رزن 4نفر جان خود را هنگام شــناکردن از 

دست دادند.
به گزارش همشهری، نخستین حادثه که بازتاب گسترده ای 
در شبکه های اجتماعی داشته است در شهرستان تفت واقع 
در استان یزد اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که مردی همراه 
با فرزندانش تصمیم گرفتند در استخر میدان امام حسین)ع( 
این شهر شنا کنند. ابتدا 2 پســر خردسال وارد آب شدند اما 
خیلی زود بیرون آمدند تا اینکه ناگهان پدرشان داخل استخر 
شیرجه زد و دچار حادثه شد. این اتفاق تلخ در شرایطی رقم 
خورد که مادر خانواده با تلفن همراهش از حادثه فیلمبرداری 
می کرد و ســاعتی بعد این تصاویر در شبکه های اجتماعی 
منتشر شــد. این فیلم لحظه شــیرجه زدن پدر خانواده در 
استخر را نشان می دهد و حاکی از آن است که ابتدا فرزندان 
او پایشان را داخل آب می کنند اما می گویند آب، برق دارد اما 
لحظاتی بعد پدرشان داخل آب شــیرجه زده و دچار حادثه 
می شود. در فیلم صدای 2 پسر کم سن و سال شنیده می شود 
که پدرشان را صدا می کنند اما او که ظاهرا دچار برق گرفتگی 

شده همچنان داخل آب است.
انتشار این فیلم در شبکه های اجتماعی باعث تاثر کاربران شد. 
هرچند به نظر می رسد حادثه مربوط به چند روز قبل تر باشد 
اما فیلم آن به تازگی منتشر شده اســت. آنطور که پزشکی 
قانونی اعالم کرده علت فوت این مرد تروما و برق گرفتگی است.

جان باختن در استخر باغ
قربانی دیگر پسری 18ساله اســت که برای شنا کردن وارد 
استخر باغی در شهرســتان رزن واقع در استان همدان شده 
بود که غرق می شود. این پسر جوان به دلیل گرم بودن هوا و 
برای آب تنی وارد استخر شده بود اما چون با فنون شنا آشنایی 
نداشت دچار حادثه شد. هرچند دقایقی بعد نیروهای اورژانس 
خود را به محل حادثه رساندند اما دیگر کار از کار گذشته و او 
جانش را از دست داده بود. علیرضا صارمی، مدیر روابط عمومی 
پزشکی قانونی استان همدان در این باره گفت: با وجود اینکه 
همکارانم در زمان کوتاهی خود را به فرد حادثه دیده رساندند 
اما او جان باخت. وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون 4 نفر 
بر اثر غرق شدن در استان همدان جان خود را از دست داده اند 
که این حوادث در سد اکباتان، استخر یک واحد سنگ بری در 
شهرستان بهار، رودخانه ای در نهاوند و استخر باغ در روستای 

علی آباد همدان رخ داده است.

حادثه تلخ برای 2 کودک
سومین حادثه در کانال آب کشاورزی روستایی در بابل رخ 
داد و قربانیان آن 2 کودک 3و 7ســاله بودند. این 2 کودک 
دور از چشــم والدین شــان و به دالیل نامعلومی وارد کانال 
آب کشاورزی شــده بودند که در آنجا غرق شدند. سرهنگ 
سیدجعفر ســاداتی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان مازندران در این باره گفت: درپی کسب خبری 
از مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی بر وقوع حادثه غریق در 
یکی از روستاهای شهرستان بابل بالفاصله مأموران کالنتری 
12بابل به محل اعزام شدند و جسد این 2 کودک کشف و به 
سردخانه منتقل شد. به گفته او علت وقوع این حادثه در دست 

بررسی است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

وقتی طالفروش با ســارق نقابدار مواجه شد، 
آژیر خطر را به صــدا در آورد و همین موجب 
شد تا سارق مسلح پا به فرار بگذارد. به گزارش 
همشهری، صبح چهارم تیر امسال صاحب یک 
طالفروشی در منطقه خلیج فارس، در مغازه اش 
را باز کرد و وارد آنجا شــد. او اما فراموش کرد 
ریموت در را بزند و آن را قفل کند. طالفروش  به 

سمت گاوصندوق رفت تا طالها را از داخل آن 
بیرون بیاورد و در ویترین مغازه قرار بدهد که در 
همین هنگام بود با مرد نقابداری مواجه شد که 
کاله به سرداشت و مسلح بود. مرد نقابدار اسلحه 
را به سمت طالفروش گرفت و او را تهدید کرد. 
طالفروش اما سعی کرد خونسردی خودش را 
حفظ کند و در یک لحظه اســلحه ای را که به 

راز 3ماهــه ناپدیــد شــدن زوج 
ســالخورده در اســتان البــرز بــا 
دستگیری مردی آشنا فاش شد. این 
مرد اعتراف کرد که به طمع پولدار شدن با همدستی 
پسرخاله اش زوج سالخورده را به قتل رسانده و اجساد 
آنها را در باغی در هشتگرد دفن کرده اما در نهایت تنها 
چیزی که نصیب شان شــد حدود 40میلیون تومان 
پول، طال و ارز بود. به گزارش همشــهری، فرزندان 
زوج سالخورده مدتی بود که از پدر و مادرشان بی خبر 
بودند. این زوج 2دختر و یک پسر داشتند که دختران 
آنها در اســترالیا و پسرشــان در یکی از کشورهای 
آســیایی زندگی می کردند اما از اواخر سال گذشته 
هرچه تالش می کردند با پدر و مادرشان تماس بگیرند 
موفق نمی شدند. هرچند زوج سالخورده در آخرین 
پیامی که در شبکه های اجتماعی گذاشته بودند،  گفته 
بودند که برای ســفری طوالنی به ترکیه می روند اما 
جواب ندادن آنها به تماس های فرزندانشان مشکوک 

بود و همین باعث نگرانی آنها شده بود.

سفر به ایران
فرزندان زوج ســالخورده برای پیگیری وضعیت آنها 
راهی ایران شدند. پدرشان مدتی قبل  تر خانه اش را در 
منطقه  رجایی شهر کرج فروخته و با بخشی از پول آن 
باغی در هشتگرد خریده و آپارتمانی هم در کیانمهر 
کرج اجاره کرده بود امــا فرزندانش وقتی راهی باغ و 
آپارتمان مورد نظر شــدند، هیچ رد و اثری از پدر و 
مادرشان پیدا نکردند. در این شرایط بود که آنها راهی 
اداره آگاهی استان البرز شدند و خبر از ناپدید شدن 

عجیب زوج سالخورده دادند.

پلیس وارد می شود
5فروردین امســال بود که پرونده ناپدید شدن زوج 
سالخورده به دست مأموران پلیس آگاهی استان البرز 
رسید. ماجرا کامال مشــکوک بود، چرا که بررسی ها 
نشــان می داد این زوج پس از فروش خانه شــان در 
رجایی شهر کرج پول هنگفتی به دست آورده بودند و 
این احتمال وجود داشت که همین پول بالی جانشان 
شده باشد. ماموران در نخستین گام راهی آپارتمان 
آنها در کیانمهر کرج شدند. اوضاع داخل خانه کامال 
عادی بود و مسئله مشکوکی وجود نداشت. در ادامه 
تیم تحقیق خود را به باغ این زوج در هشتگرد رساند 
اما در آنجا هم مورد مشــکوکی به چشم نمی خورد. 
خودروی روآ مرد سالخورده در محوطه باغ پارک بود 

اما هیچ ردی از او و همسرش وجود نداشت.

پرونده پیچیده
شواهد نشان می داد که زوج سالخورده احتماال قربانی 
جنایتی هولناک شــده اند، چرا که بررســی ها نشان 
می داد ماجرا ســفر به ترکیه دروغ بوده و آنها اصال از 
کشور خارج نشــده اند. حاال این فرضیه وجود داشت 
که قاتالن با اطالع از اینکه زوج ســالخورده به تازگی 
پول زیادی به دســت آورده اند، نقشه به دست آوردن 

این پول را طراحی کرده و برای اجرای این نقشه زوج 
سالخورده را به قتل رسانده اند. در این شرایط بود که 
بررسی های گســترده پلیس برای شناسایی افراد که 
احتمال می رفت در این ماجرا دســت داشته اند آغاز 
شد اما عدم وجود سرنخی در این پرونده، کار را برای 
تیم تحقیق دشوار کرده بود. ماموران که با پرونده ای 
پیچیده روبــه رو بودند احتماالت زیادی را بررســی 
کردند. نخست اینکه شاید در جریان معامالت ملکی 
مرد ســالخورده، افرادی که در جریان این معامالت 
بودند و می دانستند که وی پول زیادی به دست آورده، 
پشت پرده این ماجرا باشند. بنابراین تمامی بنگاه های 
معامالت ملکی که این مرد با آنها مراوده داشته زیرنظر 
گرفته شدند و چندین مظنون به صورت نامحسوس 
تحت نظر  قرار گرفتند اما هیچ سرنخی به دست نیامد. 
در ادامه این فرضیه مطرح شد که شاید همکاران مرد 
ســالخورده در این ماجرا نقش داشته باشند؛ چرا که 
این مرد در شرکتی خصوصي و به صورت پاره وقت کار 
می کرد اما تحقیقات درباره همکاران او نیز نتوانست 
گره این معما را باز کند. زمان به سرعت می گذشت و 
در این میان کارآگاهان پلیس که فهرستی از تمامی 
مظنونان تهیه کرده بودند به بررسی درباره این افراد 
پرداختند تا اینکه پس از هفته ها بررسی های تخصصی 
به مردی 41ساله رسیدند که با زوج گمشده آشنایی 
داشت. این مرد مدت ها پیش همکار مرد سالخورده بود 
و در زمینه تراشکاری مشغول بود. اما مهم ترین سرنخی 
که باعث شد ظن پلیس به او بیشتر شود این بود که 
بررسی سوابق کیفری وی نشان می داد که او مدت ها 
قبل به جرم جعل دستگیر و زندانی شده بود. از سوی 
دیگر بررسی تصاویر دوربین های مداربسته و تحقیقات 
تخصصی نشان می داد که این مرد پیش از ناپدید شدن 
زوج سالخورده با آنها در تماس بوده و حتی در نزدیکی 

باغ این زوج دیده شده است.

اعتراف هولناک 
اصلی ترین مظنون پرونده شناســایی شــده بود و 
مأموران هرچه بیشتر درباره او تحقیق می کردند به 

سرنخ های بیشتری علیه وی می رسیدند. با تکمیل 
شدن سرنخ ها دیگر هیچ شــکی وجود نداشت که او 
از سرنوشت زوج گمشده خبر دارد و دستور بازداشت 
وی صادر شــد. تیم  عملیاتی پلیس، شنبه گذشته 
راهی محل زندگی مرد 41ســاله در شهریار شد و او 
را در یک عملیات ضربتی دستگیر کرد. وی به اداره 
آگاهی منتقل شــد و تحت بازجویی قرار گرفت اما 
همه گفته های او با اطالعاتی که در این مدت پلیس 
از وی به دســت آورده بود، تناقض داشــت. همین 
تناقض گویی هــا در نهایت عرصه را بــر متهم تنگ 
کرد و او وقتی مأموران شــواهد و مدارکی را که علیه 
او به دســت آورده بودند مقابلش قرار دادند، چاره ای 
جز بیان حقیقت ندید. او اعتراف کرد که با همدستی 
پسردایی اش و در ســودای رســیدن به اموال زوج 
ســالخورده، هر دوی آنها را به قتل رســانده اند اما 
در نهایت چیزی که نصیب شــان شــده بود، نفری 

20میلیون تومان بود.
متهــم گفــت: زوج ســالخورده را از ســال ها قبل 
می شناختم. وقتی شنیدم خانه شان را فروخته و پول 
زیادی در اختیار دارند وسوســه شدم که به این پول 
برسم. من می دانستم که این زوج تنها زندگی می کنند 
و فرزندانشان در خارج از کشور هستند. برای همین 
نقشه ام را با پسردایی ام در میان گذاشتم و قبول کرد 

که با من همکاری کند.
وی ادامه داد: از آنجا که در کار جعل مهارت داشتم، 
هدفم این بود که پــس از قتل این زوج و ســرقت 
پول هایشــان، امالکشــان را هم با اســناد جعلی 
بفروشــیم. حدود 2هفته قبل از عید بود که سراغ 
مرد ســالخورده رفتم و گفتم که بــرای باغش در 
هشتگرد مشتری خوبی پیدا کرده ام. همان روزها با 
پسردایی ام که نقش مشتری را بازی می کرد راهی 
باغ او شدیم. مرد 70ساله تنها بود. وقتی وارد باغ شده 
و مطمئن شدیم فرد دیگری آنجا نیست، پسردایی ام 
با میلگردی که زیر پیراهنش پنهان کرده بود ضربه به 
سر او زد و بعد وی را خفه کردیم. پس از آن باید سراغ 
همسرش می رفتیم. می دانستم که او در خانه شان 

در کرج است. راهی آنجا شــدیم و وقتی زنگ در را 
زدیم، وی که مرا می شناخت در را باز کرد. به او گفتم 
آمده ام که وسایلی را از خانه برداشته و به باغ ببرم و با 
این بهانه وارد خانه شدیم. زن 64ساله را نیز همانند 
شوهرش به قتل رساندیم و 1.5ساعت منتظر ماندیم 
تا فردی که مشــغول نظافت حیاط بود برود و بعد 
جسد این زن را داخل ماشین گذاشتیم و به خانه ام در 
شهریار بردیم. صبح روز بعد جسد را به باغ هشتگرد 
منتقل کردیم و در گوشه ای از باغ گودالی کندیم و 
جسد زوج ســالخورده را پس از اینکه داخل نایلون 
گذاشتیم، در گودال دفن کردیم. پس از آن هم روی 
اجساد را با بتن و خاک پوشاندیم تا هیچ کس نتواند 

آنها را پیدا کند.

ناکامی قاتالن 
مرد جنایتکار در ادامه گفت: ما تصور می کردیم این 
زوج پول زیادی در خانه دارند. اما پس از جست وجو 
در باغ و خانه آنها، فقط مقداری طــال، پول نقد و ارز 
به دست آوردیم. حدود 40میلیون تومان بود که بین 
هم تقسیم کردیم. پس از آن خواستیم مرحله  اصلی 
نقشه مان را که فروش امالک مقتوالن بود اجرا کنیم 
اما موفق نشــدیم. من تصور می کردم که آنها امالک 
جدیدشــان را قولنامه ای خریده اند اما وقتی داخل 
خانه شان را جست  وجو کردم با اسناد رسمی روبه رو 
شــدم که جعل آنها کار ســختی بود. از طرفی برای 
فروش امالک نیاز به حضور مرد سالخورده بود و هر 
چه تالش کردم موفق نشدم اسناد را جعل کنم. برای 

همین در اجرای این نقشه ناکام ماندم.

شلیک برای دستگیری 
با اعترافات مرد جنایتکار، محل زندگی همدست او نیز 
در شهریار شناسایی شد و تیم عملیاتی پلیس آگاهی 

استان البرز راهی آنجا شدند.
ســرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی 
اســتان البرز می گوید: متهم اما با دیدن مأموران 
پلیس قصد فرار داشــت که با شــلیک هوایی و 
عملیات تعقیب دستگیر شد و پس از انتقال به اداره 
آگاهی به همدســتی با متهم اصلی اعتراف کرد. 
وی ادامه داد: پس از اعترافات متهمان، مأموران 
بعدازظهر یکشنبه راهی باغ مقتوالن در هشتگرد 
شدند و پس از حفاری، اجســاد قربانیان را از زیر 
خاک بیرون کشیدند. به گفته سرهنگ نادربیگی، 
با کشف اجســاد قربانیان و اعترافات قاتالن، راز 
این پرونده پیچیده فاش شد و پرونده متهمان در 
اختیار مرجع قضایی قرار گرفت. وی در هشدار به 
شهروندان گفت: از شهروندان درخواست داریم که 
از گفتن اسرار و دارایی های خود به افراد دیگر که 
ممکن است باعث ایجاد انگیزه برای سرقت یا حتی 
جنایت شود خودداری کنند؛ چرا که در بسیاری 
از پرونده های اینچنینــی اطالعاتی که مجرمان 
از اموال و وضعیت زندگی طعمه هایشان به دست 

آورده اند، انگیزه آنها برای ارتکاب جرم بوده است.

قاتالن تصور می کردند پس از اجرای نقشه جنایت به پول زیادی می رسند اما اشتباه می کردند

گزارش

اسرار قتل زن جوان در خانه اجاره ای رازگشایی شد 

آژیر طالفروشی، سارق مسلح را ناکام گذاشت 

جنایت قاتلی که از دختران اخاذی می کرد 
اخاذی های سریالی 

متهم به قتل حدودا 32ساله است. اهل افغانستان است و به صورت غیرقانونی در ایران زندگی 
می کند اما می گوید پس از آشنایی با دختران و زنان اغلب خودش را یک ایرانی جا می زده تا 

بتواند نقشه اخاذی های سریالی خود را اجرا کند. گفت وگو با او را بخوانید.

با مقتول چطور آشنا شدی؟
حدود 7 ماه قبل از طریق فضای مجازی با مونا آشنا شدم و قرار بود با هم ازدواج کنیم.

به او گفته بودی ایرانی هستی؟
بله. او هم باور کرد اما مدتی که از آشنایی ما گذشت حقیقت را به او گفتم. یعنی از زمانی که 
قرار شد ازدواج کنیم. برایش تعریف کردم که نگهبان و سرایدار ساختمانی هستم و اقامتم 

در ایران قانونی نیست. او هم وقتی صداقت مرا دید اعتراضی نکرد.
پس چرا جانش را گرفتی؟

چون به من بدهکار بود و پولم را پس نمی داد.
ماجرای بدهکاری چه بود؟

چون اقامت قانونی ندارم  نمی توانستم حســاب بانکی داشته باشم. به همین دلیل هرچه 
درآمد داشتم به حساب مونا واریز می کردم. در مدت 7ماهی که با مونا ارتباط داشتم،  حدود 
100میلیون تومان به وی داده بودم اما او حاضر نمی شد پولم را پس بدهد تا اینکه روز حادثه به 

من گفت که هیچ پولی به او نداده ام و با شنیدن این حرف عصبانی شدم.
مونا اهل تهران بود؟

نه. خانواده اش در یکی از شهرستان ها زندگی می کرد. او یک سال قبل برای کار به تهران آمده 
و در خوابگاه خصوصی ساکن شده بود. مونا به دلیل اعتیاد شوهرش از او طالق گرفته بود و در 
تهران کار می کرد تا خرج خودش و بچه هایش را که در شهرستان نزد خانواده اش بودند بدهد.
اگر قصد کشتن او را نداشتی، چرا برنامه ریزی کرده و آپارتمان اجاره کرده بودی؟
چون می خواستم با او حرف بزنم که پولم را بدهد. آن روز وقتی مونا به آنجا آمد ماجرای پول 
را پیش کشیدم. او زد زیر همه  چیز و گفت پولی به او نداده ام. من هم عصبانی شدم و با چاقو 

ضربه ای به او زدم. وقتی دیدم جانش را از دست داده  ترسیدم و فرار کردم.
اگر حرف هایت حقیقــت دارد پس چرا پس از جنایــت قصد اخاذی از 

خانواده اش را داشتی؟
وقتی دیدم دستم به پولم نمی رســد فکری به ذهنم رسید. با موبایل مونا به اعضای 
خانواده و دوستانش پیامی فرستادم و نوشتم که مرا ربوده اند و برای آزادی به پول نیاز 
دارم. فکر می کردم دوستان و خانواده اش این پیام را جدی می گیرند اما ظاهرا آنها با 

دیدن پیام به پلیس زنگ زده بودند.
تحقیقات پلیس نشان می دهد دختران و زنان زیادی را به بهانه ازدواج فریب 

داده ای. سرنوشت آنها چه بود؟ 
من دختر دیگری را به قتل نرسانده ام. در مدت 4سالی که در ایران هستم با دختران 
و زنانی آشنا شدم که قصد ازدواج با آنها را داشتم اما مسائلی پیش می آمد که این 
رابطه ها به هم می خورد. از عدم تفاهم گرفته تــا رفتارهای دیگر و خانواده. در مدت 
آشنایی با آنها ممکن است پولی هم از آنها گرفته باشم اما این اخاذی نبود. من قصد 

اخاذی از دختران را نداشتم.

گفت و گو

اسرار قتل زنی جوان در یک خانه اجاره ای 
در تهران با دســتگیری جــوان افغان و 
اعترافات او که پس از جنایت نقش یک 
مرده را بازی کرد تا دســت به اخاذی از خانواده مقتول 

بزند، رازگشایی شد.
به گزارش همشهری، تحقیقات در این پرونده جنایی 

از روز بیست وهشتم خرداد امسال شروع شد. 
آن روز به قاضی محمدتقی شعبانی، بازپرس 
ویژه قتل پایتخت خبر رسید که زنی جوان 
در یکی از مناطق تهران به قتل رســیده 
اســت. پس از این تماس بازپرس جنایی 
تهران به همراه تیمــی از کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران راهی محل حادثه 

که آپارتمانی در حوالی خیابان شهید نامجو 
بود شــدند. مقتول زنی حدودا 35ساله بود 

که بر اثر اصابت ضربه چاقو به گردنش به قتل 
رسیده بود. نخستین فردی که با جسد مواجه شده 
بود صاحبخانه بود که در تحقیقات گفت: مدتی 
می شــود که آپارتمانم را به صورت مبله و روزانه 
اجاره می دهم. دیروز پسری جوان به من زنگ زد و 
گفت می خواهد همراه نامزدش برای انجام کاری 
به تهران سفر کنند. او خانه ام را برای 24ساعت 

اجاره کرد و همراه نامزدش به اینجا آمد.
وی ادامــه داد: ایــن زوج قــرار بود ســاعت 
12:30دقیقه خانه ام را تخلیه کنند. سر ساعت 
به خانه رفتم اما هر چه زنگ زدم کسی جواب 
نداد. موبایل پسر جوان هم خاموش بود و من 
که نگران شده بودم پلیس و آتش نشانی را خبر 

کردم. وقتی وارد خانه شدیم، ناباورانه جسد 

خونین زن جوان را دیدیم که روی زمین افتاده بود.
در ادامه بررسی ها مشخص شد که اموال و گوشی 
موبایل مقتول ســرقت شــده و از زمان مرگ 
او حدود 10ســاعت می گذرد. با توجه به فرار 
مردی که مدعی شــده بود نامزد مقتول است، 
وی تحت تعقیب پلیس قــرار گرفت تا اینکه 
در ادامه معلوم شد که وی جوانی افغان 
است. او یک کارگر ساختمانی بود که 
محل زندگی مشخصی نداشت و در 
این شرایط مأموران از طریق یکی 
از افرادی که وی را می شناخت با او 
به بهانه پیدا شدن کاری با حقوق 
باال قرار صوری گذاشــته و وی را 

دستگیر کردند.
جوان افغان در بازجویی ها به قتل زن 
جوان اقرار کرد و گفت که وی را بر سر 
طلب 100میلیــون تومانی اش به قتل 

رسانده است.
اما با انجام تحقیقات بیشــتر مشخص 
شــد که متهم یک فرد اخاذ است که در 
فضای مجازی با دختران دم بخت آشنا 
شــده و خودش را خواســتگار معرفی 
می کرده اما پس از ریختن طرح دوستی 
با طعمه هایش دســت به اخاذی از آنها 
می زده است. پس از اعتراف جوان افغان 
به جنایت برای وی قرار بازداشت صادر 
شد و او برای تحقیقات بیشتر در اختیار 
اداره دهم پلیــس آگاهی تهــران قرار 

گرفت.

سمتش نشانه رفته بود گرفت و با سارق درگیر 
شد. وی همزمان،  زنگ خطر را به صدا درآورد و 
همین موجب شد تا سارق مسلح دستپاچه شود. 
او که حسابی هول شده بود، تصمیم به فرار گرفت 
اما نمی خواست دست خالی از آنجا خارج شود. 
به همین دلیل تا لحظه های آخر دست از تالش 
برنداشــت. او حتی یک گلوله به سمت ویترین 
شلیک کرد تا بخشی از طالهای ویترین را بردارد 
اما نتوانست. دیگر راهی جز گریختن باقی نمانده 

بود، چراکه هر لحظه ممکن بود پلیس برســد، 
بنابراین سارق مســلح که در نقشه خود برای 
سرقت ناکام مانده بود از مغازه خارج شد و سوار 

بر  موتورش فرار کرد. 
به دنبال این اتفاق، پرونده ای در این باره تشکیل 
شد و گروهی از مأموران اداره یکم پلیس آگاهی 
تهران با دستور قاضی دادســرای ویژه سرقت، 
 جست وجو برای شناســایی و بازداشت سارق 

مسلح را آغاز کرده اند.
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روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

افزایش بی خانمان ها همزمان با افزایش تورم
واشنگتن پســت در گزارش اول خود به افزایش تورم 
در آمریکا و تأثیر آن بر افزایش بی سابقه قیمت اجاره 
مســکن و همزمان افزایش بی خانمان ها در این کشور 
اشاره کرده و می نویســد: افزایش هزینه های مسکن، 
همراه با تورم رو به رشد برای تامین نیازهای اولیه مانند 
انرژی و غذا، تعداد بیشتری از آمریکایی ها را بی خانمان 
و میلیون ها نفر دیگر را نگران از دست دادن خانه های 

خود کرده است.

روسیه کنترل کامل شهر کلیدی 
»لیسیچانسک« در شرق اوکراین 
را به دست گرفته است. پرچم های 
روسیه در این شــهر به اهتزاز درآمدند و نیروهای 
اوکراینی از مرزهای این شهر عقب نشینی کردند. 
روســیه در بیانیه ای که پس از اشــغال این شهر 
منتشر کرد، از »پیروزی فراتر از تصرف یک شهر 
کوچک« سخن گفت؛ زیرا تصرف این شهر، کلید 
پیروزی در مســیر تصرف کل منطقه دونباس در 
شــرق اوکراین اســت. فتح دونباس در نهایت به 
مثابه تیغی دولبه در سرنوشت جنگ میان اوکراین 
و روســیه خواهد بود. زیرا ممکن است روسیه را 
تشــویق به ادامه جنگ، یا اکتفا به سرزمین های 
تصرف شــده و آغاز مذاکرات صلح کند. هریک از 
ایــن دو احتمال تبعات مختلفــی در پی خواهند 
داشــت، اما آنچه مسلم اســت، تداوم جنگی که 
هم اکنون به یکی از طوالنی ترین جنگ های اروپا 
تبدیل شــده، به نفع هیچ یک از دو طرف جنگ و 

متحدان آنها نخواهد بود.

روسیه در آستانه فتح کامل دونباس
فتح دونباس، منطقه ای متشــکل از »لوهانسک« 
و »دونتسک« برای کرملین دســتاوردی بزرگ 
محسوب می شود. روسیه کمی پس از آغاز جنگ 
عملیات نظامی خود را بر منطقه دونباس متمرکز 
ســاخت؛ منطقه ای کــه اگرچه تنهــا 9درصد از 
ســرزمین اوکراین را به خود اختصاص داده است، 
اما به خاطر صنایع، موقعیت و قابلیت هایی که در 
آن نهفته اســت ابزار چانه زنی مهمی برای مسکو 
به شــمار می رود. اکنون به گفته منابع اوکراینی، 
نیروهای روســیه و متحدان جدایی طلب رو س ها 
در لوهانسک و دونتســک کنترل 80تا 90درصد 
منطقه دونباس را به دست گرفته اند. برای سلطه 
بر لوهانسک،  روسیه طی هفته های اخیر شهرهای 
دوقلوی »سیورودونتسک« و »لیسیچانسک« را 
هدف گرفت. این شهرها آخرین سنگرهای تحت 
کنترل اوکراین در استان لوهانسک بودند. روسیه 
پس از تسلط بر این شــهرها، بر منطقه دونتسک 
متمرکز خواهد شد و شهرهای جنوب غرب ازجمله 
شــهر »کراماتورســک« را هدف خواهد گرفت. 
کراماتورسک یکی از آخرین شهرهای اصلی تحت 
کنترل اوکراین در استان دونتسک است. در صورت 
سقوط این شــهر، کنترل کامل دونباس به دست 
روســیه خواهد افتاد؛ رویدادی کــه هم اهمیتی 
نمادین دارد و هم از نقطه نظر اســتراتژیک بسیار 
کلیدی خواهد بود. کرملین با تصرف کراماتورسک 
می تواند ادعای پیروزی در جنگ کرده و از منطقه 
دونباس به عنوان اهرم فشار در هر مذاکره صلحی 
که با اوکراین در آینده رقم بخورد استفاده کند. اما 
این خوش بینانه ترین آینده ای اســت که می توان 

برای جنگ طوالنی اروپا متصور شد.

تبعات طوالنی شدن جنگ اوکراین
متوســط زمان جنگ های  میان 2کشــور در 2دهه 
گذشــته اندکی بیش از 3ماه بوده است. آمریکا در 
سال2003 در عرض 20روز دولت عراق را سرنگون 
کرد. همچنین درگیری میان آذربایجان و ارمنستان 
بر سر منطقه قره باغ در سال2020 در عرض 44روز به 
پایان رسید. با این همه، جنگ میان روسیه و اوکراین 
وارد پنجمین ماه خود شده و هیچ نشانه ای از توقف در 
روند آن مشاهده نمی شود. بسیاری از رهبران جهان 
نسبت به احتمال طوالنی شدن جنگ بارها هشدار 
داده اند و عالوه بر این، نظرسنجی های جدید که نتایج 
آنها از سوی اکونومیست منتشر شده نشان می دهند 
که نیمی از اوکراینی ها معتقدند جنگ دست کم 6ماه 
دیگر ادامه خواهد داشت. متحدان غربی اوکراین هم 
از تبعات طوالنی شدن جنگ در امان نخواهند ماند و 
عزم آنها برای کمک به اوکراین با موانعی نظیر افزایش 
قیمت مواد غذایی و انــرژی، افزایش تورم و افزایش 
درخواســت اوکراین برای ســالح و کمک نقدی به 
چالش کشیده خواهد شــد. غیر از اینها، وابستگی 
اروپا به گاز روســیه، نقطه ضعفی اســت که مسکو 
به تازگی روی آن دست گذاشــته است. قطع گاز در 
فصل زمستان به راحتی می تواند دولت های اروپایی 
را به تحت فشار قراردادن اوکراین برای پذیرفتن صلح 
مورد نظر روسیه وادار سازد؛ تمایلی که هم اکنون در 
میان کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا، فرانسه و آلمان 

احساس می شود.

مسیر سنگالخ اوکراین 
از آغاز جنگ تا به امروز اوکراین خســارات نظامی، 
جانی و اقتصادی فراوانی را متحمل شــده اســت. 
براساس آمار اعالم شده توســط دولت این کشور، 
روزانــه 200نفر در جنــگ جان خود را از دســت 
می دهند. تا اواســط ماه گذشته ارتش اوکراین هزار 
و 300خودروی زره پــوش، 400تانک و 700قبضه 
توپ از دســت داده اســت. بهترین و حرفه ای ترین 
واحد های نظامی ارتــش اوکراین منهدم شــده و 
نیروهای کم تجربه جایگزین آنها شده اند و عالوه بر 

این، آمار فرار از ارتش در میان نیروها افزایش یافته 
است. مشکل بعدی اوکراین، اتکای مطلق این کشور 
به کمک های خارجی برای تامین تسلیحات است؛  
درحالی که اوکراین هیــچ ظرفیتی برای جایگزینی 
این تسلیحات در اختیار ندارد. در مقابل روسیه که 
زرادخانه هایی عظیم در اختیار دارد، در نبردهایش به 
اندازه ای گلوله و مهمات مصرف می کند که به گفته 
»الکس ورشینین« افســر بازنشسته ارتش آمریکا، 
در عرض 2روز می تواند کل تولید مهمات ســاالنه 
آمریــکا را مصرف کند. در چنین شــرایطی، تالش  
به مقابله بــه مثل اوکراین می توانــد منجر به خرج 
بی رویه مهمات شده و کشــورهای عضو ناتو را برای 
تامین مهمات مورد نیاز اوکراین به سختی بیندازد. 
این در حالی است که حامیان غربی اوکراین تمایلی 
ندارند انبارهای سالح های خود را به خاطر این کشور 
خالی کنند. به نوشته نیویورک تایمز، آمریکا تاکنون 
7هزار موشک ضدتانک در اختیار اوکراین قرار داده 
است؛ یعنی یک سوم کل ذخیره  ای که داشته را برای 
کی یف فرستاده اســت. این در حالی است که این 
کشور ساالنه تنها قادر به تولید 2هزار و 100موشک 
از این نوع اســت. اگرچه اروپا و آمریکا اقتصاد هایی 
بزرگ بوده و می توانند نیازهای تسلیحاتی اوکراین 
را تامین کنند، اما قادر نیستند تولید گلوله و موشک 
خود را یک شبه 2برابر کنند. آموزش استفاده، حفظ 
و نگهداری از سالح های مدرن و پیشرفته ای که در 
اختیار اوکراین قرار می دهد هم فرایندی پیچیده و 
طوالنی است. اقتصاد اوکراین هم به شدت تحت تأثیر 
جنگ، ویران شــده اســت. بانک مرکزی اوکراین 
و صندوق بین المللی پول پیش بینــی کرده اند که 
رشــد اقتصادی اوکراین در ســال جاری یک سوم 
کاهش خواهد داشت؛ کاهشی هم تراز با کاهش رشد 
اقتصادی آمریکا در دوران رکود بزرگ در دهه1930. 
دولت اوکراین نه تنها برای اعضای ارتش، بلکه برای 
حمایت از قربانیان و بازماندگان جنگ هم مجبور به 
پرداخت هزینه های گزافی شــده و حتی مجبور به 
قطع درآمد خود از محل مالیات شــده است. نتیجه 
این اقدامات کسری بودجه 5میلیارد دالری در ماه 

است. دولت در تالش برای کاهش هزینه های خود، 
دســت به اقداماتی نظیر کاهش حقوق بیکاری زده 
اســت. به نوشته اکونومیســت، کمک های غرب به 
اندازه ای سریع نیستند که بتوانند توازن اقتصادی را 
به اوکراین برگردانند، از این رو دولت اوکراین به چاپ 
پول رو آورده است؛ اقدامی که نرخ تورم را به بیش از 
18درصد رسانده و دولت را مجبور کرده تا برای حفظ 

ارزش پول خود به برداشت از ذخایر ارزی رو آورد.

روزهای سخت پیش روی مسکو
روسیه با وجود پیروزی هایی که تاکنون به دست آورده 
و با توجه به ثبات اقتصادی نسبی، با چالش های زیادی 
مواجه است. اکونومیست به نقل از نهادهای اطالعاتی 
غربی نوشــته که روند پیــش روی نیروهای روس 
پرهزینه، فرسایشی و کند شده و تنها با بمباران های 
گســترده امکان پذیر شده اســت. روحیه سربازان 
روس بسیار تضعیف شــده و آمار درگیری مسلحانه 
میان سربازان و افســران ارتش روسیه رو به افزایش 
گذاشته اســت. تصرف سورودونتســک 2ماه طول 
کشــید و انتظار می رود روند تصرف شهرهای بعدی 
به دلیل وجود استحکامات بیشــتر، طوالنی تر شود. 
تحلیلگران باور دارند اگرچه روســیه مهمات زیادی 
در اختیار دارد و کارخانه های اسلحه سازی این کشور 
برای تامین سالح های مورد نیاز چند شیفت در روز 
کار می کنند، اما در درازمدت ارتش روسیه با کمبود 
تسلیحات مواجه خواهد شد که در نتیجه آن ممکن 
است مجبور به استفاده از سالح های کهنه و قدیمی 
شود. از ســویی دیگر روســیه با چالش تامین نیرو 
مواجه است. روسیه تاکنون برای جذب نیرو فراخوان 
بســیج عمومی نداده اســت، اما برای تامین نیروی 
گردان های ذخیره، فشــار مالی زیادی متحمل شده 
است. دولت روسیه برای جذب نیرو وادار به افزایش 
3برابری متوسط حقوق نظامیان شده و به مجروحان 
و خانواده های کشته شــدگان وعده های بسیار داده 
است. همچنین استراتژی روسیه برای سرعت دادن 
به روند تشکیل واحد های آماده رزم منجر به فرسایش 
نیروهای باتجربه و منابع ارتش شــده است. اقتصاد 
روســیه هم اگرچه پس از تالطمی کوتاه تحت تأثیر 
تحریم های اقتصــادی غــرب، در وضعیت مطلوبی 
به ســر می برد، اما تداوم جنگ آسیب هایی هم به آن 
وارد کرده اســت. تولید و فروش خودرو در روسیه از 
ابتدای جنگ تاکنون بیش از 80درصد کاهش یافته 
است؛ کاهشی که بازتابی از چالش های تامین قطعات 
وارداتی و کاهش تقاضاســت. تولید دیگر واحد های 
صنعتی هم روند کاهشی داشته است. براساس گزارش 
وزارت بازرگانی آمریکا، روســیه همچنین با بحران 
کمبود قطعات مواجه است؛ درحدی که برای ساخت 
سالح های خود به استفاده از تراشــه هایی رو آورده 
است که برای ساخت لوازم خانگی مصرف می شوند. 
اقتصاد روسیه به هر حال در مسیر یک جنگ طوالنی، 

فرسوده خواهد شد.

جنگ اوکراین؛ جنگی فرسایشی
شواهد نشان می دهد جنگ اوکراین یک جنگ طوالنی مدت است که دو طرف را فرسوده خواهد کرد

نایب رئیس کمیته تحقیقات کنگره احتمال صدور حکم سنگین برای ترامپ در جریان حمله به ساختمان کنگره را رد نکرده است
سایه محکومیت بر سر ترامپ

کمیته تحقیقات دربــاره حمله هــواداران ترامپ به 
ساختمان کنگره به تازگی اعالم کرده که ممکن است 
علیه رئیس جمهور سابق این کشور »ارجاع جنایی« 

به وزارت دادگســتری صورت گیرد که در ایــن صورت احتمال 
محکومیت سنگین ترامپ وجود خواهد داشت.

این خبر را »لیز چنــی«، نایب رئیس کمیته تحقیقاتی 
اعالم کرده و روزنامه گاردین با ذکــر نقل قول از این 
نماینده کنگره آمریکا نوشته است: »مردی در موقعیت 
ترامپ هرگز نمی تواند بار دیگر حتی به کاخ ســفید 
نزدیک شود.« لیز چنی، نماینده ایالت آیوا، همچنین 
در ارتباط با تعیین تکلیف پرونده شورش کنگره گفته 
که درنهایت این وزارت دادگســتری آمریکاست که 

درباره این پرونده تصمیم گیری خواهد کرد.
به گفته چنی، در جریان حمله به کنگره حتی برخی 
از معترضان قصد داشــتند »مایــک پنس« معاون 
ترامپ را به دار آویزند و در آن وضعیت هم معاون او و 
هم اعضای کنگره در معرض تهدید قرار داشتند، اما 

ترامپ اقدامی برای توقف معترضان انجام نداد. وزارت دادگستری آمریکا 
تنها نهادی است که می تواند ترامپ را تحت تعقیب قرار دهد و کمیته 
تحقیقات کنگره نتایج تحقیقات خود را به وزارت دادگستری 

ارجاع خواهد داد.
اظهــارات لیز چنی دربــاره احتمال »ارجــاع جنایی« نتیجه 
تحقیقات کنگره پس از شــهادت »کســیدی هاچینسون«، 
دستیار سابق ترامپ در کاخ ســفید در جلسه اخیر کمیته 
تحقیقــات صورت می گیرد. بســیاری معتقدند بخشــی 
از شــهادت هاچینســون باعث شــده ترامپ بیش از هر 
زمان دیگری به رفتار مجرمانه ثابت شــده نزدیک باشد. 
هاچینسون در شهادت خود در کنگره گفته که در جریان 
حمله به کنگره، ترامپ از این موضوع باخبر بود که برخی 
از شورشیان مسلح هســتند، اما او همزمان از معترضان 
می خواســت که ایســتادگی کنند و بجنگند و به سمت 

ساختمان کنگره راهپیمایی کنند.
هاچینسون در شــهادت خود در کمیته کنگره گفته که 
ترامپ مصمم به رفتن در میــان معترضان بود و از اینکه 

سرویس امنیتی رئیس جمهوری در آن روز اجازه رفتن به کنگره را به او 
نداد، به شدت خشمگین شده بود و حتی در یک نوبت به دنبال گرفتن 

فرمان خودرو برای تغییر مسیر به سمت معترضان بود.
هم اکنون پرسش کارشناســان حقوقی درباره نقش ترامپ در ماجرای 
حمله به کنگره این اســت که آیا او قصد ترغیب هوادارانش برای انجام 
این کار را داشته و آیا از این موضوع مطلع بوده که احتمال وقوع شورش 
وجود دارد یا خیر؟ دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا تحقیقات 
کمیته منتخب مجلس نمایندگان در مورد حمله 6ژانویه به کنگره را 
یک نمایش سیاسی و ادامه اقدامات علیه خود توسط دمکرات ها عنوان 

می کند.
گفته شــده اگر در اتهامات کمیته تحقیقات، ترامپ به مانع تراشــی 
در روند کار کنگره محکوم شــود، این اتهام با حداکثر 20سال زندان 
همراه خواهد بود و این اتهام قباًل از ســوی دادستان های فدرال علیه 
صدها شرکت کننده در اعتراضات 6ژانویه در کنگره مطرح شده است. 
حامیان ترامپ تحقیقات کمیته منتخب را تالشی از سوی دمکرات ها 
برای جلوگیری از حضور دوباره ترامپ در رقابت های ریاست جمهوری 

سال2024 می دانند.

آمریکا

گزارش

صدای پای فاشیسم در فرانسه
ایده های افراط گرایانه مارین لوپن در جامعه فرانسه 

حامیان فراحزبی پیدا کرده است

سیاست داخلی فرانســه در انتظار پس لرزه های سهمگین 
انتخابات 2هفته پیش است. گفته شــده، دولت به زودی با 
تغییرات گســترده ای روبه رو خواهد شــد. در همین حال، 
ناظران سیاسی با اشاره به افزایش کرسی های راست گرایان 
افراطی و کســب 2کرســی کلیدی در پارلمان، نسبت به 
گسترش نفوذ ایده های این گروه در الیه های عمیق تر جامعه 

فرانسه و حتی اروپا هشدار می دهند.
ائتالف حامی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانســه، در 
دور دوم انتخابات پارلمانی اکثریت مطلق خود را از دســت 
داد. او برای پیشــبرد سیاســت هایش به 289کرسی نیاز 
داشت اما تنها توانست 245کرسی به دست آورد. در مقابل، 
حزب راســت افراطی »اتحاد ملی« به رهبری مارین لوپن 
کرســی های خود را از 8 به 89 رســاند که موفقیت بزرگی 
به شمار می رود. ائتالف چپ ها به رهبری ژان لوک مالنشن 

نیز 131کرسی به دست آورد.
نگرانی ها نسبت به نفوذ رو به افزایش راست  گرایان افراطی 
در صحنه سیاسی فرانسه از هفته گذشته بیشتر شد؛ زمانی 
که رؤســا و معاونان روســای پارلمان انتخاب شدند و برای 
نخستین بار 2نفر از نمایندگان راست های افراطی توانستند 
کرسی معاونت ریاست پارلمان را به دســت آورند. گاردین 
این پرســش را مطرح کرده که چطور حــزب اتحاد ملی)یا 
همان جبهه ملی سابق( با 89کرسی توانست در پارلمانی با 
577کرسی، 2پست از 6کرسی معاونت ریاست پارلمانی را 
به دست آورد؟ چطور 2کاندیدای این حزب توانستند 290 و 
284رأی الزم را به دست آورند؟ شایعات زیادی وجود دارد 
که این اتفاق حاصل البی های پشــت پــرده و زد و بندهای 
سیاسی میان جبهه میانه روی مکرون و راست های افراطی 
بوده است. حقیقت هرچه که باشد، آنچه انکارناپذیر است، 
موفقیت سیاستمداران راست افراطی است؛ آن هم نه فقط 
در افزایش کرسی های خود در پارلمان، که در تغییر صحنه 
سیاسی فرانسه. در سال های اخیر بسیاری از ایده ها و نظرات 
راســت های افراطی ازجمله درباره مهاجرت و اســالم وارد 
جریان تفکرات احزاب چپ و راست در این کشور شده است.

اکنون نیم قرن از شــکل گیری حزب جبهه ملی فرانســه 
می گذرد؛ حزبی که شکل گیری اش حاصل اختالفات میان 
گروه های فاشیســتی پس از جنگ بود. از آن زمان تاکنون 
بخشی از تالش این گروه در جهت سازماندهی مجدد خودش 
بوده است. آلن دو بنو متفکر سیاسی فرانسوی، مغز متفکر 
این جریان بود. او متوجه شد که برای پیشبرد این پروژه باید 
ایده برتری نژادی در برخورد با تفاوت های فرهنگی را کنار 
گذاشــت و برای متفاوت بودن با جریان های فکری دیگر، 

جهانی  شدن را به چالش کشید.
ژان ماری لوپن، نخستین رهبر حزب جبهه ملی و پدر مارین 
لوپن، در ســال1974 در انتخابات ریاســت جمهوری تنها 
0.8درصد آرا را به دست آورد. او در انتخابات2002 با کسب 
18درصد آرا و رسیدن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
در تقابل با ژاک شیراک، جامعه فرانسه را شگفت زده کرد. ژان 
ماری لوپن هرگز نتوانست تمایالت فاشیستی خود را آنطور 
که باید بپوشــاند اما مارین لوپن که در سال2011 هدایت 
حزب را به دست گرفت در این کار موفق بود و حتی تا جایی 
پیش رفت که پدرش را نیز از حزب کنار گذاشت. او 7سال 
بعد)2018( نام حزب را از »جبهه ملــی« به »اتحاد ملی« 
تغییر داد اما همچنان به برنامه های بنو پایبند ماند؛ به وی ژه 
در زمینه ضدیت با جهانی شدن، مهاجرت و اسالم. لوپن در 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری از مکرون شکست خورد اما 
توانست 41درصد از آرای رای دهندگان فرانسوی را به دست 
آورد. واقعیت این است که بخشــی از این موفقیت به دلیل 
تعدیل مواضع تند حزب اتحاد ملی بود اما بخش دیگری از 
این موفقیت نتیجه تمایل جریان های سیاسی فرانسه- اعم از 
چپ و راست- به ایده های راست های افراطی است که باعث 
شــده با این حزب از در مصالحه وارد شوند. به عنوان مثال، 
نخستین بار نه حزب مارین لوپن که حزب کمونیست فرانسه 
بود که مســئله مهاجرت را مطرح کرد. شوراهای این حزب 
در دهه1970 مرتبا مهاجران غیراروپایــی را از پروژه های 
مسکن کنار می گذاشــتند. البته تمایالت نژادپرستانه این 
حزب در ابتدا باعث افول مقبولیت آن در جامعه فرانسه شد 
اما این حزب در رویکردی نامحسوس تالش کرد تا مشکالت 
طبقه کارگر را به مســئله مهاجرت و مهاجران غیراروپایی 
مرتبط کند. حزب کمونیست ورود تفکرات نژادپرستانه را در 
سیاست های اجتماعی فرانسه قابل قبول جلوه داد و به این 
ترتیب شرایط را برای اینکه حزب لوپن ردای ناجیان طبقه 
کارگر را بر تن کند، آماده کرد. بررسی حوزه های رای گیری 
نشان می دهد که حومه پاریس و شمال فرانسه که روزگاری 
پایگاه حزب کمونیست بود بیشــترین رأی را به نفع حزب 

اتحاد ملی لوپن به صندوق ریخته اند.
گسترش نفوذ تفکرات راست افراطی فقط به احزاب سیاسی 
محدود نمی شود. مفســران و تحلیلگران نیز در سال های 
اخیر نه تنها رویکــرد ضد مهاجرتی و ضد اســالمی جریان 
راســت افراطی را تکرار می کنند، بلکه مکررا از تئوری های 
توطئه آنان، ازجمله درباره پر کــردن اروپا با غیراروپایی ها 
صحبت می کنند. براساس یک نظرسنجی، تقریبا 6نفر از هر 
10فرانسوی در سال گذشــته نگران وقوع چنین مسئله ای 

بوده اند.
البته این فقط فرانسه نیست که ایده ها و تفکرات راست های 
افراطی در آن مورد توجــه قرار گرفته اســت. »اروپا، اروپا 
نخواهد بود و مردم اروپا تنها جایی که را می توانند اســمش 
را خانه بگذارند از دست خواهند داد.« این اظهارات متعلق 
به مارین لوپن یا بنوا نیست، بلکه بخشــی از مقدمه کتاب 
پرفروش »مرگ غریب اروپا« است که توسط داگالس موری 

نویسنده و مفسر سیاسی انگلیسی نوشته شده است.

مولود چاووش اوغلو
وزیر خارجه ترکیه

نــه روســیه و نــه آمریــکا حــق ندارنــد 
در مــورد عملیــات نظامــی در ســوریه 
چیزی بگویند، بلکه باید تروریست ها 
)شــبه نظامیان کــرد( را از آنجــا خــارج 
کنند. آمریکا و روســیه به قول خود در 
مورد تروریست ها در ســوریه به ترکیه 
عمل نکردنــد؛ بنابراین بایــد خودمان 

موضوع را حل کنیم. )اِن تی وی(

اوالف شولتز
صدراعظم آلمان

پوتیــن می توانــد جنــگ را بــرای مــدت 
طوالنــی ادامــه دهــد. او اگرچــه از 
تأثیرات عمیق تحریم های ما بر اقتصاد 
کشــورش آگاه اســت، امــا هیچ کــس 
نمی دانــد کــه پوتیــن تــا چــه زمانــی به 
جنــگ خــود در اوکرایــن کــه از مدت ها 
قبــل برنامه ریــزی کــرده بــود، ادامــه 

خواهد داد. )سی بی اس(

عمران  خان
نخست وزیر پیشین پاکستان

بحــران اوکرایــن مســئله ای مربــوط به 
اروپایی هاســت؛ چــون ایــن مســئله 
شماســت نباید مــا را در شــرایطی قرار 
دهید که از یک طــرف جنگ جانبداری 
کنیم. اجازه دهید بی طرف بمانیم و از 
مــردم خودمــان مراقبــت کنیــم. آینده 
پاکســتان از نظــر واردات گاز، نفــت 
و گنــدم به مســکو گــره خورده اســت. 

)دویچه وله(

 60گلوله پلیس آمریکا در 
بدن شهروند سیاهپوست

یک هفته پس از کشته شدن یک جوان سیاهپوست 
توسط پلیس ایالت اوهایو آمریکا، اکنون نتایج کالبد 
شکافی او نشان می دهد که نیروهای پلیس با 90گلوله، 
این جوان سیاهپوست را هدف قرار داده بودند. در این 
ارتباط نیز »بابی دیسلو«، وکیل این مقتول جوان با 
نام »جیلند واکر« گفته است که هنگام هجوم پلیس 
او غیرمســلح بوده و از 90گلوله ای که به سمت واکر 
شلیک شده، 60گلوله به وی اصابت کرده و او را از پای 
درآورده است. به گزارش رویترز، وی خاطرنشان کرد 
کشتن واکر جنایتی وحشیانه و بی رحمانه بوده است. 
دوشنبه گذشته پلیس شهر آکرون در حال تالش برای 
متوقف کردن خودروی »جیلند واکر« 25ســاله که 
مرتکب تخلف رانندگی شده بود، وی را با شلیک گلوله 
کشت. از شب گذشته نیز در پی قتل این جوان 25ساله 
سیاهپوست، معترضان آمریکایی برای چهارمین شب 
متوالی به خیابان های اوهایو آمدند و پلیس به آنها گاز 
اشک آور شــلیک کرد. نیروهای آمریکا  به خشونت 
با مظنونین به خصوص رنگین پوستان و به طور ویژه 
سیاهپوستان مشهور هستند و این نخستن بار نیست 
که پلیس آمریکا شهروندان سیاهپوست را قبل از اثبات 
جرم، هدف شلیک گلوله قرار می دهد. سال گذشته نیز 
خفه شــدن یک آمریکایی سیاهپوست زیر زانوهای 
پلیس آمریکا به اعتراضات دامنه دار و گســترده در 

بیشتر مناطق آمریکا منجر شد.

نقل قول جهان نما
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خرسون

كريمه

ماريوپول

دونتسك

دونباس
لوهانسك

روسيه

با تصرف منطقه دونباس، 
روسيه از خاك خود 
كريدوری زمينی به 
شبه جزيره كريمه خواهد 
كشيد.
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گرينويچ

اسید پاشی در آمريکا

 

اورگون: زنــی در آمريــکا برای ســومین بار 
هدف حمله اسیدپاشــی قرار گرفت. به گزارش 
يو اس نیــوز، اين زن نخســتین بار در 28مارس 
ســال جاری مورد حملــه قرار گرفــت و راهی 
بیمارستان شــد اما گويا مهاجم که هنوز توسط 
پلیس دستگیر نشــده به يک حمله اکتفا نکرده 
و 2بار ديگر با ظرف اسید به سمت اين زن آمد. 
حمله ترســناک بعدی در 19ژوئن انجام شد و 
مهاجم پس از شکستن در های خانه قربانی وارد 
خانه شد و اقدام به اسیدپاشی کرد. طی آخرين 
حمله، اين زن مجددا راهی بیمارستان شد. تنها 
اطالعاتی که پلیس آمريــکا از مرد مهاجم دارد 
اين اســت که وی يک ماسک معمولی به صورت 
می زنــد. به گفتــه محققان طی دهه گذشــته 
حمله های اسید پاشــی فقط در آمريکا متمرکز 

نبوده و در سايرقاره ها هم ديده شده است. 

در غبار

سیدنی  تخلیه می شود
 

نیوســاوت ولز: درپی بارش های سیل آســا و توفان  
شديد، مقام های استرالیايی دستور تخلیه بخش هايی 
از ســیدنی ازجمله مناطق جنوب غربی اين شــهر را 
صادر کردند. وزش باد شــديد و باران های سیل آسا روز 
يکشنبه مناطقی از حومه شــهر سیدنی را زير آب برده 
و اين شرايط آب وهوايی تا روز دوشنبه در سراسر ايالت 
نیوســاوت ولز )New South Wales( نیز ادامه پیدا 
کرد. نیو ساوت ولز که آن را »ولز جنوبی« نیز می نامند، 
پرجمعیت ترين ايالت استرالیا است که در جنوب شرقی 
اين کشور قرار دارد و مرکز آن شهر سیدنی است. اکنون 
گفته می شود که حدود 30هزار تن از ساکنان اين ايالت 
در معرض خطر ســیل و رانش زمین قرار دارند و بنا بر 
توصیه مقام هــای دولتی، بايد شــهر را تخلیه کنند. به 
گزارش رويترز، در هفته گذشــته نیــز برخی خانه ها، 
مزارع و پل های چندين نقطه از ولز جنوبی در پی وقوع 
سیل، ويران شدند. اين سومین بار در سال 2022 است 
که سیل و توفان شديد برخی زيرســاخت ها و مناطق 
مسکونی ايالت نیو ساوت ولز را ويران می کند. پیش بینی 
می شود با دســتور تخلیه، جان و سالمتی هزاران تن از 

ساکنان اين مناطق حفظ شود.

باال بودن خطر انقراض زشت ها 
 

مونپلیه: يــک مطالعه جديد نشــان می دهــد ماهی های 
صخره های مرجانی که در حــال انقراض انــد ازنظر »ارزش 
زيباشناختی« امتیاز پايینی کسب می کنند و اگر انسان ها بر 
گونه های »زيباتر« ماهی ها تمرکز کنند، احتماال در اقدام های 
حفاظتی ناديده گرفته می شوند. نیکالس موکه، از عوامل اين 
مطالعه و  بوم شناس گروه های جانوری دانشــگاه مونپلیه در 
بیانیه ای مطبوعاتی گفت: »مطالعه ما نشان دهنده نبوِد تطابق 
احتمالی چشمگیری است که بین میزان حمايت عمومی بالقوه 
از حفاظت گونه هايی که بیشترين نیاز را به اين حمايت دارند 
وجود دارد.« اين گروه تحقیقاتی خاطرنشان کرد اين مسئله 
در مورد پستانداران صادق است و گونه هايی که »زيباتر« تلقی 
می شوند بیشتر از ساير گونه ها مورد تحقیق قرار گرفته اند. با 
اين حال اين مقاله جديد که در نشريه دانشگاهی پی ال او اس 
بیولوژی )PLOS Biology( منتشر شد، نشان داد »ماهی های 
زشــت« عموما ازنظر تکاملی خاص تر ند، اما بیشتر در معرض 

انقراض قرار دارند.

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

چترهامان کو؟ 

خورشید، رویش به ماست

تابســتان فصل گوشه  نشینی 
چترهاســت. کنج عزلت شان 
آکنده  است از حسرت لمس دســتانی که بازشان کند 
تا در سايه سار بارش ابرها، پناه باشند. اما دستی نیست 
و نیزه باران آفتاب چنان اســت که تن عطشناک آدمی 
باران را ولو در خیال، عزيز می دارد. تن می سپارد به آن و 
البه الی اشک و بغض ابرها راه می رود.  تر می شود و خدا 
خدا می کند تا آسمان باز ببارد و عطش از زمین و زمان 
رخت بربندد. تابستان فصلی است که همدلی و همراهی 
چترها را از ياد می بريم. انگار نه انگار که تا همین چند 
وقت پیش تا شال و کاله می کرديم، انگشت هامان حلقه 
می شد دور دســته چتر. يادمان رفته که به وقت از راه 
رســیدن ابرهای کبود، زير لب می گفتیم چقدر دلمان 
آفتاب می خواهد. بعد ابرها که باريدن آغاز می کردند، 
چتر می گشوديم و گوش می سپرديم به آوای قدم های 
آب بر تن چتر. چند قدم آن سو تر انگار که او رفیق است 
و دسته که نه، دســتش را می گرفتیم در دست. صدای 
نفس هامان را می شنید و هنگام وزيدن باد می دانست 
که حواسمان به جسم نحیفش است تا نشکند. هر چند 
يک وقت هايی هم حواسمان نبوده يا غافلگیر شده ايم و 
ترق و تروق شکستن میله های نازکش را شنیده ايم؛ يا 
نه باز يک وقت هايی حواس مان نبوده و آنها را ته اتوبوس 
يا کنج تاکســی يا اصال در جايی که يادمان نیست، جا 
گذاشته ايم. می دانم و می دانید که شايد شکل و شمايل 
همه چترهايــی که تا کنون داشــته ايم، يادمان نمانده 
باشــد. آنها يک وقت هايی بهاری هســتند و نقش يک 
 عالم شکوفه به تن کشیده اند و وقت ديگر چهارخانه يا 
راه راه هستند. بعضی چترها هم ساده هستند و يک رنگ. 
اما خودشــان و ما، می دانیم که سوای همه اين احواالت، 
همراهند و رفیق. کم نبــوده حرف های مگو که روزهای 
تنهايی و دلتنگی، زير باران در گوش چترهامان گفته ايم. 
راســتی چه کســی می داند چندين و چند بغض در پناه 
چترها شکسته است و چندبار اشکهامان بر صورت دويده 

و بی واهمه از 
نگاه ديگران، 

گفته ايم خیالی 
نیـســـت، بــاران 

می بارد؟ تابستان فصل 
بــه فراموش خانه ســپردن 

چترهاست. اما کاش هیچ رفیق 
و همراهــی در هیچ کدام از 

فـــصول زندگــی 
نرود از ياد.

ما از بخش مهمی از فرهنگ ملی 
خودمــان غافل هســتیم. حتما 
وجود داشته ولی االن فراموش شده اســت. مگر می شود در 
کشوری که 6 ماه تابستان دارد و 9 ماه سال هوا گرم است و 3 ماه 
از اول صبح آفتاب به صورت »دايرکت« می کوبد توی فرق سر 
آدم، کاله لبه  دار حصیری توی هیچ کدام از لباس های محلی 

وجود نداشته باشد؟
بعضی از لباس های محلی هموطنان در جنوب کشور با گرما 
تطبیق يافته است. خنک و گشاد است و تابستان ها می شود با 
همان لباس کار و زندگی کرد. پوشش منطبق با اقلیم به همین 
می گويند. اما در وســط فالت ايران، در دامنه کوه ها و نزديک 
کوير؛ که بخش اصلی جمعیت کشاورز هستند و تابستان را به 
وجین کردن و داشت و برداشــت گندم می گذرانند، چرا يک 
کاله لبه دار ملی پیدا نمی شود؟ برای هزار سال، برنامه اين بود 
که کشاورز از خواب بیدار می شد، نماز صبح را می خواند، بیل 
را برمی داشت و به ســمت مزرعه می رفت. تا شب هم يکسره 
کار می کرد و تاريکی که شروع می شد به خانه برمی گشت. در 
تمام اين مدت هم آفتاب باالی سرش بود. پس چرا يک کاله 

حصیری اختراع نشد؟ يعنی هوا آنقدر گرم نبود؟
توی چین و هندوچین که آفتاب شان کمتر از ما می تابد انواع 
کال ه های حصیری از ساقه برنج و بامبو ساختند تا وقتی درون 
شــالیزار کار می کنند روی ســر بگذارند. اين کاله های زنانه 
و مردانه االن قســمتی از لباس ملی اين ملت هاســت. يعنی 
پیشــینیان ما در اين حد ابتــکار و توانمنــدی و خودباوری 
نداشــتند که کاله لبه دار ضد آفتــاب اختراع کننــد؟ اتفاقا 
کاله هايی که درمناطق گرم ايران استفاده می شود نمدی است 
و فقط محدوده ريزش موی مردان  را می پوشاند. زمستان ها 
فايده زيادی ندارد، چون روی گوش را نمی گیرد. تابستان ها 
هم همینطور، چون لبــه ندارد. کاله هــای نیم لبه و تمام لبه 
اروپايی هم که 100سال پیش وارد ايران شد، نه همه گیر شد 
و نه بومی سازی . نتیجه اينکه اکنون مرد و زن زير تیغ آفتاب 
داغ، بی پنــاه مانده اند. مگر در آموزه های ســنتی نمی گويند 
زير آفتاب راه نرويد؟ امسال که از اول تابستان حرارت شدت 
 گرفته اســت، کاله لبه دار سبک، بیشــتر از کولر در تنظیم 
خلق و خوی شهروندان مؤثر اســت. احتماال در پوشش ملی 
کشــور گرم و کويری ايــران، کاله ضد آفتاب وجود داشــته 
است. ولی ما از آن بی خبر هستیم. اگر مسئوالن همتی کنند 
و فرهنــگ کاله تابســتانی را ايجاد کنند، نــه فقط مردم در 
مکان های عمومی خوش اخالق تر می شوند و کمتر غر می زنند 
و دست از نگرانی برمی دارند؛ بلکه ممکن است به صورت کلی 
درجه کولر ها را هم پايین بیاورند و حتی منابع برق و آب کشور 

هم بیشتر حفظ شود. 

جهان نما

دلفین های کامی کازه، کوسه های شرم الشیخ

حافظ

دوش در حلقه ما قصة گیسوی تو بود
تا دل شب سخن از سلسلة موی تو بود

 

    تابستان سال 32، يک خانه قديمی، خیابان مولوی، قصه شروع شد.
     »اگه قول می ديد روزی 5 آيه قرآن پیش حــاج محمود بخوانید، 
توپتون رو می دم وگرنه بگرديد خودتــون پیداش کنید.« اول می رفت 

جلسه قرائت قرآن، بعد مدرسه، بعد هم قنادی پدرش.
     گفتند: » ســرباز متوســلیان، چرا به عکس اعلی حضرت احترام 
نگذاشتی؟« گفت: »نکنه بايد برای عکســش معلق هم بزنیم.« دوباره 
افتاد انفرادی. از ســربازی هم که درآمد، باز سرناسازگاری داشت. پنج 
ماه مهمان فلک االفالک بود. آن موقع از قلعه تاريخی خرم آباد به جای 

زندان استفاده می کردند.
     رفته بودند کردستان برای کار جهادی که اعالم کردند: » هر کدوم از 
بچه های سپاه بلده اسلحه دست بگیره بیاد پادگان.« کردستان شلوغ شده 
بود. رفت پیش محمد بروجردی. جوانی بود يک کم بزرگ تر از خودش با 

موهای بور. توی آن شلوغی ها همیشه می خنديد. می گفت: 
» محمد تو چجوری می خنــدی وقتی اينجوری بچه هــا رو قتل عام 
می کنن.« جواب می داد: » ما داريم وظیفه مون رو انجام می ديم احمد.« 
     زمستان 1358بود. نخستین باری که خودش فرماندهی می کرد. 
قرار بود جاده پاوه- کرمانشاه را از ضد انقالب بگیرند. چمران آنجا توی 
پاوه درمحاصره بود و امام گفته بود که: » اگر تا 24 ساعت ديگه پاوه آزاد 
نشه، خودم می روم آنجا.« بعد که پاوه را گرفتند ضد انقالب عقب کشید 
تا مريوان. آنجا زن های شهر را گروگان گرفتند. احمد وقتی اين خبر را 

شنید. طوری عصبانی شد که رگ های گردنش زد بیرون.
     می گفتند ضد انقالب برای ســر احمد متوسلیان جايزه 

گذاشته. می گفتند توی کردستان از اسم او می ترسند. 
می گفتند بنی صدر با متوسلیان خوب نیست و گفته 

سالح به او ندهند. خودش با ابراهیم همت قضیه را 
تعريف می کردند و با هم می خنديدند.

     دی مــاه 1360، يک خانه مصــادره ای در 
دزفول. قرار است ســپاه يک تیپ رزمی مستقل 
تشــکیل دهد. حســن باقری که صورتش خیلی 
جوان تر از سنش نشان می دهد، دارد توضیح می دهد 

و می گويد کــه فرق جنوب با غرب چیســت. احمد 
می گويد:» هر وقت گفتی مــا در خدمت 

هســتیم.« و فرمانده ها را برمی دارد 
می بــرد فوتبال. نزديک بیســت 
و هفتم رجــب بود. اســم تیپ 
را گذاشــتند تیــپ 24محمد 

رسول اهلل)ص(.
     10کیلومتری انديمشــک، دست 

راست جاده يک پادگان کنار خط آهن با ساختمان های 5 طبقه بی در 
و پنجره و کلی بلوک سیمانی رها شده به امان خدا. با بلوک ها پنجره ها 
را پوشاندند و جای در هم پتوی سربازی آويزان کردند. میز و صندلی ها 
هم از بلوک سیمانی درست شــد. يک تابلو هم زدند سردرش:» پادگان 

دوکوهه«.
     نیرو برداشــته بود که بروند از انبار مین بیاورند. حاال وسط میدان 
میِن دشمن پیاده شان کرده بود. بعد هم در جواب نگاه های متعجبشان 
گفته بود: »خب انبار ما همین جاست ديگر. عراقی ها می کارند، ما درو 

می کنیم.«
     »گردان هويزه آماده ايد؟«، » آره حاجی آماده ايم.«، » گردان ابوحرب 
شــما رســیديد به گردان هويزه؟«، »بله حاجی االن دست می ديم.«، 
»گردان کمال شما کجايید؟«، » ما در طول منطقه مستقريم. سنگرهای 
عراقی ها رو به روی موضع ما هســتند.«، »مواظب باشید تحرک اضافی 
نکنید، تا عراقی ها متوجه نشوند.« بعد عراقی ها تمام منطقه را زير آتش 
گرفتند و 50 هزار گلوله را خرج گردان های خیالی کردند. باالترين توان 
پدافندی شان هم لو رفت. حاج احمد به همت نگاه می کرد و می خنديد: 

»چی کار کردی؟ تو که زمین و آسمون رو به هم ريختی که«.
     خرداد 61بود. داشــت عصا بــه بغل بزرگ ترين عملیــات ايران را 
فرماندهی می کرد. با همان پای تیر خورده وارد مسجد جامع خرمشهر 

شد.
     قرار شد جايزه آزادی خرمشهر مالقات با امام باشد. تهران که آمدند 
گفتند: » بد نیست شما هم به همراه هیأت سیاسی به لبنان برويد، 
وضعیت نظامی منطقه را هم تحلیل کنید.« تازه اســرائیل 
ريخته بود جنوب لبنان. گفــت: » اگر اجازه بدهید اول 

امام را ببینم.«
     14تیرماه 1361، يک ظهر داغ تابستانی، جاده 
ســاحلی طرابلس- بیروت. يک اتومبیل مرسدس 
با پالک سیاســی. 4نفر بودند؛ سیدمحسن موسوی 
)کاردار ســفارت ايران توی بیــروت(، کاظم اخوان 
)خبرنگار(، تقی رســتگار مقدم )کارمند سفارت( و 
احمد متوسلیان. 4تا ماشین پیدايشان شد که رويش 
خورده بود »قوات اللبنانیــه«، يعنی همان 
فاالنژها. ماشــین را نگه داشتند. 
لبنانی ها را کشتند و ايرانی ها 
را اسیر کردند. همت تا فردا 
ظهر همانطور ايستاده بود 
و چشم به جاده داشت. بعد 

ديگر هیچ کس چیزی نمی داند. 

بــدون اينکه بدانــم امروز 
چــه روز و ماهی از ســال 
است ســرگرم کارم بودم. مدتها بود کار باعث شده بود 
از همه  چیــز و همه کــس فاصله بگیرم؛  ايــن موقعیت 
خوشايندی بود که دوست داشــتم تداوم داشته باشد.
اما برای ســاعات بعد از کار بايد فکری می کردم. پیاده 
رفتن از محل کار به سمت خانه و نگاه کردن به ويترين 
مغازه ها مخصوصا راسته کتابفروشان برای گذران وقت 
فکر بدی نبود، و جست وجو در بین کتاب ها و احیانا پیدا 
کردن کتابی مناسب برای ســرگرمی و کشتن وقت هم 
می توانست راهکار مناسبی باشد. در اين راسته مغازه ای 
بود با پیشنهاد کتاب هفته برای آنانی که حوصله و وقت 
کمتری داشتند و دسترسی به کتاب جذاب و پرفروش 
مســئله اول و آخرشــان؛ و جالب اينکه همواره دنبال 
شــاگردی بود برای کار در مغازه، با اينکــه چند نفری 
همیشه در کار کمک به فروشــنده و مشتری ها بودند، 
نوشته کارگر ســاده نیازمنديم از پشــت شیشه کنده 
نمی شد. در لیســت کتاب های اين هفته کتابی معرفی 
شده بود با نام اعترافات يک معتاد به کار. فی الفور دست 
به جیب شدم و کتاب را خريدم. چیزی را که می خواستم 
يافته بودم. کتاب شــد بالش زير سرم و جدا شدن از آن 
برايم ممکن نبود. همه جا همراهم بود، سرکار، در مسیر 
رفت وبرگشــت و همینطور در اتوبوس و مترو و ماشین 
دربســتی. کتاب به نیمه رسیده نرســیده به فروشنده 
پیشنهاد کار دادم و او فورا قبول کرد، و من در کنار بقیه 
عصرها ســرگرم کار شــدم. خواندن کتاب که تمام شد 
فروشنده تمام دستمزدم را پرداخت کرد و گفت امروز روز 
آخر کار در مغازه است. آثارتعجب از چهره ام پاک نمی شد. 
حقوقم در پاکتی کوچک بود با نوشته ای با اين مضمون 
از همکاری شما سپاسگزارم آقای معتاد به کار و به امید 
 ديدار مجدد شــما. يادداشــت ، امضايی  چنین داشت؛
5 ژوئیه مطابق با 14تیر، روز جهانی اعتیاد به کار است؛ 
اين روز به شما مبارک باشد. اين ماجرا ترفند فروشنده 
بود برای فروش بیشتراين کتاب و ديگرکتاب های لیست 
شده. نام آخر کتاب های پیشــنهادی عنوان با مسمايی 
داشت؛ حرف زدن در تاريکی برای دو ساعت. بايد برای 

عصرکاری دوباره آماده می شدم.

دغدغه

میگرن

مریم ظاهری

محمد سرابی اعتراف های یک معتاد به کار

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

به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

مريم ساحلی
روزنامه نگار

  سالروز ربوده شدن حاج احمد متوسلیان
  و 3ديپلمات ايرانی در لبنان

پــس از اينکــه رســانه صهیونیســتی  جروزالم 
پست) THE JERUSALEM POST (ادعای 
حماس مبنی بر آموزش نظامی دلفین ها توســط 
رژيم صهیونیستی را مورد تمسخر قرار داد، برخی 
رسانه های جهان ازجمله بی بی سی واقعیت هايی را 
درباره اين نوع آموزش های نظامی منتشر کردند 
که احتمال وجود دلفین هــای »کامی کازه« را در 
ارتش صهیونیســت ها افزايش داد. نخســتین بار 
اصطالح دلفین های کامی کازه زمانی دوباره بر سر 
زبان ها افتاد که مؤسسه نیروی دريايی آمريکا که 
خود در آموزش نظامی دلفین ها يد طواليی دارد 

گزارش داد که در يکی از شاخه های 
رودخانه تائدونگ کره شمالی 

کانال هايی مشاهده شده 
کــه نشــان از پرورش 
دلفین هــای نظامی با 
هدف خرابــکاری در 
رفت وآمد کشتی های 

آمريکايی دارد.
چندی بعد يکی از اعضای 

حماس طــی تويیتــی اعالم کرد 
که دلفین های قاتل صهیونیست ها 

Killer Zionist dolphins با هدف 
 مقابله با کماندوهــای غواص  حماس

 Hamas frogman commandos 
در حال آموزش ديدن هســتند. همین 

تويیت واکنش رســانه جروزالم  پســت را 
در پی داشت. رســانه های مطرح جهان هم 

گزارش داده اند کــه پیش از اين نیــز از اين 
دلفین هــا در عملیات های نظامــی دريايی 

استفاده شده اســت. در زمان جنگ سرد، 
اتحاد جماهیر شــوروی و اياالت متحده 
آمريــکا دلفین هايی را برای شناســايی 
مین های دريايی و غواصان دشمن آموزش 

دادند. اســتفاده فعلی ارتش روســیه و آمريکا از 
پســتانداران دريايی هم ســابقه گذشــته و حال 

مفصلی دارد.
يکی از مستندات تاريخی جالبی که از گزارش های 
رســانه های جهان می توان رصد کــرد، ماجرای 
کوســه های شرم الشیخ اســت که پس از گزارش 

تمسخرآمیز  جروزالم پست، دوباره بازنشر شد.
براســاس اين گزارش رژيم صهیونیستی در سال 
2010میالدی هم طی پروژه ای تحت نظر موساد 
تالش کرد با برنامه ريزی کوســه های گرســنه را 
در بندر توريستی شرم الشــیخ مصر رها کند تا به 
صنعت گردشــگری اين کشــور لطمه وارد کند. 
مجله معتبر نشنال جئوگرافیک هم مقاله مفصلی 
دارد درباره استفاده نیروی دريايی آمريکا 
از توانايی های بالقوه نظامی 
دلفین ها کــه در نوع خود 

بی نظیر است.
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50درصد آزمایش ها 
آبله »مرغان« است 

نه »میمونی«
از تمام نمونه هایی که برای تست آبله میمونی به 
آزمایشگاه های کشور فرستاده شده است، بیش از 
50درصد آن آبله مرغان بوده و تاکنون هیچ مورد 
قطعی از آبله میمونی در کشــور تشخیص داده 
نشده اســت. به گزارش همشهری بهزاد امیری، 
رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین 
انسان و حیوان  روز گذشته در همایش علمی آبله 
میمونی با بیان این مطلب گفت: »هم اکنون در 
چندین کشور طغیان آبله میمونی وجود دارد که 
میزان و تأثیر کامل آن نامشخص است. البته این 
نخستین بار نیست که موارد و زنجیره انتقال در 
کشورهای غیربومی بدون ارتباط اپیدمیولوژیک 
با مناطق بومی غرب آفریقا گزارش شده است.« 
به گفته امیری وضعیت بیماری به سرعت در حال 
تغییر است و سازمان بهداشت جهانی تأکید کرده 
که با گسترش نظارت در کشــورهای غیربومی 
موارد قطعی آبله میمونی شناسایی شود: »بر این 
اساس تمرکز بر شناسایی تمام موارد مشکوک و 
محتمل در کشور اســت که درصورت شناسایی 
قطعی به موقع ردیابی تماس و قطع زنجیره تماس 
صورت بگیــرد. هدف کلی از مراقبت، بررســی 
موردی و ردیابی تماس هم قطع زنجیره انتقال 

انسان به انسان و توقف طغیان است.« 
او تأکید کرد: »در کشــورهای غیربومی تاکنون 
بیش از 5300مورد تأیید شــده آزمایشگاهی از 
52کشور جهان گزارش شده و فوتی هم نداشته 
است. در کشور ما هم تاکنون 131مورد مشکوک 
به آزمایشگاه های کشور ارسال شده که از میان 
آنها هیچ مورد قطعی از ابتال به آبله میمونی تأیید 
نشده است. البته این به معنای آن نیست که قطعا 
هیچ موردی از ابتال به آبله میمونی در کشور وجود 
نداشته باشــد چرا که زنگ خطر در کشورهای 
همسایه ما به صدا درآمده است. در کشور امارات 
13مورد و در ترکیه یک مورد قطعی شناســایی 
شده است و با توجه به اینکه تبادل مسافری زیادی 
با آنها داریم، باید دقت کامل برای شناسایی و رصد 
بیماری وجود داشته باشد.« به گفته امیری بیش 
از 50درصد موارد نمونه های انجام شــده، آبله 
مرغان بوده و در سایر تست ها هم هیچ مورد قطعی 

از ابتال به آبله میمونی گزارش نشده است.
همچنین رحیم سروری، رئیس انستیتوپاستور 
ایران هــم در این همایــش علمــی از تجهیز 
12آزمایشگاه تشــخیص آبله میمونی در کشور 
خبر داد و گفــت: »در دوم خردادمــاه1۴01، 
آزمایش تشــخیص مولکولی آبلــه میمونی در 
انستیتوپاستور ایران  راه اندازی شد، باتوجه به لزوم 
آمادگی شبکه آزمایشگاهی تشخیص مولکولی 
کشــور برای تشــخیص بهنگام  موارد مشکوک 
احتمالی، انستیتوپاســتور ایران کیت غربالگری 
ارتوپاکس ویروس را طراحی کرد و تیم پاســخ 
سریع انستیتوپاستور برای آمادگی جهت پاسخ 
به اپیدمی های احتمالی شکل گرفت. از ابتدای 
خرداد امسال، نمونه های مشکوک آبله میمونی 
در آزمایشگاه پاسخ سریع انستیتوپاستور در حال 
انجام  است.  تا امروز در ۸1نمونه تست غربالگری 
آبله میمونی انجام شده است. 3۷نمونه غربالگری 
هم در مراکز دیگر اتفاق افتاده است.« او در ادامه 
به فعالیت انستیتوپاستور در کشور اشاره کرد و 
گفت: »اولین اقداماتی که در حوزه پیشــگیری 
از بیماری در این مرکز اتفــاق افتاد، مایه کوبی 
آبله بــود. در بحث هاری در ســال1301 بخش 
ضدهاری در انستیتوپاستور شکل می گیرد. در 
زمینه عامل ســل اقدامات وسیعی رخ می دهد. 
در زمینه بیماری هایی ماننــد حصبه که در آن 
زمان شیوع باالیی داشته، اقدامات خوبی انجام 
می شــود.  همچنین 5 اپیدمی مربــوط به وبا را 
انستیتوپاستور مدیریت کرده و واکسن استفاده 
می شــود.  این اقدامات ماندگار انستیتوپاستور 
اســت. در عین حال طاعون در کردستان شیوع 
می یابد که در این زمینه اقدام می شود و همچنان 
هم این مناطق به صورت مستمر رصد می شوند. 
بیماری تــب راجعه هم ازجمله مواردی اســت 
که انستیتوپاســتور اقدام کرده و همچنان هم 
تب های راجعه آندمیک را دنبال می کند.« به گفته 
او، بعدها در انستیتوپاســتور اقدامات خوبی در 
زمینه آبله اعــم از آبله انســانی، گاوی و مرغان 
برای تشخیص افتراقی انجام شــد. در آن زمان 
واکســن های آبله  تولیدی انستیتوپاستور ایران 
در عراق، افغانستان و مصر اســتفاده شد. حتی 
برای فرانسه هم ارسال شد. حدود 250میلیون 
کودک از 22کشور واکسن های آبله تولیدشده از 
سوی انستیتوپاستور را استفاده کرده اند. در بحث 
جذامیان هم آن زمان با کمک برخی کشــورها 
در مشــهد، تبریز و... مجذومین استقرار یافتند.  
موضوع پاالیش آب شرب تهران هم از مشکالتی 
بود که وجود داشت و بسیار مهم بود. مدتي بعد 
قنات ها با توصیه های دانشمندان انستیتوپاستور 
پاالیش شــده و آنالیز انجام دادنــد تا زمانی که 

لوله کشی اتفاق افتاد.
او سیاســت فعلــی انستیتوپاســتور ایــران را 
تحقیقــات کاربــردی در زمینه تشــخیص و 
ارائه روش هــای کنترل بیماری هــا اعالم کرد 
و افزود: »انستیتوپاســتور ایــران مرکز همکار 
سازمان جهانی بهداشــت در حوزه هاری است.  
همچنین آزمایشگاه مرجع کشــوری هستیم.  
آزمایشــگاه همکار مرجع در هپاتیت، ایدز، سل 
و آنفلوآنزا هستیم و در تشــخیص بیماری ها و 
تعقیب مســتمر بیماری های نوپدید و بازپدید 
نیز انستیتوپاســتور نقش ایفا می کند. در عین 
حال شبکه آزمایشگاهی کووید-1۹ نیز از سوی 
انستیتوپاستور راه اندازی شــد که بیش از 500 
آزمایشگاه در طول دوره وانفسای کووید- 1۹ به 

آن متصل شدند.«

سالمت

اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران از عمل نکردن به دستورات رئیس جمهوری  از سوی سازمان ها و وزارتخانه های متولی انتقاد کردند

کاالیی که با 200هزار تومان ترخیص می شد 
حاال به 2 میلیون تومان رسیده

محمد عبده زاده، رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی ایران: »وضعیت موجود در صنعت 
دارو ســخت تر از دیگر صنایع کشور اســت. به پیشنهاد 
وزارت صمت برای کاالهای اساســی، ارزش افزوده به یک 
درصد رسید اما این مسئله برای دارو به عنوان یک کاالی 
استراتژیک 9درصد اســت. اظهارنامه داروی تولیدی در 
ســامانه تی تک هم افزایش چند برابری هزینه ها را نشان 
می دهد. کاالیی که سال گذشته 200 تا 300هزار تومان برای 
ترخیص هزینه داشــت اکنون به بیش از 2میلیون تومان 
رســیده. تمام هزینه های جانبی چندین برابر شده، ماده 
»دکستروز انهیدروز« سال گذشته برای هر کیلو 17هزار 
تومان بود و امروز به 60هزار تومان رســیده است؛ یعنی 
300درصد افزایش قیمت. با این گرانی کارخانه شربت ساز 
چطور باید محصولش را با همــان قیمت قبلی تولید کند؟ 
حتی اگر همیــن حاال هم قیمت دارو اصالح شــود، با این 
رهاشدگی افزایش قیمت محصوالت جانبی و تورم باز هم 
تولید دارو به صرفه نیست. دولت بودجه کافی برای تامین 
پول مورد نیاز سازمان های بیمه گر را ندارد. نگرانی دولت 
و مجلس درباره گران شدن دارو کامال به حق است و نباید 
هزینه ها به مردم تحمیل شود، اما نباید به گونه ای هم باشد 
که صنعت تولید دارو زیر این فشار له شود. اصرار بر تثبیت 
قیمت دارو، نتیجه ای جز ورشکستگی تولیدکنندگان ندارد.  
باید براساس بهای تمام شده، قیمت دارو اصالح و بیمه ها 
تقویت شــوند. ما نمی توانیم دوباره در مسیر واردات قرار 
بگیریم، چون ارز نداریم. سال گذشته درباره سرم این اتفاق 
رخ داد، به هیچ عنوان نمی توان داروهای پرتیراژ و پرمصرف 

را وارد کرد.«  

از صنعت دارو حمایت شود

نیما سپهری، مدیرعامل شرکت نانو الوند دارو: »در حوزه  
داروهای ضدســرطان، زمانی که تحریم ها باعث کمبود 
داروهای شیمی درمانی در کشور شــد، بسیاری از این 
محصوالت تولید داخل بودند. اما اکنون مشکالت زیادی 
وجود دارد که ادامه تولید آنها را سخت  کرده است. تصمیم 
ما این است که تا چند ماه آینده دیگر داروهای ضدسرطان 
تولید نکنیــم. در چند ماه اخیر داروهــای جنرال، مثل 
اعصاب و روان یا آنتی بیوتیک ها دچار کمبود شــدند اما 
هیچ وقت داروهای ضدسرطان تولید داخل کمبود نداشتند. 
شرکت های دارویی به شکل جدی مشکل نقدینگی دارند و 
ای کاش به ما اعالم می کردند که با وجود مشکالت، امسال 
نه، اما قطعا از ســال آینده در این باره تصمیم گیری جدی 
انجام می شــود. وزیر بهداشــت اعالم کرده به داروهای 
ضدســرطان ارز می دهند، این درست است اما تنها 20 تا 
30درصد قیمت این داروها ناشــی از مواداولیه است. در 
ســایر موارد، هزینه های ما چندین برابر شده است. همه 
ما می دانیم سال گذشــته چه میزان داروهای فوریتی، 
ضدقارچ، ضدســرطان بی کیفیت و فاقد ماده مؤثره وارد 
بازار کشور شد و چه عواقبی به بار آورد. ما موظف به تامین 
دارو هستیم و این روند متوقف نشده اما اکنون خواسته ما 

حمایت و کمک است.«  داروهای زیان ده تولید نشوند

پویا فرهت، مدیرعامل داروسازی تسنیم: »وضعیت صنعت 
داروسازی کشور اکنون به مرحله ای رسیده که اگر همین 
بی حمایتی ها تا چند وقت دیگر ادامه داشته باشد، یک روز 
صبح بیدار می شویم و می بینیم که دیگر صنعت داروسازی 
وجود ندارد. مشکل اینجاســت که حتی اگر کارشناسی 
قیمت از سوی ســندیکا هم انجام و اعالم شود، اگر به ما 
بگویند که طبق قانون اجازه چنین کاری را نداریم، آن وقت 
باید به مشــکل جدیدی فکر کرد و آن هم متهم شدن ما 
به »سلطان دارو« است. بهتر اســت 30داروی جنرال که 
زیان ده هســتند را تولید نکنیم و در این شرایط مجبور 
می شوند که با چندین برابر هزینه، دارو را وارد کنند، آن هم 
داروی بی کیفیت از کشوری مثل هند. شاید تحمیل چنین 
هزینه هایی باعث شود کمی به تولیدکنندگان داخلی فکر 

و از آنها حمایت کنند.« 

ساقه طالیی گران شد؛ دارو نه!

علی زمانی، مدیرعامل شــرکت دارویی مینو: » امسال و در 
3نوبت با افزایش قیمت شــکر، آرد و روغن، هر بار قیمت 
محصوالت غذایی افزایش پیدا کرد، از ســاقه  طالیی و ویفر 
گرفته تا پفک. 100تا 150درصد افزایش قیمت داشــتند اما 
دارو هیچ افزایشی نداشت. »مینو« تنها تولیدکننده متیل 
ارگونووین )درمان خونریزی پس از زایمان( است یا کلسیم 
گلوکونات )پیشــگیری و درمان کمبود کلسیم( و سدیم 
والپروات )پیشگیری از تشنج ناشی از قطع مصرف داروهای 
اعصاب(. این داروها برای ما 50 تا 100درصد زیان ده هستند اما 
زمانی که از بخش زایمان بیمارستان ها با ما تماس می گیرند و 
می گویند که آمپول مترژن ندارند و جان بیمار در خطر است، 
ما باید چکار کنیم. مســئولیت اجتماعی ما باعث می شود 
همچنان تولید داشته باشیم. ما چطور می توانیم استامینوفن 
تولید نکنیم. رضایت ما این است که با وجود این مشکالت، 
تولید دارو باعث نجات جان یک نفر اســت. در فروردین و 
اردیبهشت، شرکت زیان ده بود و در خرداد هم قطعا همین 

شرایط را داریم .«  

خط تولید 2 دارو متوقف شد

محمد آذری نیا، مدیرعامل شرکت الحاوی: »به نظر می رسد 
دولت امسال تصمیمی برای افزایش قیمت دارو ندارد، چرا 
که به گفته رئیس جمهوری، قیمت نان، بنزین و دارو امسال 
تغییر نخواهد کرد، اما با ایــن وضعیت، راهی جز افزایش 
قیمت دارو وجود ندارد. در تامین بســیاری از نهاده ها به 
مشکل خورده ایم و اکنون خط تولید داروهای مایع مثل 
دیفن هیدرامین و دکسترومتورفان کامال حذف شده است. 
حاشیه سود این داروها منفی 17درصد و منفی 23درصد 
است و هیچ عقل سلیمی قبول نمی کند که چنین تولیدی 
ادامه داشته باشد. برخی داروها به صورت محدود از سوی 
شرکت ها تولید می شــود و با اینکه حاشیه سودی ندارد 
باید همچنان تولید شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند، 
مثل فنی توئین که منفی 3درصد است اما نمی توان آن را 

تولید نکرد.« 

از 83 قلم دارو 45 قلم زیان ده است

فرهاد شایقی، مدیرعامل شرکت ایران ناژو: »اوایل دهه 70 شرایط بسیار سختی وجود داشت، نه ارز بود و نه ریال. اما هیچ 
زمانی شرایط به بدی اکنون نبود. در حال حاضر از 83 پروانه دارویی، 45 قلم دارو زیان ده مطلق هستند. بقیه هم حاشیه 
سود زیر 15 درصد دارند. در 3 ماه اول سال فقط 30 قلم دارو تولید شده و در بین آنها 20 قلم دارو زیان ده بوده اند و تداوم 

این روند باعث می شود که با وجود 180 پرسنل تصمیم به تعطیلی بگیریم.« 

 سرنوشت تلخ صنعت دارو
 به کجا خواهد رسید؟

مهدی پیرصالحی، نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران: »تمام اعتراضات 
و انتقاداتی که از سوی تولیدکنندگان دارویی در حال 
مطرح شدن است، تنها درخواست حمایت از این صنعت 
است. صنعت دارو همیشه باعث افتخار ایران بوده و در 
همه جا عنوان می کنند که 97درصد داروی مورد نیاز 
در خود کشور تولید می شود. اما اکنون نگرانی این است 
که سرنوشت تلخ صنعت دارو به کجا خواهد رسید؟ در 
جمع بندی تمام آنچه امروز گذشت باید از مقام معظم 
رهبری درخواست مالقات داشته باشیم و صدای ما به 
جایی برســد که منجر به حل مشکالت شود. در بحث 
قیمت ها هم به هیچ عنوان تمایلی به تعیین قیمت از 
سوی ما وجود ندارد، اما چاره ای در این باره نیست و باید 
اصالح قیمت از سوی دولت انجام شود. رئیس سازمان 
غذا و دارو پیگیر اصالح قیمت داروست و انتظار ما این 
است که هر چه زودتر این شرایط تعیین تکلیف و محقق 
شود، چرا که در نهایت هر تصمیمی از سوی ما گرفته 
شود، تبعات آن به عهده کسانی است که تاکنون این 

شرایط را به تأخیر انداخته اند.« 

تولیدکنندگان، زیر آوار گرانی

محمدرضا زرگرزاده، رئیس انجمن علمی داروســازان 
ایران: »تولیدکنندگان دارو هیچ قصدی برای بروز بحران 
در کشور ندارند، اما زیر آوار گرانی مانده اند. شرایطی که 
باعث شــده مصرف کنندگان هم با عالوه بر هزینه های 
تامین دارو، در نبود و کمبود دارو با مشکالت متعددی 
مواجه شوند. صنعت دارو زیرساخت سایبری ندارد و اگر 
داشت مانند صنعت فوالد کشور، به آن حمله می کردند. 
اما حاال که نتوانسته اند ما را با وجود این مشکالت فلج 
کنند، اقداماتی که با دســتور رئیس جمهوری باید اجرا 
شود، عقیم گذاشته اند. کسانی هستند که نمی خواهند 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام شود، همان هایی 
که می خواهند داروی ارزان قیمت ترکیه را به کشور وارد و 
تولید داخل را تعطیل کنند. تولیدکنندگان دارو پشتیبان 
دولت و سازمان غذا و دارو و حامی سالمت مردم هستند. 
در این باره نیازمند دســتور رسیدگی مستقیم از سوی 
مقام معظم رهبری برای رفع مشکالت این حوزه به نفع 

مردم هستیم.« 

20نیرو تنها در خرداد تعدیل شدند

پیمان ترحمی، مدیرعامل شرکت خوارزمی: »پیش از این 
130کد فعال تولید دارو داشــتیم که اکنون 40کد متوقف 
شده است. در بخش شربت ها، از سه خط تولید شبانه روزی، 
اکنون تنها 2خط آن هم در ساعت نرمال و یک شیفت برقرار 
است. کمبودهای دارویی شامل قطره و پمادهای چشمی، 
شربت، قرص و دیگر حوزه ها وجود دارد و حاال بیشتر به 
چشم خواهد آمد. باید کارشناسی قیمت دارو به صورت 
کامل از سوی سندیکا انجام و از ابتدای مرداد اعالم شود، 
در نهایت این دوستان هستند که باید در این باره تصمیم 
نهایی را بگیرند. ما 380پرسنل داشتیم که در خرداد 20نفر 
آنها کم شــدند، با این وضعیت این ماه هم باید 5درصد 
دیگر تعدیل شــوند و این یعنی از دست رفتن تدریجی 

سرمایه های داروسازی در کشور.« 
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درخواست برای نجات صنعت دارو

خالصه گزارش

رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان 

مجلس: مشکالت را 
می دانیم و از 3، 4 ماه 

پیش آن را به رئیس 
جمهوري و ریاست 

مجلس انتقال داده ایم. 
ما تنها مي توانيم 

پيگيري كنيم و مسئول 
اجرايي نيستيم. 

نمی توان قیمت ها را 
دستوری نگه داشت. 

اگر دولت بخواهد مانع 
از تعطیلی شرکت های 

دارویی شود، نزدیک به 
118 هزار میلیارد تومان 

پول نیاز دارد. اما نه 
سازمان برنامه و بودجه 
می تواند پول را به موقع 

بدهد نه سازمان های 
بیمه توان پرداخت 

دارند

رئیس هیات مدیره 
سندیکای صاحبان 

صنایع داروهای 
انسانی ایران: کاالیی 
که سال گذشته 200 تا 
300 هزار تومان برای 

ترخیص هزینه داشت 
اکنون به بیش از 2 

میلیون تومان رسیده. 
تمام هزینه های جانبی 
چندین برابر شده، ماده 
»دکستروز  انهیدروز« 

سال گذشته برای هر 
کیلو 17 هزار تومان بود 

و امروز به 60 هزار تومان 
رسیده است؛ یعنی 
بیش از 300 درصد 

افزایش قیمت

رئیس انجمن علمی 
داروسازان ایران: 

تولیدکنندگان دارو هیچ 
قصدی برای بروز بحران 
در کشور ندارند، اما زیر 

آوار گرانی مانده اند. 
شرایطی که باعث شده 

مصرف کنندگان هم 
عالوه بر هزینه های 

تامین دارو، در نبود و 
کمبود دارو با مشکالت 
متعددی مواجه شوند. 
صنعت دارو زیرساخت 

سایبری ندارد و اگر 
داشت به مانند صنعت 

فوالد کشور، به آن 
حمله می کردند

مدیرعامل شرکت 
نانو الوند دارو: وزير 

بهداشت اعالم کرده به 
داروهای ضدسرطان 

ارز می دهند، این 
درست است اما تنها 

20 تا 30 درصد قیمت 
این داروها ناشی از 
مواد اولیه است. در 

سایر موارد، هزینه های 
ما چندین برابر شده 

است. همه ما می دانیم 
سال گذشته چه میزان 

داروهای فوریتی، 
ضدقارچ، ضدسرطان 
بی کیفیت و فاقد ماده 
موثره وارد بازار کشور 

شد و چه عواقبی به 
بار آورد

مدیرعامل شرکت 
الحاوی: در تامین 

بسیاری از نهاده ها به 
مشکل بر خورده ایم 

و اکنون خط تولید 
داروهای مایع مثل 

دیفن هیدرامین و 
دکسترومتورفان کامال 

حذف شده است. 
حاشیه سود این داروها 
منفی 17درصد و منفی 

23درصد است

مــاده اولیه تهیه داروهــا تا 300درصد گران شــده  و حاال 
تولیدکنندگان زیر بــار گرانی های همه جانبــه مانده اند. 
گزارش ها از نبود برخی آنتی بیوتیک های ساده خبر می دهند 
و تأکید می شــود که در نبود داروهای باکیفیت، داروهای 
بی کیفیت و فاقد ماده مؤثره وارد بازار کشور می شود؛ اینها 
تنها بخشــی از دغدغه هایی اســت که اعضای سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی کشور در نخستین نشست 
خود با رسانه ها مطرح کردند؛ گروهی که به گفته خودشان 

چاره ای جــز تعدیل نیرو، توقف خط تولیــد، کاهش تولید 
به دلیل حاشــیه ســود منفی داروها و... ندارند. نزدیک به 
6ماه است پیگیر اصالح قیمت تولیداتشان متناسب با تورم 
و افزایش قیمت ها هســتند اما تأکید می کنند که همه  چیز 
حتی بیسکوییت و پفک هم گران شده اما دارو، به عنوان یک 
کاالی استراتژیک همچنان با بیشترین زیان تولید می شود و 
دیگر توانی برای حفظ خط تولید داروها برایشان باقی نمانده 
است. نخستین پیگیری هایشان برای اصالح قیمت گذاری 
دارو از بهمن سال گذشته آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد 
اما به گفته اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
کشور، پس از دستور مستقیم رئیس جمهوری و معاون اول 
برای پیگیری و رســیدگی به مشــکالت تولیدکنندگان به 

وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان برنامه و بودجه و 
وزارت صمت، هنوز نتیجه ای به دست نیامده است.

دولت باید جوابگوی وضعیت فعلی داروسازان باشد 
مشکالت تولیدکنندگان دارو جدی است و مسئوالن باید 
هر چه سریع تر در این باره اقدامات الزم را انجام دهند. این 
نکته ای است که حسینعلی شــهریاری، رئیس کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس به آن تأکید می کنــد و درباره 
پیگیری مجلس درباره مشکالت صنعت دارو به همشهری 
می گوید: »مشکالت را می دانیم و از 3، ۴ماه پیش آن را به 
رئیس جمهوری و ریاســت مجلس انتقال داده ایم. ما تنها 
می توانیم پیگیری کنیم، مســئول اجرایی نیســتیم.« او 

می گوید:» تنها کسی که باید در این باره جوابگو باشد، دولت 
است. نمی توان قیمت ها را دستوری نگه داشت. اگر دولت 
بخواهد مانع ازتعطیلی شرکت های دارویی شود، نزدیک به 
11۸هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. اما نه سازمان برنامه 
و بودجه می تواند پول را به موقع بدهد نه سازمان های بیمه 
توان پرداخت دارند.« شــهریاری می گوید: »از 22دی ماه 
سال گذشته به سران ســه قوه نامه زدم و درباره وضعیت 
هشــدار دادم. آقای رئیس جمهور هم در تمام جلساتی که 
من مســائل را مطرح کردم، از من دفاع کردند و دســتور 
دادند این اتفاق بیفتد. اما با وجود شرایط بحرانی که درباره 
تولیدکننــدگان دارو رخ داده تاکنون نتیجه ای به دســت 

نیامده است.« 

مریم سرخوش گزارش
روزنامه نگار

1

2

4

5

7
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 نگاه تجمالتی 
به پدافند غیرعامل

راهکار عجیب بستن دسترسی 
به سامانه ها از خارج

 قطار ملی مترو 
 نزدیک ایستگاه آغاز

به نظرمی رسد مدیرانی که باید مجری دستورالعمل های 
پدافند غیرعامل باشند، درکی از اهمیت آن ندارند

برخی بانک ها دسترسی آی پی های خارجی را به دلیل 
حمالت سایبری بسته اند، این کار چقدر فایده دارد؟

نخستین قطار ایرانی مترو مراحل تست گرم را با موفقیت پشت  
سر می گذارد و تا پایان سال به مرحله انبوه سازی می رسد
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نزدیک 2دهه است که موضوع پدافند غیرعامل 
به یکی از مباحث روز دفاعی کشور تبدیل شده 
است. با این حال، مســئله پدافند غیرعامل 
مصوبه ای برای فعالیت قانونی و منسجم ازسوی 
مجلس نداشــت و از این رو، آنطور که انتظار 
می رفت موضوع پدافنــد غیرعامل و بایدها و 
نبایدهای آن از سوی دولت ها جدی گرفته نشد. 
گرچه با وجود نبود قوانین الزام آور برای دولت ها 
و دستگاه ها، ســطح آمادگی دفاعی کشور 
برای مقابله با حمالت سایبری افزایش یافت، 
اما حمالت ســایبری به برخی زیرساخت های 
شهری، صنعتی، سیاسی و امنیتی نشان داد 
تا رسیدن به نقطه مطلوب در پدافند غیرعامل 
فاصله زیادی داریم؛ فاصله ای که ســبب شد 
مجلس مسئله ایجاد سازمان پدافند غیرعامل 
را در دســتور کار خود قرار دهد و تالش کند 
با تنظیم قوانیــن و مقرراتی بــرای فعالیت 
منسجم این ســازمان، برخی راه های نفوذ به 
زیرساخت های کشور را مســدود و آمادگی 
مقابله با حمالت سایبری را افزایش دهد. به این 
بهانه با محسن محبی، معاون توسعه فرهنگی 
ســازمان پدافند غیرعامل و دانش آموخته 
دکتری امنیت ملی درباره عملکرد دستگاه های 

مرتبط با پدافند غیرعامل گفت و گو کرده ایم. 

نزدیک 2دهه از وارد شدن پدافند 
غیرعامل گذشته است و مانورها و هشدارهای 
زیادی برای ایجاد آمادگــی در این حوزه به 
دستگاه ها داده شده است. پس چرا هنوز شاهد 
آسیب دیدن بخشی از زیرساخت های کشور در 

حمالت سایبری هستیم؟
همه کشــورها در حوزه ســایبری آسیب پذیرند؛ 
حتی آمریکا، چین و روســیه که هر یک از آنها در 
این حوزه از کشورهای پیشرو هستند از حمالت 
سایبری در امان نبوده و نیستند. براساس آمارهای 
منابع روســی، بیش از50درصد حمالت سایبری 
که در جهان ثبت می شــود علیه روســیه است. 
این درحالی است که روســیه در بخش سایبری 
پدافندی چندالیه و بســیار محکم دارد. با تغییر 
شــیوه جنگ ها از ســخت و نظامی به سایبری، 
در 8ســال گذشــته قرارگاه تهدیدات سایبری 
راه اندازی و در این قرارگاه الزاماتی برای دستگاه ها 
و بخش های حساس کشور تدوین شد که براساس 
آن رزمایش های مختلفی در حوزه های زیرساختی 
برگزار شد. با برگزاری آن رزمایش ها تا 80درصد 
حمالت سایبری علیه این مراکز دفع شده است، 
اما قبول داریم که هنوز در بخش هایی با مشــکل 

رو به رو هستیم. 
چگونه این حجم از حمالت دفع شده 

است؟ 
این سؤال مهمی اســت که برای پاسخ به آن باید 
به گذشته برگردیم. زمانی بود که تمام سرورهای 
مراکزی مانند وزارت نیــرو در حوزه آب و برق در 
خارج از کشور بود؛ به عنوان مثال هر فرد بیگانه ای 
در خارج کشــور این امکان را داشــت که با زدن 
یک دکمه برق تمام شــهر تهــران را قطع کند یا 
در تابستان چند سال قبل که با مشکل قطع برق 
روبه رو شدیم، شاهد این بودیم که تعداد زیادی از 
بیمارستان ها سیستم های برق اضطراری ندارند! 
این مســئله تبدیل به چالشی امنیتی و اجتماعی 
برای کشور شده بود. همان زمان تصمیم گرفتیم 

سرورهای دستگاه های مختلف اداری، اقتصادی، 
سیاسی و مانند آن که خارج کشور بودند به داخل 
منتقل و مدیریت شود. به همه بیمارستان ها ابالغ 
و اخطار شد که باید سیســتم های برق اضطراری 
داشته باشــند و با قطع برق دچار اختالل نشوند. 
این بخشی از اقدامات ما در این حوزه بود که بیشتر 
دیده و رسانه ای شد. اقدامات دیگری نیز انجام شد 
که در ارزیابی کلی از این اقدامات توانستیم حجم 
خســارت ها و تهدیدها را کاهش و آستانه تحمل 

ملی در مقابل حمالت سایبری را تقویت کنیم. 
شــما گفتید الزاماتی از ســوی 
قرارگاه تهدیدات سایبری به دستگاه ها ابالغ 
شده اســت که باید رعایت می شد، اما شاهد 
حمالت سایبری به مراکزی مانند سامانه های 
فروش سوخت، شهرداری، سازمان زندان  ها 
و حتی کارخانه های مهم کشــور بودیم. این 
دستورالعمل ها دارای نقص بودند یا مشکل از 

جای دیگری بود؟
متأســفانه باید گفت برخی مدیران با گذشــت 
نزدیک به 2دهــه از تعریف مجموعــه ای به نام 
پدافنــد غیرعامل هنــوز احســاس می کنند که 
پدافند غیرعامل موضوع یا مســئله ای تجمالتی 
اســت و آنطور که باید به ایــن موضوع و ضرورت 
اجرای دستورالعمل هایی که به آنان داده می شود، 
اهمیت نمی دهند؛ این در حالی است که موضوع 
پدافند غیرعامل باید در ذات طرح های سازمان ها، 
وزارتخانه ها و صنایع هر مجموعه ای که در زندگی 
مردم نقش مؤثری دارد، رعایت شود و نباید تنها 
به بخشنامه ها و دستورالعمل ها اکتفا کرد. به نظر 
می رسد هنوز مدیرانی که باید مجری سیاست ها و 
دستورالعمل های پدافند غیرعامل باشند درکی از 

اهمیت این موضوع پیدا نکرده اند. 
مگــر مســئوالن از عمق 

تهدیدهای سایبری اطالعی ندارند؟ 
درک درست و شــناخت کاملی از مسئله 

پدافند غیرعامــل در نگاه مدیــران وجود 
ندارد. واقعیت این است که مدیران ما هنوز 

فکر می کنند توجه به مسئله 
مدیریــت بحــران مهم تر از 

پدافنــد غیرعامل اســت. 
براســاس این نوع نگاه 

و رویکرد بــه پدافند 

غیرعامل است که در دولتی مسئله پدافند برجسته 
می شــود و در دولتی دیگر به فراموشــی سپرده 
می شود؛ به عنوان نمونه، دولت قبل بودجه  ای برای 
پدافند غیرعامل اختصاص نمی داد و آمادگی برای 
مقابله با تهدیدات سایبری را ضروری نمی دانست. 
هنــوز هم چنیــن نگرشــی در برخــی مدیران 
دیده می شــود؛ به گونه ای که اکنــون در برخی 
وزارتخانه های حســاس کشــور مدیرکل پدافند 
غیرعامل آن وزارتخانه را نداریم و عمال برنامه ای 
منسجم برای مقابله با تهدیدات سایبری نیز وجود 
ندارد. تأکید می کنم نسبت به اینکه دولت ها چه 
نگاهی دارند رویکرد آنان به موضوعات هزینه  ای 
برای مقابله با حمالت سایبری نیز متفاوت می شود. 
ساختار ما نیازمند تقویت اســت و در بسیاری از 
موارد دولت باید از نگاه حمایتی و تقنینی مسئله 
پدافنــد غیرعامل را تقویت کند. مســئله پدافند 
غیرعامل موضوعی اســت که مستقیما به امنیت 
ملی مرتبط است و مدیران باید نگاه بهتر و حمایت 
جدی تری در عمل به دستورالعمل های آن داشته 

باشند. 
به نظر می رسد نبود ضمانت اجرایی 
برای عمل به ابالغ ها و دستورالعمل ها چالش 
جدی شما در دستگاه هاست. با توجه به ارتباط 
این بی توجهــی به تهدید امنیــت ملی، آیا 
برای ترک فعل کننــدگان بی عملی در اجرای 

دستورالعمل ها تبعاتی هم دارد؟ 
تا چند ســال قبل برای اجرای دستورالعمل های 
پدافند غیرعامل از ســوی مدیران، الزام اجرایی 
قانونی نداشــتیم؛ به ایــن معنا که اگــر مدیری 
دســتورالعمل ها را اجــرا نمی کــرد، جرمی هم 
مرتکب نشده بود و تحت تعقیب هم قرار 
نمی گرفــت! در دوره ای که آیت اهلل 
رئیســی، رئیس قوه قضاییه بود 
مسائل مرتبط با پدافند غیرعامل 
و اهمیــت رعایــت مصوبه ها و 
دستورالعمل ها را تشریح کردیم 
و ایشان نیز در 
آن مقطــع 
بــه رئیس 
سازمان 

بازرسی کل کشور دســتور داد این ســازمان به 
شــکل کالن به مســائل مرتبط ورود و مدیران را 
مکلف به اجرای دســتورالعمل ها کند و اگر کسی 
استنکاف کرد، مســئول مرتبط را تحت تعقیب 
قرار دهد. برخوردها تاکنون شــدید نبوده است، 
اما بــا رویکرد جدید ســازمان بازرســی ممکن 
برخورد با مســتنکفین از اجــرای ضوابط پدافند 
غیرعامل تشدید شــود. در ماه های اخیر براساس 
گزارش مدیران کل پدافند غیرعامل، 2مدیرکل از 
دستگاه های اجرایی استانی به دلیل بی توجهی به 

الزامات پدافند غیرعامل برکنار شده اند. 
کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال 
بررسی قوانین سازمان پدافند غیرعامل است. 
آیا برای تقویت جایگاه این سازمان پیشنهادی 
برای بررسی به این کمیسیون ارائه شده است؟ 
بسته ای از پیشنهادهای خود را به کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس برای در نظرگرفتن 
برخی نیازهای اساسی ســازمان پدافند غیرعامل 
برای اثرگذاری هرچه بیشتر در کشور ارائه کرده ایم 
این بسته مشتمل بر تعریف وظایف و کارکردهای 
دستگاه های دولتی و حتی خصوصی مؤثر در کشور 
اســت. خوشــبختانه برخی نمایندگان عضو این 
کمیسیون و نیز در مجلس شناخت و درک خوبی 
از مســئله پدافند غیرعامل دارند و حتی برخی از 
آنان در گذشته از مدیران کل پدافند غیرعامل در 
استان ها بودند که این مسئله کمک زیادی به تصویب 
پیشنهادهای ارائه شده در کمیسیون خواهد کرد. ما 
امیدواریم در مجلس بتوانیم قوانینی را به تصویب 
نمایندگان مردم برسانیم که مبتنی بر آن، جایگاه 
پدافند غیرعامل تقویت و ضریب ایمنی کشور مقابل 

تهدیدات سایبری به شدت افزایش یابد. 
چه پیشــنهادهایی به مجلس ارائه 

شد؟ 
نمی توانم درباره جزئیات پیشنهادهای ارائه شده 
به مجلس اطالعــات زیادی بدهم، امــا در یکی 
از پیشنهادها تأکید شده اســت که حتی بخش 
خصوصی و مدیران کارخانه هایــی که تولیدات، 
واردات، صادرات یا هر نوع تولیدی که به شــکل 
مستقیم یا غیرمستقیم بر امنیت اقتصادی و امنیت 
ملی کشور اثر دارد باید مشمول طرح های پدافند 
غیرعامل شود. به عنوان نمونه همه پتروشیمی  ها، 
پاالیشــگاه ها، نیروگاه ها، کارخانجات صنعتی و 
تولیدی و مانند آنها باید قوانین پدافند غیرعامل 
را اجرایی کننــد و نمی توانند با توجیه خصوصی 
بودن از زیــر بار اجرای آن شــانه خالــی کنند. 
جا به جایی مراکز پرخطــر از مراکز جمعیتی نیز 
از دیگر پیشــنهادهای ارائه شده از سوی ما است 
و پیش بینی می کنیم با توجه به اینکه کلیات این 
طرح در صحن مجلس به تصویب رسیده است تا 
پایان سال مقررات مرتبط به تصویب نهایی برسد. 
آیا برنامه تهاجمی هم در این حوزه 

داشته ایم؟ 
همانطور کــه از نام ســازمان پدافنــد غیرعامل 
برمی آید، ما ســازمانی دفاعی هستیم و در حوزه 
آفندی اقدامــی نمی کنیم؛ درحالی کــه این کار 
برعهده بخش های دیگری غیر از سازمان پدافند 
غیرعامل اســت. این را باید بگوییم کــه یکی از 
مظلومیت های جمهوری اسالمی دقیقاً در همین 
حوزه اســت که نمی تواند اقدامات خود را در این 
عرصه به شکل عیان همانطور که دشمن آن را بیان 
می کند، ابراز کند. این مسئله سبب شده که مردم 
تصور کنند ما پاسخی در مقابل حمالت سایبری 
دشمن نداریم. مردم یقین بدانند اقدامات زیادی 

در این حوزه به انجام رسیده است. 

نگاه تجمالتی به پدافند غیرعامل
محبی، معاون توسعه فرهنگی سازمان پدافند غیرعامل: 

 مدیرانی که باید مجری سیاست های پدافند غیرعامل باشند درکی از اهمیت آن ندارند

حمیدرضا بوجاریانگزارش
خبر نگار

شاهکار تمدن غرب - 6

اولین اشغالگران آسیا
بدون شــک در میان اســتعمارگران که هویت تاریخی خود 
را از اواخر قــرن پانزدهم میالدی یافته انــد، دربار پرتغال جزو 
نخستین ها محسوب می شود که توانست به سرزمین آفریقا راه 
یابد؛ هر چند گروهی از مورخان در بررسی علل آغاز جهان گشایی 
و کشورگشایی پرتغالی ها خروش احساسات و تعصبات مذهبی و 
اشاعه آیین مسیح را برشمرده اند و گروهی دیگر از ضرورت درهم 
شکستن قدرت مسلمانان در شمال و غرب آفریقا بر مسیرهای 
دریایی این منطقه ســخن گفته اند، اما حقیقت آن اســت که 
مهم ترین عامــل ورود پرتغالی ها به عرصه گســترش گرایی و 
استعمار، سودای تسخیر شرق و دســتیابی به ثروت افسانه ای 
دربار امپراتوری های بزرگ آسیا و تسلط بر تجارت ادویه بود که 

به آمال و آرزوی مردمان مغرب زمین بدل شده بود.
پرتغالی ها توانســتند با کمک راهنمایی دریانوردان مسلمان 
به تدریج مسیر دور زدن آفریقا و دســتیابی به اقیانوس هند و 
راهیابی به سرزمین هند را بیابند. در این بین مناطق استراتژیکی 
از آفریقا و ازجمله »دماغه امید نیک« برای سال ها در کنترل آنان 
بود و سیطره آنان تا خلیج فارس، اقیانوس هند و سواحل سنگاپور 

و جنوب شرق آسیا گسترانیده شد.
مانوئل، پادشاه پرتغال، 5سال پس از سفر کلمب، واسکوداگاما را 
راهی دریاها کرد. در 8ژوئیه 1497، گاما در رأس ناوگانی مرکب 
از 4 کشتی، بندر لیسبون را به مقصد هند ترک کرد. در  ماه نوامبر 
»دماغه امیدنیک« را در جنوب آفریقا درنوردید و وارد آب های 
قاره آسیا شد. در 22مه 1498میالدی، به بندر »کالیکوت« در 
سواحل هند رسید و پیروزمندانه به لیسبون بازگشت و به تعبیر 
»لرد کرزن« برای پرتغال »قرنی سرشــار از شهرت و ثروت« 

فراهم ساخت.
چند ماه پس از بازگشت گاما به لیسبون، پادشاه پرتغال، ناوگانی 
بزرگ و مجهز، مرکب از 13کشتی، به فرماندهی ماجراجویی به 
نام »پدرو آلوارس کابرال« روانه شــرق کرد؛ اما این بار با هدف 
تسخیر! اما کابرال، شکســت خورده به پرتغال بازگشت و کمی 
بعد، به ســال 1502 مجددا این واسکودوگاما بود که مأموریت 
یافت برای انهدام کامل ناوگان های تجاری مسلمانان و استقرار 
ســلطه انحصاری پرتغال بر راه های دریایی شرق راهی شود. 
گاما با 21کشتی روانه هند شد و در بندر کالیکوت کشتی های 
تجار مسلمانان را نابود کرد و با تهاجم وحشیانه موجی بی سابقه 
از خشونت و وحشــت آفرید و نخستین تســلط پرتغالی ها بر 
این منطقه را رقم زد. راهی که گاما گشــود، با »فرانسیسکو د 
آلمیرا« و »آلفونســو د آلبوکرک« پی گرفته شد. قدرت واقعی 
پرتغال در شرق را آلبوکرک بنیاد نهاد؛ کسی که برخی مورخان 
غربی مفتخرانه او را پس از اســکندر مقدونی نخستین فردی 
می دانند که یک امپراتوری اروپایی در مشرق زمین ایجاد کرد. 
دایره المعارف آمریکانا، آلبوکرک را »بنیانگذار امپراتوری پرتغال 
در شرق« می خواند و می افزاید: »وی به مارس)خدای جنگ( 

پرتغالی شهرت داشت!«

باندهای قدرت و ثروت، بستر حقوق 
بشر آمریکایی

علی باقری، معاون سیاســی وزارت امور خارجه گفت: مبنا و 
اساس حقوق بشر آمریکایی، حقوق انسان ها نیست، بلکه منافع 
باندهای قدرت و ثروت مالک و معیــار موضع گیری و قضاوت 
آنها در موضوع حقوق بشر است؛ به همین جهت کشتار مردم 
فلسطین، یمن، عراق و افغانستان که با سالح های مرگبار غربی ها 
انجام می شود، از نظر آنها، نقض حقوق بشر محسوب نمی شود.

وی خاستگاه انقالب اسالمی را انسان و حقوق انسان، پیروزی 
انقالب اسالمی را در گرو محوریت مردم و حقوق مردم و تداوم 
انقالب اسالمی را در گرو نهادینه شدن حقوق مردم در تاروپود 
حکمرانی جمهوری اسالمی و ترویج فرهنگ انقالب اسالمی 
در جغرافیای منطقه و جهان دانست که مستلزم تبیین نقش و 
جایگاه مردم در سامانه حکمرانی دینی بوده که مردم ساالری 

اسالمی نماد اعال و شاخص بارز آن است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: همان اندازه که حقوق 
بشر آمریکایی سیاست زده و سیاست پایه است، سیاست های 
جمهوری اســالمی انســان محور و مردم پایه است. در این 
چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای 
مفاد صریح قانون اساســی و رهنمودهــای امامین انقالب 
اسالمی، مبتنی بر صیانت از حقوق مردم و پاسداری از حقوق 
انسان هاست؛ بنابراین همانطور که حقوق بشر آمریکایی ها 
سیاسی است، سیاست خارجی جمهوری اسالمی مبتنی بر 

حقوق بشر است.
این دیپلمات ارشد ایرانی، اساس اختالف و مواجهه آمریکا با 
ایران را پایداری نظام اسالمی در صیانت حداکثری از حقوق 
مردم دانست و افزود: پیش از انقالب اسالمی، مزدوران آمریکا 
در ایران هیچ خط قرمزی در برابر آمریکا نداشتند؛ لذا حاضر 
شدند ننگ کاپیتوالسیون را بپذیرند و بنا بر اراده آمریکا حتی 
نسبت به تمامیت ارضی ایران نیز تساهل و تسامح کنند، اما 
ایران اسالمی در هیچ زمانی و در هیچ موضوعی، کوچک ترین 
تســامحی در قبال حقوق مردم در برابر آمریکا از خود نشان 

نداد.
وی فلسطین را دایره المعارف حقوق بشــر آمریکایی دانست و 
افزود: درحالی که طبق همه قواعد و مقــررات بین المللی اقالم 
بشردوستانه در هیچ شرایطی قابل تحریم نیست، اما در حقوق بشر 
آمریکایی تحریم غذا و دارو ممنوع نیست. باقری، وضعیت رقت بار 
کودکان معصــوم مبتال به بیماری 
پروانه ای در ایران را نماد حقوق 
بشر آمریکایی معرفی کرد. معاون 
سیاســی وزارت امور خارجه در 
ادامه گفت: تدوین منشور حقوق 
ملت ها باید به دســتورکار با 
اولویــت قدرت هــای 
نوظهــوری تبدیــل 
شود که پیش قراول 
و ســـردمــــدار 
چندجانبه گرایــی 

هستند ./ ایسنا

سیدمحمد حسینی
معاون امور مجلس ریاست جمهوری

جوانان باید بدانند آمریکایی که مدام دم 
از حقوق بشر می زند، چه کارنامه سیاهی 
در ظلم و ستم علیه مردم جهان حتی مردم 
کشــورش دارد. چــه رفتــار خشــونت باری 
علیه ملت خــود انجــام می دهــد و فاصله 
طبقاتی نتیجه این ظلم و ستم آمریکا علیه 

مردم خویش است. /ایسنا

فتح هللا توسلی
نماینده مجلس 

نقــش  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
مؤثــری در اقتصــاد کشــور ایفــا کردنــد 
و همانطــوری کــه رهبــر معظــم انقالب 
در شــعار ســال تأکیــد داشــتند باید در 
مســیر حمایــت از ایــن شــرکت ها گام 
برداشــته شــود.از ایــن رو بایــد بــه آنهــا 
میــدان  داده شــود و نبایــد در مســیر 

فعالیتشان سنگ اندازی شود./فارس

سیدمجید میراحمدی
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور

موضــوع ســاماندهی اتبــاع خارجــی 
به صــورت جــدی در دســتورکار وزارت 
کشور است و تالش داریم با شناسایی 
کامــل اتبــاع مقیــم خارجی در کشــور، 
سیاستگذاری هایی متناسب با نیازهای 
این گروه داشته باشیم. در این راستا، 
استقبال خوبی از طرح سرشماری اتباع 
خارجــی در دفاتــر پیشــخوان و کفالت 

شده است./ تسنیم 

دولت به دنبال توسعه 
ارتباطات با شبکه نخبگانی

محمدصادق خیاطیان، رئیس مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست  جمهوری در سخنانی توسعه 
شــبکه نخبگانی را از ماموریت هــای این مرکز 
خواند و گفت: برخی شاید این ماموریت را صرفا 
شــامل نخبگان علمی و دانشــگاهی بدانند، اما 
تعریفی که مــا به آن اعتقاد داریم، وســیع تر از 
نخبگان علمی اســت. در ایــن تعریف صاحبان 
تجربه، نخبگان بخش های مختلف اعم از صنعتی، 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی و کارآفرینان در 

طبقه نخبگانی قرار می گیرند.
رئیس مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاست  
جمهوری افزود: هدف ما در مرکز این اســت که 
با توســعه ارتباطات با این طیف ها، شبکه سازی 
گســترده ای انجــام دهیــم و ضمــن احصای 
چالش هــای موجود بــر ســر راه کارآفرینان و 
نخبگان عرصه اقتصاد، به راهبردهای مشخصی 
برای حل این چالش ها برســیم و آن را به رئیس  
جمهور انتقال دهیم. این جلســه نیز در همین 
راستا برگزار شده است. خیاطیان، تولید را یکی 
از راهبردی ترین مســائل کشور دانست و گفت: 
نگاه ما در دولت ســیزدهم به مسئله تولید، یک 
نگاه کاماًل راهبردی است. تولید یکی از پایه های 
مهم اقتصاد است به طوری که سال ها شعار سال 

در راستای تولید انتخاب شده است. / ایسنا

نقل قول خبر

انتخابات

حقوق بشر

 خبر

محمدرضا مرادی؛ تحلیلگر مسائل سیاسییادداشت

طرح جدید مجلس برای انتخابات ۱۴۰2
جعفر قادری، نماینده مجلس گفت: در فاصله یک سال مانده 
به انتخابات مجلس دوازدهم، مجلس یازدهمی ها به فکر اصالح 
قانون انتخابات افتاده اند و طرحی را با عنوان »نظام انتخاباتی 

تناسبی استانی- شهرستانی« مطرح کرده اند.
وی با اشاره به طرح اصالح قانون انتخابات مجلس گفت: ما 2نوع 
نظام انتخاباتی به نام نظام انتخاباتی تناسبی و اکثریتی داریم. 
در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شــوراها و خبرگان، 
انتخابات بر مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی برگزار می شود. نظام 
انتخاباتی اکثریتی برای حوزه های تک نماینده ای کاربرد دارد، 
ولی در حوزه های انتخاباتی چند نماینده ای ایرادات جدی دارد.
قادری افزود: بنابراین در شورا، مجلس و مجلس خبرگان ایجاد 
مشکل می کند و برخالف اســم آن که نظام اکثریتی است و 
مدعی حاکمیت اکثریت بر اقلیت، نتیجه اش حاکمیت اقلیت 

منسجم بر اکثریت غیرمنسجم است.
وی با اشاره به ایرادات نظام انتخاباتی اکثریتی گفت: نماینده 
در این نظام می تواند در لیســت های مختلفی قــرار بگیرد، 
ولی به هیچ کدام از این لیســت ها پایبند نباشد و این موضوع 

ترویج دهنده نفاق و دورویی در کشور و مردم است.
قادری گفت: بنابراین مدلی که در مجلس مطرح است، از نوع 
نظام انتخاباتی تناسبی استانی_ شهرستانی است؛ یعنی حوزه 
فرعی را حفظ می کنیم، اما حوزه اصلی ما استان است. در این 
صورت بین لیست ها و افراد مســتقل رقابت ایجاد می شود و 
همه جریان های سیاسی، مذهبی و تخصصی می توانند لیست 

تهیه کنند.
این نماینده مجلس یادآور شد: در این نظام اگرچه تهیه لیست 
محدود به جریان های شناخته سیاسی نمی شود و دیگران هم 
می توانند لیست بدهند، ولی نتیجه حرکت بر مبنای این نظام، 

تقویت نظام حزبی است./فارس

می
حلی

ی 
دعل

حم
ی/ م

هر
مش

ح: ه
طر

عمویی: همه ساختارهای کشور باید به پدافندغیرعامل توجه کنند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس، درباره چرایی تشکیل 
سازمان پدافند غیرعامل می گوید: این طرح با استفاده از نظرات کارشناسان دستگاه های 
ذی ربط، مرکز پژوهش های مجلس و نهادهای مرتبط بررسی شده است. ابوالفضل عمویی 
ادامه می دهد: این سازمان مسئول ارائه سیاست ها، طرح ها و نظارت بر آنها برای مبارزه 
با تهدیدهای غیرعامل، غیرنظامی و تهدید در موضوعات غیرمتعارف است. او حرفش را 
اینطور ادامه می دهد: تهدید در حوزه مسائل نظامی تا تهدیداتی که زیرساخت های کشور 
مانند صنعت آب، برق و مانند آن را هدف قرار می دهد در زمره مسائلی محسوب می شود 
که سازمان پدافند غیرعامل به آنها می پردازد. عمویی جایگاه سازمان پدافند غیرعامل 
را ذیل ستاد کل نیروهای مسلح می داند و می افزاید: گرچه سازمان پدافند غیرعامل ذیل 
ستاد کل نیروهای مسلح فعالیت خواهد کرد، اما به دلیل شمول گسترده ماموریت هایش 
وزارتخانه های مختلف نیز با آن مرتبط خواهند بود؛ به گونه ای که همه ساختارهای کشور 
باید پدافند غیرعامل را در برنامه های خود مورد توجه قرار دهند. سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان می کند: بر اساس طرح فعلی، کمیته 
دائمی با عضویت همه دستگاه های کشوری و لشــکری تشکیل می شود و اساسنامه و 
چارچوب فعالیت آن نیز به تصویب رهبر معظم انقالب خواهد رسید. عالوه بر این، تمام 
دستگاه ها نیز مکلف می شــوند برخی طرح های تملک دارایی خود را ذیل برنامه ریزی 
سازمان پدافند غیرعامل انجام دهند. او در پاســخ به اینکه ایجاد این سازمان بار مالی 
تازه ای به بدنه دولت وارد خواهد کرد، با رد این موضوع می گوید: مسئول اجرای سیاست 
پدافند غیرعامل در هر دستگاه، مسئول آن دستگاه است؛ از این رو، ساختار جدیدی ذیل 

دستگاه ها ایجاد نمی شود و نباید نگران ایجاد ساختارهای اداری جدید بود.

مکث



11 سه شنبه 14 تیر 1401
 شماره  8537

تجربه برخی از کاربران حاکی از مســدود شدن 
تعــدادی از ســامانه های بانکی طــی چند روز 
گذشته است. درحالی  که کسب وکارهای ایرانیان 
خارج از کشور و داخل کشــور از اینترنت بانک 
برای انجام امور خود اســتفاده می کنند، اکنون 
سامانه های بعضی از بانک ها صرفا با IP ایران قابل 
دسترسی هستند. البته همه بانک ها دسترسی به 
سامانه های خود را قطع نکرده اند و در عین حال، 
آن بانک هایی که این کار را انجام داده اند نیز علت 
را اعالم نکرده اند. بانک مرکزی هم در این میان 
واکنشی نسبت به این اتفاق نداشته و توضیحی 
نداده است. با این حال، نخستین علتی که به ذهن 
خطور می کند، پیشــگیری از حمالت سایبری 
اســت. برخی متخصصان حوزه IT معتقدند این 
کار شاید چند ســال پیش کارآمدی داشت، اما 
اکنون و با وجود روش های مختلــف برای نفوذ 
به ســامانه ها، نمی توان این اقدام را روشی مؤثر 
دانســت. همچنین تعدادی دیگر از سازمان ها و 
حتی مراکز دانشــگاهی هم دسترسی خارج از 
کشور را قطع کرده اند و سامانه خود را اصطالحا 
iran access  کرده اند. به همین  خاطر برخی از 
کارشناسان معتقدند که این کار صرفا کاربران را 

با مشکل مواجه می کند و فایده دیگری ندارد.

روش ناکارآمد
نعیم فرهادیان، متخصص شــبکه در گفت وگو 
 با همشــهری بــا اشــاره بــه اینکه اگــر علت
iran access کردن برخی از سایت ها، پیشگیری 
از حمله ســایبری باشــد، کاری بی فایده انجام 

شده، می گوید: »مهاجمان سایبری می توانند از 
وی پی ان های ایرانی برای اتصال و درنهایت نفوذ 
استفاده کنند.« فرهادیان در پاسخ به این پرسش 
که دقیقا به چه علت، مسدود کردن  IP نمی تواند 
مانع حمالت سایبری شــود، می گوید: »کسی 
که تخصــص و هدفش هک کردن یک ســایت 
است، حتما این توانایی را هم دارد که به IP ایران 

دسترسی پیدا کند.«
این متخصص حوزه فناوری اطالعات همچنین 
 iran access یکــی از دالیلــی را کــه بــرای
کردن عنوان می شــود، جلوگیــری از حمالت 
DDoS می داند. او با اشــاره به اینکه این کار در 
ســازمان هایی رایج اســت که وقتی سامانه ای 
 دچار حملــه DDoS می شــود، وب ســایت را
iran access می کنند، در توضیح این نوع حمله 
می گوید: »حمالت DDoS  به این معنی است که 
معموال تعداد زیادی درخواســت به سایت مورد 
نظر ارسال و به این ترتیب آن سایت از دسترس 

خارج می شود.«

زامبی ها همه جا هستند
به گفته فرهادیان »این روش 5سال پیش، شاید 
می توانست کارایی داشــته باشد، چون اکثر این 
نوع حمالت از خارج کشــور انجام می شــد، اما 
اتفاقی که اکنون شــاهد هســتیم، این است که  
botnet های ایرانی هم درســت شــده اند و در 
عمل مهاجم از داخل ایران هــم می تواند حمله 
DDoS را انجام دهد.« این متخصص در توضیح 
این نوع حمله می گوید: »حمله محروم ســازی 
 )distributed denial of service(از ســرویس
یا همان DDoS  به این مفهوم اســت که مهاجم 
به جای حمله از یک نقطه، از چند هزار نقطه به 

سامانه هدف حمله می کند.«

به گفته فرهادیان، »برای چنین حمله ای، مهاجم 
اصطالحا نیاز به تعداد زیــادی »زامبی« دارد و 
زامبی ها یا همان شبکه botnet ها می توانند در 

خدمت مهاجم اصلی قرار بگیرند.« 
او یکی از مرســوم ترین کارهایی را که در کشور 
برای جلوگیری از حمالت DDoS انجام می شود، 
همین iran access کــردن می داند، اما تأکید 
می کند که حمله DDoS  صرفا از خارج از کشور 

صورت نمی گیرد.
فرهادیان با اشــاره به اینکه اکنــون botnet ها 
در داخل ایران هم وجود دارنــد، محدود کردن 
دسترسی به ایران را عملی بی فایده می داند. علت 
این موضوع نصب بسیاری از اپلیکیشن های ناامن 
از سوی کاربران است که در ظاهر به مردم سرویس 
می دهند، اما می توانند در نقش یک مهاجم به یک 
وب ســایت عمل کنند، چیزی که خارج از بحث 
این گفت وگوست. او همچنین با اشاره به انتشار 
مقاله ای در ســال 98که محتوای آن »حمالت 
گسترده DDoS با سوءاستفاده از MTProxy های 
تلگرام« بــود، تأکید می کند کــه همین االن در 
  iran access وجود دارد و botnet داخل کشور

کردن کمکی به وب سایت ها نمی کند.

DDoS  جلوگیری از
این کارشــناس شــبکه با اشــاره به اســتفاده 
 از راه حل های رســمی محافظــت از DDoS یا
DDoS protection  می گویــد: »راه حل هــای 
 DDoS بســیاری برای جلوگیری از حمــالت
وجود دارد، از تجهیزات ســخت افزاری گرفته تا 

سرویس های ابری.«
به گفته فرهادیان »هنگامــی که زامبی ها حمله 
می کنند، درواقع یک »ترافیــک کثیف« ایجاد 
می کنند. اگر بتوانیم این ترافیک را از یک مرکز 

تصفیــه ترافیک عبــور دهیم، چنیــن مرکزی 
 DDoS می تواند مانع ترافیــک کثیف یا حمالت

شود.«

دردسر برای مردم
این متخصص فناوری اطالعات با اشاره به اینکه 
اگرچه گفته می شــود که بانک مرکــزی به این 
بانک ها اعالم کــرده کــه iran access کنند، 
می گوید: »این در حالی است که صرفا بانک ها از 
این روش استفاده نمی کنند و برخی از دانشگاه ها 
و سازمان های دولتی مانند سایت تامین اجتماعی 

هم به این راه حل روی آورده اند.«
فرهادیان توجه به این نکتــه را ضروری می داند 
که ساده انگارانه ترین روش برای باال بردن امنیت 
یک سایت، همین روش است که در عمل نه تنها 
کاربردی ندارد، بلکه باعث بروز مشکل برای مردم 
می شــود. به گفته او »این اتفاق برای بخشــی از 
مردم چه در داخل کشــور و چه خارج از کشور 
مشــکل ایجاد می کند، چرا کــه در داخل هم از 
آنجا که معموال وی پی ان ها فعال اســت، کاربران 
ناچار می شــوند که برای اتصال به این سایت ها و 
سامانه ها وی پی ان خود را غیرفعال و دوباره فعال 
کنند.« این کارشناس شبکه با اشــاره به اینکه 
 iran access تعداد وب سایت هایی که سیاست
را انتخاب کرده اند شاید چند صد وب سایت بیشتر 
نباشند، ادامه می دهد: »نکته قابل توجه این بود 
که این وب ســایت ها، در شــمار پرمراجعه ترین 
وب ســایت ها بودند که مردم خدمات بسیاری از 

آنها دریافت می کردند.«
به گفته فرهادیان »فرقی نمی کند که ادمین این 
وب ســایت ها از تجهیزات سخت افزاری استفاده 
کنند یا از جدیدترین تکنولوژی های مبتنی بر ابر، 

در آخر بدترین سیاست را پیاده می کنند.«

راهکار عجیب بستن دسترسی به سامانه ها از خارج
 برخی بانک ها دسترسی آی پی های خارجی را به اینترنت بانک های خود برای جلوگیری از حمالت سایبری بسته اند 

اما این کار چقدر فایده دارد؟

تحقیقات نشان می دهد که داروهای مسکن غیراستروئیدی خطر خونریزی معده و سکته های قلبی و مغزی را درصورت 
استفاده نابجا افزایش می دهد

خطر قرص های مسکن برای معده و قلب

ضد التهابــی  داروهــای 
 )NSAIDs( غیراستروئیدی
رایج تریــن داروهــای مورد 
استفاده در جهان هستند. این 
داروها با بســتن راه تولید آنزیم سیکلواکســیژناز، باعث کاهش درد 
می شــوند. به گزارش مایو کلینیک، این فرایند بــا جلوگیری از تولید 
پروســتاگالندین ها همچنین منجر به کاهش تورم و التهاب می شود. 
همه ما چند نوع از داروهای NSAID را بدون نسخه و با نسخه در قفسه 
داروهای خود داریم؛ داروهایی مانند آسپیرین، ایبوپروفن، ناپروکسن 
و سلکوکسیب. هنگام شروع دردهای قاعدگی و فعالیت زیاد ورزشی، 
ورم مفاصل یا کمردرد تشدید می شود و این داروها بهترین راه تسکین 
این دردها هستند. دکتر رابرت اچ. شمرلینگ، سال 2020برای بخش 
بهداشتی هاروارد طی گزارشی نوشت که تقریبا 15درصد از جمعیت 
آمریکا به طور منظم از داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی با نسخه و 
بدون نسخه استفاده می  کنند که این مقدار ساالنه بیش از 30میلیارد 

دوز را شامل می شود.

مبارزه با دردهای مزمن
در بیشــتر مواقع، مصرف NSAID ها چیز خوبی اســت. درواقع شما 
دارویی مناسب برای از دست ندادن فعالیت های روزانه در مواقع ضروری 
در اختیار دارید. حتی هم اکنون تحقیقات بیشتری در مورد استفاده از 
NSAID ها در بیماران برای کمک به مبارزه با مواد مخدر انجام شــده 
اســت. با توجه به اینکه یک پنجم ما با درد مزمــن زندگی می کنیم، 

مدیریت مؤثر آن یک مسئله جدی و یک حق اساسی است.
اما NSAID ها در کنار مزایایی که دارند، می توانند برای معده خطرناک 
باشند؛ حتی بیشتر از آن چیزی که تا به حال می دانستید. دکتر سامر 
آلن، پزشک خانواده در این باره گفت: یکی از بزرگ ترین نگرانی های ما 
در مورد داروهای NSAID برای بیمــاران احتمال خونریزی در معده، 
پوشش معده یا مجرای آن اســت. این می تواند به ویژه برای افرادی که 
به طور منظم یا طوالنی مدت از این داروها استفاده می کنند، خطرناک 
باشد. انجمن تحقیقات روده در کانادا تخمین می زند که 15تا 30درصد 

از مصرف کنندگان طوالنی مدت NSAIDهــا در معرض خطر ابتال به 
بیماری زخم معده هســتند که 2تا 4درصد از این زخم ها ممکن است 

مزمن شود.

خطرات استفاده طوالنی مدت از مسکن ها
اما جایی که همه  چیز پیچیده تر می شود، زمانی است که بیمار مجبور 
است یک داروی مسکن را به صورت وریدی به مدت 12ساعت دریافت 
کند و این در حوزه گســترده تداخالت دارویی نامطلوب، بیماری های 
همزمان و تجویز بیش از حد دارو، قرار می گیرد. بیش از نیمی از ما اکنون 
به طور منظم یک داروی تجویزی مصرف می کنیم و مسئله این است که 

همه این داروها کنار هم خوب عمل نمی کنند.
مطالعه ای در سال 2021از دانشکده پزشــکی دانشگاه کریتون نشان 
داد که برای بیمارانی که قبال از NSAIDها استفاده می کردند، افزودن 
داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب ســروتونین )SSRI( به معنای 
افزایش احتمال خونریزی دســتگاه گوارش فوقانی تا 75درصد است. 
 ،ACE حاال اگر کســی از داروهای رقیق کننده خون، مهارکننده های
مسدودکننده های بتا یا ســایر NSAID ها استفاده کند، چه می شود؟ 
همه این ترکیبات می توانند باعث تحریک معده یا سایر عوارض جانبی 
شوند. برای بیمار مبتال به التهاب روده چه اتفافی می افتد؟ NSAID ها 
می توانند عالئم او را بدتر کنند. بیش از یک دهه پیش، تحقیقات در مجله 

انجمن مدیران پزشکی آمریکا هشدار داد که استفاده طوالنی مدت از 
داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی خطر ابتال به زخم معده، نارسایی 

حاد کلیه و سکته مغزی و سکته قلبی را در سالمندان افزایش می دهد.

دوراهی تسکین درد و خونریزی معده
اما حتی برای افرادی که کامال ســالم هستند، مالحظات مهمی وجود 
دارد که قبل از مصرف NSAID ها باید درنظر گرفته شود. گزارشی در 
سال 2016در مجله British Journal of General Practice هشدار 
داد: از نخستن روز استفاده از مسکن های غیراستروئیدی، شما در معرض 
خطر خونریزی گوارشی، سکته قلبی و سکته مغزی هستید. تحقیقاتی 
که ماه گذشته در کانادا منتشر شد، نشان می  دهد که مصرف داروهایی 
مانند ایبوپروفن و استروئیدها برای تسکین دردهای کوتاه مدت می تواند 

شانس ابتال به درد مزمن را افزایش دهد.

مصرف با نظر پزشک
بنابراین برای پایان دادن به چرخه قرص خوردن و معده درد چه کاری 
می توان انجام داد؟ اول از همه، خطرات و مزایای آن را باید درنظر گرفت. 
قبل از مصرف هر دارویی حتی داروهایی بدون نســخه با پزشک خود 
مشورت کنید. در زمان درد، دوز داروها را به طور خودسر باال نبرید و به 
اندازه تجویز شده مصرف کنید. یک مطالعه در سال 2018در دانشگاه 
بوستون نشان داد حدود 15درصد از بزرگساالنی که ایبوپروفن یا سایر 
NSAID ها را مصرف می کنند از حداکثر دوز توصیه شده روزانه برای 
این داروها فراتــر رفته اند و این کار خطر عــوارض جانبی جدی مانند 
خونریزی داخلی و حمالت قلبی را افزایش می دهد. نکته مهم دیگر این 
است که NSAID ها را باید همراه با غذا مصرف کنید. اما بهتر این است 
که برای هر دردی داروی مخصوص تجویز شود؛ به عنوان مثال اگر فردی 
سردرد سینوسی دارد، ممکن است بهترین کار تجویز آنتی بیوتیک برای 
عفونت یا آنتی هیستامین برای کاهش تورم باشد؛ نه NSAIDها. برای 
برخی از افراد، ممکن است مصرف یک مهارکننده پمپ پروتون مانند 
پریلوسک )امپرازول( نیز مناسب باشد تا به محافظت از پوشش معده 

در برابر آسیب کمک کند.

عمادالدین قاسمی پناهامنیت
روزنامه نگار

زهرا خلجیپزشکی
روزنامه نگار

 آمریکا ویروس بیماری 
کووید-19را ساخته است؟

فرضیه بــروز ویــروس SARS-CoV-2 عامــل بیماری 
کووید-19 از یک آزمایشــگاه در آمریکا از ابتدای شــروع 
همه گیری مطرح بود. برخــی از متخصصان این ویروس را 
ویروس دست ساز انســانی می دانند و به اعتقاد آنها ریشه 
طبیعی ندارد. در شبکه های مجازی نیز اخیرا از قول جفری 
ساکس، اســتاد دانشــگاه کلمبیا، ادعایی مبنی بر ساخت 
این ویروس در آزمایشگاه و انتشــار عمدی آن شده است. 
پروفسور جفری ساکس اعالم کرده که تقریبا مطمئن شده 
که این ویروس منشأ طبیعی ندارد. ما در طول زندگی بارها 
با ویروس هایی از خانواده کرونا به واســطه ابتال به آنفلوآنزا 
و سرماخوردگی برخورد داشــته ایم. اما نوع جدید ویروس 
کرونا که بیش از 2ســال زندگی جهانیــان را مختل کرده 
است، بسیار مرموز و ناشــناخته بود. زمانی که جو بایدن، 
 )IC( رئیس جمهور آمریکا از جامعه اطالعاتی ایاالت متحده
خواست تا منشأ کووید-19را مشخص کند، نتیجه  به طور 
عجیبی تکان دهنده بود. IC به روشنی اعالم کرد، نمی تواند 
این احتمال را که SARS-CoV-2 از یک آزمایشگاه بیرون 
آمده باشــد، رد کند. حتی بدتر از این، اگــر ویروس واقعا 
نتیجه تحقیقات و آزمایش های آزمایشگاهی باشد، تقریبا 
به طور قطع با بیوتکنولوژی و دانش آمریکا ایجاد و منتشــر 

شده است.
برای دانستن حقیقت کامل در مورد منشأ کووید-19، یک 
تحقیق کامل و مستقل نیاز است. اگر ویروس از آزمایشگاه 
بیرون آمده باشــد، تقریبا می توان گفت به طور تصادفی در 
روند عادی تحقیقات این کار انجام شــده است و احتماال از 
طریق عفونت بدون عالمت قابل شناسایی و پیشگیری نبوده 
است. البته هنوز هم ممکن است که ویروس منشا طبیعی 
داشته باشد. نکته اصلی این اســت که هیچ کس واقعیت را 
نمی داند. به همین دلیل اســت که بررسی تمام اطالعات 
مرتبط موجود در پایگاه های داده موجود در آمریکا بسیار 
مهم است. از زمان شروع همه گیری در اوایل سال 2020، 
دولت آمریکا انگشت اتهام را به سمت چین نشانه رفته است. 
درست است که نخستین موارد مشاهده شده کووید-19در 
ووهان بوده، اما داستان کامل شــیوع درصورتی که به طور 
قطع روشن شود، می تواند نقش آمریکا را در تحقیق در مورد 
کرونا و به اشتراک گذاشتن بیوتکنولوژی خود  با دیگران در 
سراسر جهان، ازجمله چین، مشخص کند. در اوایل اپیدمی، 
گروه کوچکی از ویروس شناســان که توسط مؤسسه ملی 
بهداشت آمریکا به رهبری مؤسســه ملی بهداشت گفتند 
که SARS-CoV-2 ممکن است از تحقیقات آزمایشگاهی 
ناشی شده باشد و خاطرنشان کردند که این ویروس دارای 
ویژگی های غیرعادی اســت که ویروس شناسان آمریکایی 

سال هاست در آزمایش ها  از آن استفاده می کنند. 

 تحویل روباتیک مرسوله ها
برای کاهش آالیندگی

آمازون در حال راه اندازی ناوگانی از دوچرخه های باربری 
الکترونیکی و تیمی از کارکنان تحویــل به صورت پیاده 
برای جایگزینی هزاران ون در جاده های لندن اســت. به 
گزارش گاردین، این خرده  فروش آنالین نخستین هاب 
میکروموبایلیتی خود را در هاکنی که شــرق لندن است 
باز می کنــد و همراه با ناوگان خودروهــای برقی موجود 
تالش مي کند تا تحویل کاالی 5میلیون نفر را در ســال 
با روشی بســیار کم آالینده تر انجام دهد. این دوچرخه ها 
توسط شــرکت های مختلف اداره می شوند، نه مستقیما 

توسط آمازون.
آمازون در سال جاری به عنوان بخشــی از تالش های خود 
برای کاهش انتشــار کربــن، مراکز تحویل بیشــتری در 
سراســر بریتانیا درنظر گرفته اســت. این شرکت در سال 
2020به عنوان مرکــز حمل ونقل محموله بــا دوچرخه و 
پیاده در شهر لندن نام گرفت، اما این پروژه هنوز به نتیجه 

نرسیده است.
جان بامفری، مدیــر آمازون در بریتانیــا، گفت: آمازون به 
ســمت آینده  ای با کربن خالص صفر جهانی پیش می رود. 
یکی از راهکارهای ما، تغییر شــبکه های حمل ونقل است. 
دوچرخه های باربری الکترونیکی جدید و ناوگان رو به رشد 
تحویل وسایل نقلیه الکتریکی ما به ما کمک می کنند تا در 
ماه های آینده بیش از هر زمان دیگری در سراســر لندن و 
بریتانیا تحویل کاال به مشــتریان را بدون آلوده کردن هوا، 
انجام دهیم. مت کوبان، عضو کابینه شورای هاکنی برای 
محیط زیســت و حمل ونقل، از این طرح استقبال کرد. او 
گفت: اگر می  خواهیم کربن را به صفر برســانیم، مقابله با 
انتشار گازهای گلخانه ای قدم اول و مهمی است. ما واقعا 
خوشــحالیم که با آمازون برای حمایت از خروج ون های 
ســنتی از خیابان هــا و جایگزینی آنها بــا دوچرخه های 
الکترونیکی همــکاری کردیم. این کار به کاهش انتشــار 
گازهای گلخانه ای و بهبود کیفیت هوا برای مردم در هاکنی 

و فراتر از آن کمک می کند.
طبق اعالم انجمن دوچرخه، حــدود 2000دوچرخه باری 
در بریتانیا برای استفاده تجاری در سال 2020فروخته شد 
و تعداد مشابهی برای اســتفاده خانواده ها و افراد به فروش 
رسید. پیش بینی می شود این رقم در سال گذشته افزایش 

یافته باشد.

 مقاله علمی الگوریتم
 هوش مصنوعی درباره خودش 

الگوریتم هوش مصنوعی  GPT-3 برای نخستین بار یک مقاله 
آکادمیک درباره خودش نوشته و این مقاله اکنون در مرحله 

داوری برای انتشار در نشریه ای علمی قرار دارد.

محقق ســوئدی، »المیرا عثمانوویچ تونستروم« در مقاله ای 
در وب ســایت Scientific American می گوید: این پروژه 
ابتدا به عنوان یک آزمایش ساده آغاز شد تا مشخص شود که 
الگوریتم تولید متن OpenAI با چه کیفیتی می تواند درباره 
خودش بنویســد. اما حاال نتیجه کار در یک مجله علمی در 
دست داوری قرار دارد. دســتور اولیه ای که تونستروم به این 
الگوریتم داد بسیار ساده بود: »یک مقاله 500کلمه ای درباره 
GPT-3 بنویس و ارجاعات و منابع علمــی را به متن اضافه 
کن.« الگوریتم GPT-3 در نهایت در عرض 2 ساعت مقاله ای 
نوشــت که عنوان آن چنین اســت: »آیا GPT-3 می تواند 
به خودی خود و با کمترین دخالت انسانی یک مقاله آکادمیک 
بنویسد؟« این مقاله هم اکنون به صورت پیش چاپ در مرجع 

HAL منتشر شده است. 

یــک هکــر یــا گروهــی از هکرهــای 
ناشــناس ادعــا کرده انــد کــه پــس 
از حملــه بــه پایــگاه داده پلیــس 
شــانگهای، اطالعــات بیــش از یــک 
میلیــارد شــهروند چیــن را ســرقت 
کرده انــد. کارشناســان از ایــن حمله 
ســایبری به عنــوان بزرگ ترین نقض 
امنیت  ســایبری در تاریخ این کشــور 

یاد کرده اند.
میزان اطالعات ســرقت شــده بیش 
از 23ترابایــت اســت و شــامل نــام، 
آدرس، محــل تولــد، شــماره ملــی، 
شــماره تلفــن و اطالعــات پرونــده 
جنایــی شــهروندان می شــود. هکــر 
ناشــناس قصــد دارد تــا ایــن داده ها 
را بــه قیمــت 10بیــت کویــن )حــدود 

200هزار دالر( به فروش برساند.

 1 
میلیارد

فــروش NFT )توکن هــای غیرقابــل 
یــزش  ر تحت تأثیــر  تعویــض( 
رمزارزهــا قــرار گرفته انــد و درآمــد 
ایــن بــازار بــه پایین ترین ســطح خود 
در 12مــاه گذشــته رســیده اســت. 
نشــریه گاردیــن براســاس داده های 
شــرکت تحقیقاتــی حــوزه کریپتــو 
Chainalysis در گــزارش خــود 
توضیــح می دهد که مجمــوع فروش 
NFT در مــاه ژوئن به کمی بیشــتر از 
یک میلیارد دالر رســیده که در طول 
یک ســال گذشــته، بدترین عملکرد 

آن بوده است.

 1۲ 
ماه

جنجال هک شدن 
حساب های کاربری ارتش 

انگلیس
حساب های شــبکه های توییتر و یوتیوب ارتش 
بریتانیا بعد از مدتی هک شــدن، دوباره بازیابی 

شدند.
به گــزارش رویترز، حســاب های شــبکه های 
اجتماعی توییتر و یوتیوب ارتش انگلیس بعد از 
مدتی هک شدن، بازیابی شده اند. در حساب های 
ارتش بریتانیا کــه در این مدت هک شــده بود 
مطالب مرتبط به رمزارزها و توکن های غیرمثلی 

)NFT( پست می شد.
ارتش بریتانیا در توییتی گفت: »بابت قطع موقت 
مطالب مان پــوزش می خواهیم. مــا تحقیقات 
کاملی را انجام خواهیم داد و از این اتفاق خواهیم 

آموخت.«
حســاب یوتیوب ارتش هم که به آرک اینوست 
»Ark Invest« تغییر نام داده شده بود و چندین 
ویدئو مربوط بــه رمزارزها را پخــش کرده بود، 
به حالــت اولیه خود بازگردانده شــده اســت. 
حاال حســاب توییتر ارتش هم اکنون 362 هزار 
دنبال کننده دارد و دنبال کنندگان کانال یوتیوب 

ارتش هم به 177 هزار مشترک رسیده است.
آرک اینوســت نام یک شرکت ســرمایه گذاری 
آمریکایی با محدوده فعالیت جهانی است که در 

سال 2014 تاسیس شده بود.
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متروی تهران پرچمدار ساخت 
نخستین قطار ملی 

قطار ملی مترو با توجه به توانمندی  ها و ظرفیت های موجود 
در کشور و با همکاری شــرکت های مختلف داخلی ازجمله 
۱۸شرکت دانش بنیان و 4 مجموعه صنعتی طراحی و ساخته 
شده اســت. اوایل کار فرایند طراحی و تولید، با سختی های 

زیادی روبه رو بودیم و کار واقعا پیچیده بود. 
شــرکت های دانش بنیــان که همــه آنها از دانشــجویان 
دانشگاه هایی چون صنعتی شریف، علم و صنعت و امیرکبیر 
بودند، دور هم جمع شــدند و قطعات را به صورت مهندسی 
معکوس طراحــی کردند و در بخش هایی نیز خودشــان با 
ایده پــردازی کارها را جلو بردند. با وجود تمام مشــکالت و 
محدودیت ها در نهایت بخش طراحی به پایان رســید و به 

مرحله تولید محصول رسیدیم. 
در واقع شرکت مترو یک پرچمی به دست گرفت و همه اینها 
را دور هم جمع کرد تا به این ترتیب نخستین قطار متروی 
ملی ساخته شود. البته نباید از زحمات زیاد و نقش پررنگ 
دکتر منطقی، دبیر ســتاد توسعه فناوری های حوزه فضایی 
و حمل ونقل پیشــرفته و همچنین دکتر ســتاری، معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز غافل شویم. همچنین 
حمایت های شــهرداری تهران به ویــژه حمایت های دکتر 
زاکانی در یک سال اخیر، عالی بود که ما را به اینجا رساند و 
توانستیم در خط اصلی، تست گرم نخستین قطار ملی کشور 

را با موفقیت پشت سر بگذاریم. 
امیدواریــم این محصول ارزشــمند بــه زودی وارد مرحله 
انبوه سازی  شــده و امســال قرارداد ســاخت ۱۱3واگن با 
انجام پیش پرداخت، نهایی و آغاز شــود. پس از تأیید نهایی 
محصول، فاصله تولید با قطار اول بین ۸ تا ۱2ماه است و بعد 
از ماه دوازدهم به مرور بسته به ظرفیت کارخانه، ماهانه 2 تا 
3قطار تحویل داده می شود تا سرانجام ۱6رام قطار ملی مترو 
)۱5رام 7واگنه و یک رام ۸واگنه( وارد ناوگان حمل ونقل ریلی 

زیرزمینی شود.
* معاون فنی و مهندسی شرکت متروی تهران

سید احمد علوی
عضو شورای شهر تهران

خبرهــای خوبــی بــرای ســاکنان بافــت 
فرسوده در راه است؛ به زودی تحول بزرگی 
درخصوص ساخت وساز با صدور مجوز یک 
طبقه اضافه مجاز در بافت فرسوده شاهد 
خواهیم بود. در راستای تامین منابع مردم 
و رونق ساخت وســاز هرچه در تــوان داریم 

به کار می گیریم.

 لطف هللا فروزنده
معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه 

انسانی و امور شورای شهر تهران
نمایشــگاه توانمندی های مدیریت شهری 
و شــهرهای خواهر خوانــده فرصتــی اســت 
تــا مدیــران شــهری به طــور مســتقیم از 
نظرات شــهروندان دربــاره چگونگــی اداره 
شــهر مطلــع شــوند و ایــن موضــوع ارتقای 
ســطح کیفــی و کمــی خدمت رســانی بــه 
شهروندان را به همراه دارد. این نمایشگاه 
در واقــع فرصتــی اســت کــه توانمندی ها و 
ظرفیت های شهرداری تهران به شهروندان 

نشان داده شود. 

نقل قول خبر

عدد خبر

محسن هرمزی*نگاه

ســرهنگ محمــد رازقــی، معــاون عملیــات 
پلیــس راهــور تهــران بــزرگ می گویــد بخش 
زیادی از ســفرهای شهری پایتخت سفرهای 
شــغلی اســت. یعنــی ســفر هایی کــه صرفــا 
شــهروندان برای رفت وآمد به محل کارشان 
انجــام می دهنــد: »روزانــه 20میلیــون ســفر 
به وقــوع  تهــران  شــهر  در  درون شــهری 
می پیونــدد کــه 35.6درصــد از ایــن ترددهــا 
سفرهای شغلی است که در روزهای تعطیل 

خبری از این سفرها در معابر نیست.«

20
میلیون

 ســرهنگ رابعــه جوانبخــت، کارشــناس 
تصادفات پلیس راهور می گوید: »43درصد 
از آمــار متوفیــان حــوادث و تصادفــات شــهر 
تهران در بزرگراه های تهران اتفاق می افتد و در 
واقع این حــوادث در جایی اتفاق می افتد که 
ما احتمال حضور عابران پیاده را نمی دهیم. 
همچنین رتبه اول تصادفات شــهر تهران به 
بزرگراه ها تعلــق می گیــرد. ترددهای عرضی 
ناایمن یکی از عوامل اصلــی بروز تصادفات 
عابــران پیاده اســت. ایــن در حالی اســت که 
تمام امکانات برای تردد عابر در آن محل نیز 

نصب شده است.«

43
درصد

نخستین قطار ملی مترو تست های مختلف را یکی پس 
از دیگری پشت ســر می گذارد تا در آینده ای نزدیک 
آماده روی ریل خدمت رسانی قرار گیرد. چیزی نمانده 
اســت تا آخرین مراحل تســت گرم این قطار تولید 
داخل، توسط یک شــرکت دارای امتیاز لهستانی به 
پایان برسد و سپس تولید انبوه آن از سر گرفته شود. 
با این حساب، امید می رود که به زودی ساخت ۱7رام 
از این قطار آغاز شود. طراحی و ساخت نخستین قطار 
ملی مترو سال گذشته به پایان رسید و از این محصول 
ساخت ایران رونمایی شد؛ قطاری که بخش زیادی از 
قطعات و سیســتم های مربوط به آن در شرکت های 
داخلی ساخته شــده، نخستین تســت گرم خود را 
با موفقیت پشت سر گذاشته اســت و اکنون فاصله 
چندانی تا تأیید نهایی و رسیدن به مرحله تولید انبوه  
ندارد؛ بنابراین پس از اینکه 3نسل از قطارهای ناوگان 
حمل ونقل ریلی پایتخت وارداتی به حساب می آیند، 
نسل جدید و چهارم آن، بومی و ایرانی خواهند بود. این 
مهم و موفقیت بزرگ در شرایطی حاصل شده است که 
شهرداری و شــرکت متروی تهران پرچمدار ساخت 

نخستین قطار ملی کشور هستند. 

سربلندی  قطار ملی در تمام تست ها
مسعود درستی، مدیرعامل شــرکت متروی تهران 
درباره تســت گرم موفقیت آمیز نخستین قطار ملی 
مترو به همشهری می گوید: »قریب به 2سال می شود 
که این پــروژه با همکاری معاونــت علمی و فناوری 
رئیس جمهوری و شــرکت متروی تهــران درحال 
انجام بود و سرانجام با کمک شرکت های دانش بنیان 
داخلی، یک دستگاه قطار ملی مترو با ظرفیت تقریبا 
۸5درصد ایرانی و بومی ساخته شد. به عبارت دیگر 
تقریبا ۸5درصد از لوازم و تجهیزاتی که در ســاخت 
این قطار به کار رفته کامال ایرانی است. حدود یک سال 
می شود که کار ساخت و اجرای این قطار مترو به اتمام 
رسیده اســت، اما با توجه به اینکه تا پیش از این ما 
صاحب چنین صنعتی نبودیم و سابقه چنین فناوری را 
نداشتیم، به دنبال یک شرکت باتجربه و معتبر خارجی 
بودیم که فرایند مهندسی، طراحی و اجرای نخستین 
قطار ملی ایرانی را صحه گذاری کند و این اطمینان 
را کسب کنیم که کار انجام شــده و فرایند طی شده 

کامال درست است و اگر احیانا مشکالتی وجود دارد، 
آنها را شناسایی و مرتفع کنیم.« درستی می افزاید: 
»در همین راستا یک مشاور بین المللی لهستانی را 
استخدام کرده ایم و در کنار این موضوع، تست های 
روتین و رایجی هم داریم که یک قطار قبل از حضور 
در خط باید آنها را پشــت ســربگذارد و این موضوع 
به موازات تست های شــرکت خارجی در حال انجام 
است. تا به امروز تست های زیادی از قطار گرفته شده 
است که خوشبختانه تمام آنها را با موفقیت پشت سر 
گذاشته است. مهم ترین تست انجام شده نیز همین 
تست گرم بود که قطار با سرعتی بالغ بر ۸0کیلومتر 
در خط اصلی مترو تست شد و خوشبختانه در تمام 

بخش ها و مباحث مربوط بــه حرکت، ترمز، توقف و 
دیگر موارد همه  چیز خوب پیش رفت.«

پایان مرحله تست تا  2ماه آینده
البته موفقیت آمیز بودن تست های انجام شده کفایت 
نمی کند و حتما الزم اســت تا فرایند صحه گذاری 
توسط مشاور بین المللی هم طی شــود که در این 
بخش   تاکنون حدود 70درصد تست ها با موفقیت 
انجام شده است. مدیرعامل شــرکت مترو در این 
رابطه می گوید: »بــا این میزان موفقیــت، برآورد 
می کنیم که طی یک تا 2ماه آینده تمام مراحل تست 
و آزمایش قطار ملی مترو به پایان برسد و این بخش 

هم نهایی شــود. پس از گرفتن تأییدیه نهایی بابت 
فرایند طراحی و مهندسی و اجرا از مشاور بین المللی، 
محصولی خواهیم داشت که دارای استاندارد جهانی 
است. پس از نهایی شدن فرایند صحه گذاری قطار 
ملی، آن وقت می توانیم بــرای تولید انبوه روی این 
محصول برنامه ریزی کنیم که انتظار می رود تا 2 تا 
3ماه آینده به این نقطه برسیم. همچنین در جلسه ای 
که با شرکت لهستانی داشــتیم، آنها هم از فرایند 
کار رضایت داشــتند.«  با توجه بــه این موضوعات 
پیش بینی می شــود تا قبل از پایان سال، نخستین 
قرارداد تولید انبوه قطار و واگن، براساس نخستین 

قطار ملی مترو نهایی شده و به امضا برسد.

قطار ملی مترو؛ نزدیک ایستگاه آغاز

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

نخستین قطار ایرانی مترو مراحل تست گرم را با موفقیت پشت  سر می گذارد و تا پایان سال به مرحله انبوه سازی می رسد 
ضح

ن وا
حس

د 
حم

س:م
عک

  تامیــن 1050دســتگاه واگن مــورد نیاز متــروی تهــران را دولت متعهد 
شده است.

  630واگن جدید مترو با همراهی دولت از طریق فاینانس تامین می شود.
  قرارداد ساخت 113دستگاه واگن با شرکت واگن سازی  تهران درحال 

نهایی شدن است که بر پایه قطار ملی انجام می شود.
  تولید انبوه قطار ملی مترو شامل 15قطار 7واگنه و یک قطار 8واگنه 

می شود.
  18شرکت دانش بنیان و 4مجموعه صنعتی شامل شرکت واگن سازی  

تهران، جهاد دانشگاهی، مپنا و ایریکو با محوریت شرکت متروی تهران 
طراحی و ساخت قطار ملی مترو را برعهده داشته اند.

  متولی صفر تا صد سیستم رانش قطار ملی شرکت جهاددانشگاهی 
بوده است.

  شــرکت مپنا سیســتم بوژی قطار را هم که کال وارد کشــور نمی شد و 
همچنین تهویه آن را طراحی و اجرا کرده است. در بحث سیستم های در 
و سیستم ترمز قطار، مجموعه ای که در شهر شیراز قرار دارد به متروی 

تهران کمک کرد. 

قطار ملی و نیاز مترو
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دغدغه های خانواده های چندفرزندی
یکی از مســائلی که معموال چندفرزندی ها با آن مواجهند،  نگاه ها و 
سؤاالت دیگران است. به گفته شفیعی نخستین پرسش بعد از نگاه های 
پر از سؤال این است که آیا همگی فرزندان خودتان هستند ؟  بعد از آن 
بسیاری از افراد از مسائل اقتصادی چندفرزندی می پرسند و بسیاری 
دیگر هم برایشان جالب است اما گاهی اوقات بچه ها از جانب دیگران 
زیر ذره بین قرار می گیرند که برایشان اذیت کننده است. این تصمیم 
ما و سبک زندگی ماست و بچه ها نیز بسیار خرسندند. امیدوارم جامعه 
هم کم کم به این پذیرش و آگاهی رسیده و عادی تر برخورد کند.« بعد 
از این، خودرو از چالش های جدی خانواده های چند فرزندی است که در 
ترددهای درون شهری و مسافرت ها چالش ایجاد می کند. ماشین بزرگ 
و سه ردیفه بسیار گران اســت و نوع داخلی هم ندارد. موضوع دیگر، 
خانه هایی است که صاحبان آنها تمایل ندارند آن را به چند فرزندی ها 
اجاره بدهند؛ »صاحب خانه ها می توانند توافــق کنند که مبلغی را 
به عنوان تعمیر خانه دریافت کنند.« شفیعی تأکید می کند:  »امیدوارم 
مسئولین به این موضوع فکر کنند. اگر جامعه را به سمت چندفرزندی 

سوق می دهند باید شرایط آن را هم فراهم کنند.« 

مکث

 تصویر شهید اژدری - شهید جهاد تصویر شهید ذوالفقاری - شهید مدافع حرم تصویر شهید وریجی - شهید سالمت

خودرو از د غدغه های جدی خانواده های چند فرزندی است که 
در ترددهای درون شهری و مسافرت ها چالش ایجاد می کند

خستگی بعد از صرف غذا 
مادربزرگ مرحومم همیشه می گفت در لقمه آخر غذا خواب 
ریخته اند. ناهار که تمام می شد و سفره را جمع می کرد، همانجا 
دراز می کشید و یک ساعتی می خوابید. خیلی از ما بعد از صرف 
غذا دچار خستگی و خواب آلودگی می شویم. درحالی که انتظار 

داریم با خوردن غذا انرژی بگیریم و سرحال شویم.
احســاس خواب آلودگی بعد از غذا می تواند چند علت داشته 
باشد. بعضی از غذاهایی که می خورید می توانند هورمون هایی 
در بدن ترشح کنند که به شما احساس خستگی می دهند. زمان 
غذا خوردن هم می تواند باعث احســاس خستگی تان شود و 
البته مقدار غذایی که می خورید نیز در احساس خستگی بعد از 
خوردن نقش دارد. یک عامل دیگر هم می تواند کیفیت و میزان 
خواب شما در طول شب باشد. ساعت های خوابتان را بررسی 
کنید تا متوجه شوید با چند ساعت خوابی احساس انرژی و 

سرحالی می کنید و در طول روز خسته نیستید.
احســاس خســتگی بعد از خوردن غذا بســیار رایج است، 
به خصوص اگر غذای شما حاوی کربوهیدرات و پروتئین زیاد 
باشد. اگر وعده غذایی سنگین باشد، هضم آن سیستم بدن را 
درگیر و شما را خسته می کند. ما بیشتر اوقات در غذاهایمان به 
پروتئین و کربوهیدرات ها اهمیت می دهیم و متأسفانه معموال 
ســبزیجات را نادیده می گیریم. کربوهیدرات ها را به صورت 
حبوبات یا سبزیجاتی مانند هویج و نخودسبز هم می توانیم 

مصرف کنیم.
هورمون ها نیز نقش مهمی در هضــم و گوارش دارند. بعضی 
از پژوهشگران عقیده دارند ما بعد از خوردن غذا به این دلیل 
احساس خســتگی می کنیم که بدنمان سروتونین بیشتری 
ترشح می کند. سروتونین ماده ای  شیمیایی است که خلق وخو 
و سیکل خواب را تنظیم می کند. تریپتوفان یک آمینواسید 
ضروری است که در غذاهای پروتئین دار مانند مرغ و تخم مرغ 
و پنیر و ماهی وجود دارد. تریپتوفــان به بدن کمک می کند 

سروتونین ترشح کند.
غذا خوردن باعث افزایش سطح قند خون می شود که می تواند 
منجر به افت انرژی شود. بعد از اینکه غذا می خورید، انسولین 
قند را وارد جریان خونتان می کند. بنابراین بعد از غذا سطح 
قند خونتان باال می رود. انسولین وارد خون می شود تا قند را از 

خون بگیرد و برای انرژی به سلول ها برساند.
 اگر انسولین کافی نداشته باشید یا اگر قند خونتان باال برود، 

احساس خستگی خواهید کرد.

گاهی نوعی از آلرژی که هنوز نسبت به آن آگاه نیستید می تواند 
احساس خستگی بعد از غذا به شما بدهد؛ مثال اگر به گلوتن 
حساسیت داشته باشید یا دچار بیماری سلیاک باشید، بعد از 
خوردن غذاهایی که گلوتن دارند احساس خستگی خواهید 
کرد زیرا می تواند در شــما واکنش آلرژیک ایجــاد کند. در 
نتیجه توانایی بدنتان برای سوخت گیری مناسب از غذایی که 

خورده اید محدود شده و منجر به احساس خستگی می شود.

احساس خستگی بعد از خوردن غذا را چگونه برطرف کنیم؟
   به جای اینکه در روز 3وعده بزرگ غذا بخورید، سعی کنید 
وعده های بیشتر و کوچک تر بخورید. در وعده غذایی اصلی، 
نصف حجم یک وعده  معمولی بخوریــد و پیش و پس از این 
وعده، میان وعده بخورید. این مقدار غذا خیلی راحت تر هضم 
می شود و انرژی بهتری از آن می گیرید تا اینکه غذایی سنگین 
و حجیم بخورید و احساس افت انرژی کنید. میان وعده هایی 
مانند یک میوه یا یک مشت آجیل می تواند به سیر ماندن بین 

وعده های اصلی کمک کند.
   ریتم شبانه روزی بدن شما بر سطح انرژی تان اثر می گذارد. 
اگر به اندازه کافی نخوابید، این ریتم بدن به هم ریخته و باعث 
کسالت و خواب آلودگی تان می شود. میزان خوابتان را بررسی 
کنید. برخی از افراد شب ها ممکن است برای به خواب رفتن 
دچار مشکل باشند و صبح ها دیر از خواب بیدار شوند و روز بعد 
هم دوباره همین مشکل تکرار می شود. ساعت درونی این افراد 
به هم ریخته است. اگر شب ها حدود 9/5 یا 10شب احساس 
خستگی می کنید پس سعی کنید زودتر به رختخواب بروید اما 
اگر طی روز برای هشیار و متمرکز ماندن مشکل دارید، قدرت 
یک چرت نیمروزی را دست کم نگیرید. اگر فرصت یک چرت 

کوتاه را دارید حتما چرت بزنید!
   تحرک بدن، چه با پیاده روی و چه با تمرین های کششــی، 
به تثبیت قند خون کمک و سطح انرژی  را حفظ می کند. اگر 
غذای سنگینی خورده اید، بد نیست به یک پیاده روی 10 تا 
15 دقیقه ای بروید تا کمکی هم به گوارشتان باشد. ورزش به 

شما انرژی می دهد و احساس خستگی را از شما دور می کند.
  تغذیه  شــما باید متعادل باشــد. مــا اغلب بــر پروتئین و 
کربوهیدرات ها تمرکز می کنیم که هر چند بخش های ضروری 
یک وعده غذایی اند اما متأسفانه سبزیجات را معموال نادیده 
می گیریم. کربوهیدرات ها را به صورت حبوبات یا سبزیجاتی 
مانند هویج و نخودسبز هم می توانید مصرف کنید. نیمی از 
بشقاب غذایتان را با سبزیجات غیرنشاسته ای و نیمی دیگر را با 

پروتئین و کربوهیدرات ها پر کنید.
  در مصرف کافئین زیاده روی نکنیــد. خواب آلودگی بعد از 
غذا خیلی وقت ها باعث می شود ســراغ چای و قهوه بروید اما 
باید مصرف کافئین را محدود کنید. کافئین زیاد می تواند اثر 
معکوس بگذارد. شاید کافئین برای باقی روز شما را هشیار نگه 
دارد اما بر خواب شب تان اثر منفی می گذارد. اگر در طول روز 
تمایل به نوشیدن قهوه داشتید می توانید از قهوه بدون کافئین 

یا چای سیاه استفاده کنید.

کی باید خستگی و خواب آلودگی را جدی گرفت؟
اگر با وجود راهکارهایی که گفتیــم باز هم بعد از خوردن غذا 
احساس خستگی می کنید احتماال الزم است به پزشک مراجعه 
کنید. عوارضی که می توانند بعد از خوردن احساس خستگی 
ایجاد کنند:   آنمی، بیماری سلیاک، دیابت، عدم تحمل غذایی 

یا آلرژی ها، آپنه خواب.

تندرست

الهام مصدقی رادگزارش
روزنامه نگار

روزهای مادرانه یک هنرمند
زهرا سادات شفیعی، مادر 5فرزند و هنرمند نقاش از دغدغه های مادری اش می گوید 

خانه، اولویت اول من است 
شــفیعی فعالیت خیریــه و عالقه مندی هــای هنری و 
نقاشی اش را فعال کمرنگ کرده است. او حتی معتقد است 
عالقه مندی های شخصی اش هم در مرحله دوم قرار دارند 
و آنچه برایش از همه  چیز مهم تراست مسئولیت های خانه 

و مادری است. 
رسیدگی به درس دوقلوهایی که تازه وارد مدرسه شده اند، 
دوران بارداری،  مشغله زیاد همســر و... از جمله مواردی 
اســت که در انجام فعالیت های بیرون از خانه شــفیعی 
فاصله می گذارد؛ فاصله ای کــه به گفته خودش فرصتی 
برای رسیدگی به بچه ها و ایجاد شرایط آرام در خانه ایجاد 
می کند. او می گوید:  »مشغله همسر من زیاد است،  اگر قرار 
باشد من هم دغدغه بسیاری در بیرون از خانه داشته باشم 
آرامش بچه ها به هم می خورد و در درازمدت نتیجه عکس 
خواهد داشت. مادری که بیرون از منزل فعالیت می کند 
تا بتواند فرزنــدش را در کالس های مختلف ثبت نام کند 
یا مادر شاغلی که فرزندش ســاعت ها در خانه تنهاست، 
 هیچ کدام تعادل را رعایــت نکرده اند و آن تنها ماندن ها و 

عدم حضور مادر، در نهایت به نفع فرزند نیست. باید همه 
شرایط را ســنجید و انتخابی انجام داد که ضمن برقراری 
تعادل در حضور و عدم حضور در خانه، هم روحیه مادر و 
بچه ها بهتر باشد و هم آنکه به نفع آرامش فرزند تمام شود. 
من قبل از به دنیا آمدن فرزند آخرم تدریس نقاشی داشتم 
و بچه ها به سنی رسیده بودند که در خانه و در کنارهم چند 

ساعتی را به راحتی مي  گذراندند.«
شفیعی با کمرنگ شدن فعالیت های بیرون از خانه چندان 
مشکلی ندارد و به قول خودش آرامش اش به هم نمی ریزد؛ 
»از ابتدا اینگونه تصمیم گرفتم که فعالیت بیرون از منزل 
اولویت دوم من باشــد. این مهم است که شما چه هدفی 
دارید و چرا فعالیت بیرون از خانــه برای خودتان تعریف 
می کنید. وقتی زندگی داخلی دچار عدم آرامش شــود، 
 تعادل به هم خورده و رشد هم محقق نمی شود.« او البته 
بر این موضوع هم تأکیــد می کند که نمی توان برای همه 
زندگی ها نسخه ای یکسان پیچید و باید در موقعیت های 

مختلف نسبت به ضرورت و اولویت تصمیم گیری کرد.

مهارت آموزی در دل تقسیم کار 
حجم کارهــای خانه در یــک خانواده 7نفره بــا 5فرزند، 
بســیار زیاد اســت اما تقریبا تمام آنها که در این شرایط 
به ســرمی برند از یک راه حل اصلی بهره مند می شوند و آن 
سپردن مســئولیت به تمامی بچه ها و کمک خواستن از 
بزرگ ترها در انجام امور فرزندان کوچک تر است. در خانواده 
ریاضی هم همیــن قانون در جریان اســت. بچه ها از ابتدا 
بر حسب سن و توانایی شــان هر کدام مسئول انجام کاری 
هســتند؛  کارهایی که گاهی اوقات فهرست آنها را مادر بر 
در یخچال می زند تا بچه ها وظایفشان را بدانند. »همیشه 
چشمان ناظری در خانه هست که عملکرد بچه ها را بررسی 
کند،  این موضوع نقش مهمی در انجام کارها دارد.«  شفیعی 
البته تأکید می کند که در تابستان و تعطیالت عید، نقش 
بچه ها در انجام امور خانه بسیارپررنگ تر می شود. بچه ها در 
کنار مادر،  آشپزی را هم تجربه می کنند،  از کارهای ساده تا 
پیچیده. حاال محمدعلی، فرزند بزرگ خانه برخی وعده ها 

و زمانی که مشغله مادر زیاد است آشپزی می کند. مادرش 
می گوید: »محمد علی دستپخت خوبی دارد و خدا رو شکر 
بچه ها هم غذاهایش را دوست دارند.« هدف از شرکت دادن 
بچه ها در امور خانه فقط کم کردن کار مادر نیست،  گاهی 
اوقات حتی کمــک آنها می تواند کار و مســئولیت مادر را 
بیشتر کند، هدف اصلی چیز دیگری است؛» ارزش تقسیم 
کار، مهارتی است که بچه ها کسب می کنند. بعضی وقت ها 
ســبزی می خرم و با بچه ها آن راپاک می کنیم یا با هم به 
پاک کردن نخود فرنگی مشغول می  شویم. همین فرایند، 
مهارت هایی را به بچه ها می آموزد که مهم و ارزشمند است. 
از طرفی آنچه را که می توانیم خودمان تولید می کنیم مانند 
شیرینی،  مربا،  انواع غذاها و...،  حتی شاید با صرف هزینه و 
وقت بیشتر،  اما با این کار بچه ها یاد می گیرند عالیق شان را 
خودشان تهیه و تولید کنند که این ارزشمند و نوعی مقابله 

با مصرف گرایی است.« 

زهرا شفیعی 37ساله و مادر 5فرزند است. 
در 16ســالگی ازدواج کــرده و همزمان با 
تحصیالت دانشــگاهی خودش و همسرش 
صاحب فرزند شده است. او فوق لیسانس دارد 
و همسرش حســین ریاضی دکتري. فرزند 
ارشــدش، محمد علی در آستانه 15سالگی 
است. ریحانه 8ســال دارد. حانیه و حنانه 
دوقلوهای همسان 6ساله اند و محمد حسن 

هم 4ماه و نیم  دارد. 
هنر، مسیر دست یافتن به آرامش و خلوت 
مادر 5فرزند اســت.  زهرا شفیعی بعد از به 
دنیا آمدن دوقلوها و برای رفع خســتگی 
و مشــغله های روزانه،  شــب ها وقتی همه 
می خوابیدند سراغ بوم و آبرنگ و قلموهایش 
می رفت. هدف اولیه نقاشی ها فقط آرامش و 
کسب لذت درونی بود اما بعد ها با شرکت در 
مسابقات داخلی و خارجی شکل جدی تری 
به خودش گرفت. شفیعی از یکی، دو سال قبل 
تصمیم به اجرای پروژه پرتره 40شهید گرفت 
تا هنرش را به هدف مشخص و ارزشمندی 
گره بزند؛ شــهیدانی که زندگینامه شان را 
مطالعه و سپس چهره شان را نقاشی می کرد.

 هرچند این پروژه فعال به دلیل مشغله او در 
بزرگ کردن فرزند 4ماهه اش متوقف مانده اما 
او امیدوار است دوباره به زودی سراغ رنگ و 
قلموهایش رفته و پروژه شــهدا را تکمیل 
کند. شفیعی از چند سال قبل و در راستای 
فعالیت های جهادی، مرکز خیریه و نیکوکاری 
با هدف کمک به زنان سرپرست خانوار را نیز 
راه اندازی کرد. او تمام ایــن فعالیت ها را با 
داشتن 5فرزندش انجام می دهد؛ فرزندانی 
که آمدن هر کدامشــان مایه خانه نشینی و 
خط کشــیدن دور فعالیت های اجتماعی و 
رشدش نشده، بلکه با لطف خدا و حمایت های 
خانواده به تعادلی درست میان نقش مادری 
و همســری و نقش های اجتماعی اش منجر 
شــده و آرامش روزهای پرمشغله اش را نه 
در ســکون که در حرکت و پویایی دوباره 

جست وجو کرده است.

بچه ها را توانمند کنیم نه تأمین
دغدغه های اقتصــادی یکی از جدی ترین مســائل در فرزندآوری اســت. حتی 
خانواده هایی که از شرایط نسبتا مطلوب مالی بهره مند هستند این نگرانی را داشته و 
تمایلی به فرزند جدید ندارند. شفیعی اما معتقد است برخی خانواده  ها نگاه آرمانگرایی 
به تامین نیازها و ساختن آینده بچه هایشان دارند؛ »معتقدم ما نباید آینده بچه ها 
را تأمین کنیم، بلکه باید آنها را توانمند بار بیاوریم تا خودشان آینده شان را تامین 
کنند. شــاید به همین دلیل توانمندی های بچه هــا در خانواده های چندفرزندی 
باالست.« او به تجربه زندگی خودش اشاره کرده و می افزاید:  »ما اهل تجمل نیستیم 
و راحت می گیریم. به بچه ها هم آموزش داده ایم پول تو جیبی شان را برای نیازها و 
تفریحاتشان درست مدیریت کنند. همه اینها کمک می کند با وجود همین شرایط 
اقتصادی،  مدیریت اقتصادی را نیز یاد بگیرند که برای آینده شان هم مفید است. این 
مهارت ها در خانواده های چندفرزندی که محدودیت منابع وجود دارد،  زیاد است. 
اگر فرزند من مهارت اقتصادی نداند، در آینده منابع و ســرمایه ای را که برایشان 

گذاشته ایم دچار چالش کرده و از زندگی هم رضایت نخواهد داشت.« 

زمانی برای خودم 
زنان خانه دار و مادرهای پرمشــغله معموال در گیرودار انبوه مســئولیت  ها، 
خود را فراموش کرده و وقتی برای خودشــان نمی گذارنــد؛ وقت کوتاهی 
برای کتاب خواندن یا فرصت اندکی بــرای پرداختن به هنرهای مورد عالقه 
اما برخی از همین مادرها تالش می کننــد از کوچک ترین زمان موجود هم 
برای عالقه مندی هایشان استفاده کنند. به گفته شفیعی، پیش نیاز این وقت 
گذاشتن، شناخت روحیات و عالقه مندی هاســت که البته باید متناسب با 
شــرایط خانواده باشــد. او که در ال به الی وقت های خالی میان روز  یا حین 
انجام کارهای روزانه گاهی موســیقی مورد عالقه اش را می شنود یا گاهی در 
کارگاه  و کالس های مجازی شرکت می کند معتقد است وقت گذاشتن مادر 
برای خودش،  به همراهی کردن اعضای خانواده هم بستگی دارد. »بچه ها باید 
بدانند مادر هم باید زمانی را به خودش و عالیقش اختصاص دهد. اگر بچه ها 
را از همان ابتدا به درک نیازهای مادر عادت دهیم وقتی بزرگ تر شوند کمک 
بسیار خوبی بوده و مادر را در عالقه مندی هایش بیشتر همراهی می کنند.« 
این،  از کارکردهای مهم برنامه ریزی روزانه هم محسوب می شود. برنامه ریزی 
برای خانواده اي 7نفره با فرزندان کوچک،  یک رکن اســت. تنوع خواسته ها 
و نیازهای بچه ها، فعالیت هایشــان، رســیدگی به امور آموزشی و تفریحی، 
برنامه ریزی اقتصادی، رسیدگی به امور خانه و مشغله های بیرون از خانه پدر 
و مادر، بدون برنامه ریزی درست و استفاده بهینه از زمان،  زندگی را با چالش 

جدی و به هم ریختگی و عدم آرامش مواجه می کند.

هنر 
برای آرامش 
هنر ،  مسیر دست یافتن به 
آرامش و خلوت این مادر 
5 فرزند است. اواز یکي دو 
سال قبل تصمیم به اجراي 
پروژه پرتره 40 شهید 
گرفت تا هنرش را به هدف 
مشخص و ارزشمندي 
گره بزند؛ شهیداني که 
زندگینامه شان را مطالعه 
و سپس چهره شان را 
نقاشي مي کند .

درک مادر، بزرگ ترین حمایت است 
همــه مادرانی که صاحب فرزند کوچک هســتند نیازمنــد حمایت های جدی 
اطرافیانشان هستند، مخصوصا مادرانی که چند فرزند کوچک دارند بدون همراهی 
و حمایت اطرافیان، روزهای سختی برایشان رقم خواهد خورد و آرامش خودشان و 
سپس خانواده ازبین خواهد رفت. شفیعی حمایت های اطرافیان را بر 2نوع تقسیم 
می کند؛ یکی حمایت های عاطفی و دیگری حمایت های عملی. او می افزاید: »یکی 
از مهم ترین نکات در حمایت های عاطفی این اســت که اطرافیان و نزدیکان به 
تصمیم خانواده برای ورود فرزند جدید احترام گذاشته و ابراز خرسندی کنند و 
درون خانواده نیز با شرایط مادر باردار یا دارای نوزاد، حاالت روحی او و خستگی ها 
و نیازهایش همدلی و همراهی داشته باشند.« وقتی همدلی از جانب اطرافیان و 
نزدیکان رخ دهد، به دنبال آن همکاری و حمایت های عملی هم نمودار خواهد شد؛ 
حمایت های عملی که نیازش برای مادران دارای فرزند کوچک و خردسال بیشتر 
حس می شود؛ »اگر فاصله سنی فرزندان زیاد باشد، نیاز به حمایت عملی هم کمتر 
می شود. فرزندان بزرگ تر می توانند حامیان خوبی باشند همچنین مادران چند 
فرزندی نیز تجربه و توان مدیریتی شــان هم باالتر رفته و راحت تر از عهده کارها 
برمی آیند.« هرچند شفیعی هم مانند دیگر مادران از حمایت های اطرافیان استقبال 
کرده و آن را امکانی برای وقت گذاشتن برای خودش می داند؛ »قدردان حمایت های 
خانواده، مادر و همسرم هستم که همیشه در کنارم بوده و هستند. همسرم با وجود 
مشغله هایشان، حضور مفیدی در تعامل با بچه ها دارند و ساعت های حضورشان در 

منزل، کمک بزرگی به من است.« 

مربای زردآلو 
یکی از خوشــمزه ترین مرباها، مربای زردآلوست. در این مربا 
می توان هسته پوست گرفته زردآلو یا خالل بادام و پسته ریخت. 
بهتر است از زردآلوی سفت استفاده کنید و اگر اندازه آنها بزرگ 

است آن را به دو نیم تقسیم کنید.
مواد الزم:

زردآلو: یک کیلو و چهارصد گرم )بدون هسته یک کیلو و دویست 
گرم(، شکر: یک کیلوگرم، زعفران، آبلیمو

زردآلو ها را شسته و هسته هایش را جدا کنید. این میزان زردآلو به 
شما حدودا یک کیلو و دویست گرم زردآلوی بدون هسته می دهد. 
داخل قابلمه و ال به الی زردآلوها شکر بپاشید و مدت 12ساعت 
در یخچال قرار دهید. توجه کنید اگر زردآلوها شــیرین نباشد 
می توانید شــکر را هم وزن زردآلو ها بریزید. بعد از این مدت که 
زردآلو ها آب انداخت آن را روی حرارت مالیم قرار دهید. ترجیحاً 
برای پخت مربا از قابلمه لعابی استفاده کنید. یادتان باشد بعد از 
جوشیدن، کف روی زردآلو را بگیرید. اگر زردآلوها نرم شدند اما 
شربت هنوز قوام نیامده،  زردآلو ها را از قابلمه خارج کرده و اجازه 
دهید شربت جداگانه بجوشد تا غلیظ شــود، سپس در آخر کار 
دوباره زردآلو ها را اضافه کنید. در پایان زعفران و آبلیمو را اضافه 

کرده و بعد از یکی دو قل زدن،  از روی حرارت بردارید.
چند نکته: آبلیمو برای جلوگیری از کپک زدن به مربا افزوده 
می شود. مدت زمان پخت،  از موقعی که به جوش می آید 20تا 
25دقیقه است. اگر می خواهید مربا را مدت زمان طوالنی تری 
نگه دارید،  به جای یخچال آن را در فریزر قرار دهید. اگر مربا بیش 
از حد بجوشد یا شکر آن کم باشد،  شکرک می زند. برای رفع آن 
کمی آب جوش به مربا اضافه کنید آن را روی حرارت گذاشته و 
سپس کمی آبلیمو اضافه کنید. بعد از یک تا دو قل زدن از روی 
حرارت بردارید، شــکرک مربا از بین می رود. اگر شکر مربا کم 
باشــد، خوب نپزد  یا خوب قوام نیامده باشد و همچنین قاشق 

کثیف به آن بزنید مربا کپک خواهد زد.

کولرهای خنک تر 
افزایش دمای هوا در روزهای گرم تابستان میزان استفاده از کولر 
را افزایش داده است. در برخی موارد با وجود اینکه کولر ساعت ها 
روشن است اما محیط را خنک نمی کند. با راهکارهایی می توان هم 

محیط را خنک تر و هم در مصرف برق صرفه جویی کرد.
  تعویض پوشال می تواند تأثیر بسیاری در عملکرد کولرهای آبی 
داشته باشد. متأسفانه بعضی ها پوشال های کولرشان را چندین 
سال تعویض نمی کنند که این مســئله عالوه بر کاهش بازدهی 

کولر باعث ورود گرد و خاک به خانه هم می شود.
باید پیش از راه اندازی کولر آبی، سطوح داخلی و کف آن شسته و 
تمیز شود؛ چرا که این کار در هوادهی مطلوب کولر تأثیر بسیاری 
دارد. اگر سطوح داخلی کولرتان تمیز نیســت، یک بار آب آن را 

تخلیه و بعد از تمیز کردن، دوباره کولر را راه اندازی کنید.
  اجازه دهید پوشال کولر به مدت 15دقیقه خیس بخورد و بعد 
کولر را روشن کنید. پوشال خیس می تواند هوای خنک تری را در 

کانال کولر تولید کند.
 هنگام نصب کولر باید سایبانی برای آن درنظر گرفته شود. این 
کار عالوه بر محافظت از کولر در برابر نور آفتاب، در خنک تر کردن 

هوای کولر نیز تأثیر بسیاری دارد.
  کولر ممکن اســت پس از چند ســال، اندکی جابه جا شــود. 
این جابه جایی معموال به دلیل تکان هایی که موتور کولر به بدنه 
آن می دهد، ایجاد می شود. همراستا نبودن خروجی کولر با دهانه 
کانال، باد خنک را هدر می دهد، بنابراین یکی از مهم ترین نکاتی 
که حین سرویس کولر باید درنظر داشت، همراستابودن خروجی 
و دهانه کانال است که با کمک یک پارچه ضد آب و ضخیم مثل 

برزنت انجام می شود.
 شیلنگ آب کولر ها اگر از نوع نامرغوب باشد، در آفتاب خشک 
شده و احتماال بعد از یک سال آماده پاره شدن است. بهتر است 
شیلنگ آب کولر را هم عوض کنید و نوع مرغوب تر آن را بخرید که 

به شیلنگ یخچالی معروف است.

فضانوردها در کوره آجرپزی
کــوره  در  »فضانوردهــا 
آجرپزی«، داســتان 2 پســر 
مهاجر از خراسان جنوبی است 
که کارگران کــوره آجرپزی 
هستند. »ســبزعلی«، یکی از 
پسران، پای اش در میان خاک 
به چیزی تیز گرفته و زخمی 
شده و گرفتار بیماری مهلک 

کزاز شــده  است. »چمن«، پســر دیگر که می خواهد او 
را زنده نگه دارد، به یاد فیلمــی می افتد که در تلویزیون 
دیده اند؛ فیلمی درباره ســفر به ماه. »مگر قرار نیست با 
هم به کره ماه برویم؟ فضانوردهــا را یادت رفته؟ کره ماه 
را چه؟ نگاهش کن، از پنجره پیداست! آن سیاهی های 
روی اش را ببین! آنجا آب و درخت اســت!« اما سبزعلی 

آرام نمی گیرد و مرتب تکرار می کند که می میرد.
گفت وگوی شبانه این دو، پر از فقدان و تاریکی و امید و 
نور است. نکته مهم در این داستان نوع نگاه نویسنده به 
وضعیت سخت این کودکان است و طرح این آموزه که در 
ســخت ترین لحظه ها نیز می توان با گریز به تخیل های 

آرام بخش، راهی برای فردایی روشن تر پیدا کرد.
»فضانوردها در کوره آجرپزی« برای اولین بار در ســال 
13۶7 به قلم محمدهادی محمدی در انتشارات امیرکبیر 
منتشر شــد و کتاب برگزیده شــورای کتاب کودک و 
مجله سروش نوجوان شــد. به تازگی مؤسسه پژوهشی 
تاریخ ادبیات کودکان، تاک، این کتاب را با تصویرگری 

محمدباباکوهی منتشر کرده است.
کتابک، این کتاب را برای کودکان باالی 10سال معرفی 

کرده است.

تنور گرم

ترفند

راهنما

آزاده حبیبی تنها
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طرحتوسعهگردشــگریدرجزیرهآشــورادهبرای
چندمینبارموردمخالفتشــورایعالیشهرسازی
ومعماریکشــورکهنهادیتصمیمسازوباالدستی

است،قرارگرفت.
انتظارمیروداینطرحکههرازچندگاهیازکشوی
برخیمدیراناستانیبیرونمیآید،ولیهربارمورد
مخالفتفعاالنمحیطزیست،متخصصانوقانونگذاران
قرارمیگیرد،برایهمیشــهمختومهشــدهباشدو
آرامشنسبیبرایزیستمندانذخیرهگاهزیستکره

میانکالهفراهمکند.
جزیرهآشــورادهدرمحدودهپناهــگاهحیاتوحش
میانکالهقرارداردوجزومحدودهبندالفماده30قانون
»حفاظتوبهسازیمناطقچهارگانه«است.اجرای
طرحگردشــگریجزیرهآشــورادهبهعنوانیکیاز
مصوباتسفرریاستجمهوریدرسال۹3بهاستان
گلستانبهتصویبرسید،ولیبامخالفتهایبیشمار
ازسویمتخصصانمواجهشد.۲۲هکتارازمساحت
آشــورادهدردلپناهگاهحیاتوحشمیانکالهقرار

گرفتهاست.
زیستمندانحوالیجزیرهآشــوراده،یعنیپرندگان
مهاجریکههرسالهزمســتانرادرتاالبمیانکالهو
خلیجگرگانمیگذراندنددرکشاکشرقابتمدیران
برایساختوســازدریکیازبکرترینزیستگاههای
کشور،براثرسمبوتولیسمجانخودراازدستدادند،
شکارچیانغیرمجاز،بیمحابابهسمتمحیطبانانش
تیرانــدازیکردندوفروشــندگانبــازارپرندگان
فریدونکنار،هزارانپرندهوحشیراپنهانیوآشکارا

الیپلویرستورانهاگذاشتند.
سال۹۹ســتادملیهماهنگیومدیریتتاالبهای
کشوربهریاستمعاوناولریاستجمهوری،برنامهای
5سالهبرایتاالبمیانکالهبهتصویبرساندکهبراساس
آنقراربودطرحهایمخربگردشگریدرمهمترین
ذخیرهگاهزیستکرهکشوراجرانشــود،امادراین
ســالهاچندباریاجرایطرحگردشگریبهاعتبار
مجوزهایملغیشدهوفشارهایاستانیدرگلستان
ومازندرانبرسرزبانهامیافتاد.ذخیرهگاهمیانکاله
درمحدودهتقسیماتسیاسیاستانگلستاناست،
ولیمدیریتزیســتمحیطیآنبرعهدهادارهکل

محیطزیستاستانمازندرانقراردارد.

براساسبرنامه5سالهشــورایملیتاالبها،اجرای
پروژههایاکوتوریستیبراساساهدافکنوانسیون
رامســرومطابــقباضوابططــرحجامــعپناهگاه
حیاتوحشمیانکالهباهــدفتقویتکارکردتاالب
وجوامعمحلیوایجاداشتغالموردتأکیدقرارگرفته
است.طرحگردشــگریآشــورادهکهدریکدوره
تحتعنوانطبیعتگردیمطرحشد،شاملساخت
اسکله،مسیردسترســی،آالچیق،رستورانودیگر
زیرساختهایموردنیازحضورگردشگرانبود،اماآنچه
ستادملیهماهنگیومدیریتتاالبهایکشوردرنظر
داشتاینبودکهازتغییرکاربریتاالبجداخودداری
شود.اساسابراساسضوابطکنوانسیونرامسر،اقامت
شبانهدرتاالبممنوعاست.درنتیجهسرمایهگذارفقط
درشهرهایاطرافامکانساختهتلراخواهدداشت

وگردشگرانرابرایدوچرخهسواریوپیادهرویدر
مسیرهایمشخصچوبیوپرندهنگریدردکلهای
ازپیشطراحیشدهباقایقبهمنطقهمیتواندببرد.
تنهاسازههایمجازدستشوییوسایهبانچوبیبرای
استراحتاست،امابرنامهایکهسرمایهگذاربهدنبال
آنبودبهکلیبااهدافکنوانسیونمغایرتداشت؛در
نتیجهمعاونتقضاییدادستانیکلکشوردستورتوقف
اجرایهرگونهساختوسازیراصادرکردکهمنجربه
تخریبوتغییرکاربریشبهجزیرهآشورادهکهبخشی

ازتاالبمیانکالهاست،میشود.
محمدداسمه،وکیلســتادمردمینجاتآشوراده
دربارهطرحگردشگریآشورادهبههمشهریمیگوید:
حسبمصوباتسال۹4و۹7شورایعالیشهرسازی،
ایجادمنطقهگردشگریدرمناطقچهارگانهوحساس

زیستمحیطیمطلقاممنوعاست.درسال1400با
تالشهایاینشورا،مشخصاایجادهرگونهبارگذاری
متمرکزدرســایت۲۲هکتاریجزیرهآشورادهکه
برایگردشگریدرنظرگرفتهشدهبودراممنوعکرد
وهمهبارگزاریهارابهســایت134هکتاریخارج
ازجزیرهدرســاحلبندرترکمنداللتداد.بهگفته
او،برخیمسئوالناســتانیبهدنبالنادیدهگرفتن
مصوباتاینشــورابودندودرخواستتمدیدمجوز
آقایتجریشــی،معاونوقتمحیطزیستانسانی
سازمانحفاظتمحیطزیســتراکردهبودند،ولی
اینمجوزدرتنافیبامصوباتســالهایبعدازاین
مجوزاست.دیروز)دوشــنبه13تیر1400(فرزانه
صادقمالواجرد،معاونشهرسازیومعماریوزارتراه
وشهرسازیودبیرشورایعالیشهرسازیومعماری
ایران،سمیهرفیعی،رئیسفراکسیونمحیطزیست
مجلس،مجیدمخدوم،استادبرجستهمحیطزیستو
علمارزیابیزیستمحیطیدرایرانوعضوشورایعالی
حفاظتمحیطزیستکشوروهمچنینعلیسالجقه،
رئیسســازمانحفاظتمحیطزیســتازآشوراده
دفاعجانانهایکردندودرخواســتتمدیدمجوزاز
دستورکارشورایعالیشهرسازیبهکلیخارجشد.
آنهاتأییدکردنــدمالکومبناهمانمصوبهســال
1400شورایعالیشهرســازیومعماریاستکه

بارگزاریمتمرکزتحتهرعنوانیممنوعاست.

طرح گردشگری آشوراده برای چندمین بار رد شد
شورایعالیشهرسازیومعماری،مجوزسابقسازمانحفاظتمحیطزیستدراجرایطرحگردشگریآشورادهرالغوکرد

وزیر راه: فروش بلیت  دالری به خارجی ها 
و گرانفروشی ایرالین ها ممنوع است

پیگیریفعاالنصنعتگردشگریدرچندروزگذشتهودیدارآنها
باوزیرمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیبهمنظوراعتراض
بهفروشدالریبلیتپروازهایداخلیبهگردشگرانواتباعخارجی
سرانجامنتیجهدادوبهگزارشصدایمیراث،باپیگیریعزتاهلل
ضرغامیدرهیأتوزیرانوگفتوگویاوباوزیرراهوشهرســازی،
سرانجامفروشدالریبلیتبهگردشگرانواتباعخارجیممنوع
شد.رستمقاسمی،وزیرراهوشهرسازینیزصبحدیروزاعالمکرد

کهفروشبلیتپروازهایداخلیبهنرخدالریمنتفیشدهاست.
بهگفتهاو،ازاینپسفروشبلیتپروازهایداخلیبادالرنخواهیم
داشــت.اینموضوعدیروز-یکشــنبه1۲تیر-نیزبهایرالینها
بهصورتمکتوبابالغشدهاست؛درجلسهایهمکهدیروزمدیران
ایرالینهابارئیسســازمانهواپیماییکشــوریداشتهاند،این

ممنوعیتبهآنهااعالمشد.
وزیرراهوشهرسازیتأکیدکردهاستکههیچایرالینیحقندارد
باالترازنرخیکهدروبسایتسازمانهواپیماییکشوریمنتشر
میشود،اقدامبهفروشبلیتپروازهایداخلیکند.رستمقاسمی
همچنینازمسافرانپروازهاخواستگرانفروشیایرالینهارابه
وزارتراهوشهرسازیاعالمکنند.اوگفت:برایپیگیریموضوع
گرانفروشیهادســتوردادیمدرفرودگاههایکشورمیزبازرسی
گذاشتهشودتامردمبامراجعهبهاینمیزگرانفروشیبلیتراگزارش
دهند.بهگزارشصدایمیراث،ابتدایهفتهگذشتهبودکهبرخی
ایرالینهایداخلیاقدامبهفروشبلیتپروازهایداخلیخودبه
اتباعخارجیآنهمبامحاســبهقیمتدالریبرایپروازهایتا
یکساعت100دالرویکساعتبیشتر150دالرکردند.چندین
بلیتنیزبهمسافرانخارجیفروختهشدوبهعنوانمثالبلیتپرواز
تهران-اهواز4ونیممیلیونتومانوبلیتپروازتهران-مشــهد
۶میلیونتومانفروختهشد.براساساینگزارشها،فعاالنصنعت
گردشگریازهمانابتداخواستاربرخوردباایرالینهاییشدندکه
دربخشنامههایخودازآغازفروشدالریبلیتپروازهایداخلی
بهاتباعخارجیخبردادند.بهگفتهآنهاایــناقدامنقضکدهای
اخالقیبینالمللیدرصنعتگردشگریوایجادتبعیضدربخش
گردشگریاست.پسازایناعتراضاتبودکهعزتاهللضرغامی،
وزیرمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیدردیداربافعاالن
معترضبهاقدامایرالینهایداخلیبراساسخبرصدایمیراثازاین
نشست،وعدهدادموضوعرادرجلسههیأتدولتمطرحوباوزیرراه
وشهرسازیوسازمانهواپیماییکشوریطرحموضوعخواهدکرد
واینمشکلراکهمنجربهکاهشحجمورودگردشگرانخارجی
بهویژهازکشورعراقبهایرانمیشودحلکند.اکنونرستمقاسمی،
وزیرراهوشهرسازیاعالمکردهاســتکهفروشبلیتدالریدر
پروازهایخارجیبهاتباعوگردشــگرانخارجیممنوعاستو
ایرالینهانیزحقگرانفروشیبلیتپروازهاراندارندومردممیتوانند
بامراجعهبهمیزبازرسیفرودگاههایکشورگرانفروشیبلیتپروازها
ازسویایرالینهاراگزارشکنندتابرخوردقانونیباگرانفروشان

بخشگردشگریانجامشود.

نقلقولخبر

راس جبیــر در سراســر کشــور زندگــی 
می کنــد کــه عــدد قابل قبولــی نیســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، آهــوی ایرانــی و حتــی 
کل و بز و قــوچ و میش به محــض اینکه 
شرایط زیســتگاهی مناســبی پیدا کنند 
بــا رشــد جمعیــت چشــمگیری مواجــه 
می شــوند، امــا  ایــن گونــه بــه دشــواری  
احیــا می شــود. قابــل ذکــر اســت جبیــر 
یکــی از تندروتریــن حیوانــات گیاهخوار 

در طبیعت ایران است. 

3
هزار

هزینه انتقال آب خزر به سمنان است 
که نابودی طبیعت را به دنبال خواهد 
داشــت. به گزارش فارس، براســاس 
برآوردهــای اولیــه انتقــال آب خــزر 
صدمات جبــران ناپذیــری را به دریای 
خزر و محیط زیســت وارد می کند و با 
وجود مخالفت صریح رئیس سازمان 
محیط زیســت برخــی هنــوز به دنبــال 

اجرای این طرح هستند.

79
میلیار دالر

عددخبر

خبرروز

سیدرضا موسوی مشکینی 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 

قم 
مدیریت پســماندهای صنعتی جزئی از 
فراینــد تولیــد بــوده و واحدهــای تولیدی 
و صنعتــی بایــد درایــن بــاره  تعهــد و 
برنامه ریزی دائمی داشته باشند. قطعا 
فعاالن صنعتی و اقتصادی باید در قبال 
محیط زیســت پیرامــون خود، احســاس 

مسئولیت و تعهد داشته باشند.

عباسعلی نوبخت
سرپرست سازمان منابع طبیعی کشور

خــط قرمــز منابــع طبیعــی کشــور حــدود 
و ثغــور طبیعــت اســت کــه متعلــق بــه 
بیت المال بوده و کســانی که در تاراج آن 
دســت دارند قانون   رهایشــان نمی کند. 
کسانی که جان خود را در راه حفظ انفال 
و حفاظــت و حراســت از منابــع طبیعــی 
فدا می کننــد را هرگز فرامــوش نمی کنیم 
و خانواده هایشــان را تنهــا نخواهیــم 

گذاشت.

وزن مخالفان طرح گردشگری آشوراده بیشتر است
ســمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیســت مجلس در گفت وگو با همشهری در مورد 
دفاعیات خود در این جلسه می گوید: در این جلسه به نظرات بدنه کارشناسی کشور از سوی 
اتحادیه ها و انجمن های علمی مانند مرکز حفاظــت از فوک خزری ایران، مرکز پژوهش های 
مجلس، دیوان محاسبات اشاره کردم که همگی مخالف توسعه گردشگری در آشوراده به صورت 
زون متمرکز هستند. اکثریت اعضا و حضار شرکت  کننده در جلسه شورای عالی شهرسازی و 
معماری در جلسه اخیر، از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست گرفته تا وزارت جهاد و 
کشاورزی و نیرو و... مخالفت خود را با توسعه گردشگری اعالم کردند. قرار شد 2هفته دیگر 
این جلســه با حضور وزرای مربوطه بار دیگر برگزار شــود. مجوز سال 97سازمان حفاظت 
محیط زیست ملغی و قرار شد الزامات زیست محیطی جدید در اختیار مسئوالن قرار گیرد. 

براساس الزامات جدید ایجاد هرگونه زون متمرکز در جزیره ممنوع است.
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شهرستان میانه، شرقی ترین شهرســتان آذربایجان 
شرقی جزو مناطق با تنش آبی این استان دسته بندی 
می شود. این در حالی است که میانه به دلیل اقلیم خاص 
و داشــتن 3حوضه آبی ارس، خــزر و دریاچه ارومیه 
سال 1393توانســت به رتبه نخســت کشت گندم و 
برنج دســت پیدا کند. کاهش بارندگی اما موجب شده 
 است با وجود ســدهای متعدد در این شهرستان، آب 
آشامیدنی باکیفیت در دســترس مردم نباشد. میانه با 
داشتن 42سد بیشترین تعداد سد در آذربایجان شرقی 
را به خود اختصاص داده  است و با این حال مردم آن به 
آب با کیفیت دسترســی ندارند و از این رو، مسئوالن 
راه چاره را در ساخت ســد گرمی  چای دیده اند؛ سدی 
که کلنگ ساختش ســال 1382به زمین زده شد و به 
تازگی با تصویب اعتبار 450میلیارد تومانی در ســفر 
اخیر رئیس جمهوری به آذربایجان شرقی، ضرباهنگ 
ساخت آن سرعت گرفته  است. مدیرعامل آب منطقه ای 
آذربایجان شرقی در گفت وگو با همشهری تأکید می کند 

سد گرمی چای تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

تنها منبع پایدار آب آشامیدنی 
آغــاز عملیــات ساخت وســاز ســد گرمی چــای 
در 53کیلومتــری شــمال شــرقی میانه به ســال 
 1382برمی گــردد. مدیرعامــل آب منطقــه ای
آذربایجان شــرقی در این باره به همشهری می گوید: 
هم اکنون آب آشامیدنی میانه در سال به صورت ترکیبی 
از ســد و چاه در میان مدت 16میلیــون مترمکعب و 

درازمدت 21 میلیون مترمکعب، تأمین می شود.
یوســف غفارزاده با بیان اینکه آب آشامیدنی شهرها و 
روستاهای میانه در چند سال اخیر از وضعیت مناسبی 
برخوردار نبوده  و در بیشــتر روزهای سال از نظر کمی 
و کیفی به وضعیت بحران رســیده است، می افزاید: به 
همین دلیل، تکمیل عملیات اجرایی سد گرمی چای 
به عنوان تنها منبع پایدار و مطمئن تامین آب آشامیدنی 
شــهر میانه و شــهرها و روستاهای مســیر برای رفع 
وضعیت بحرانــی آب و جلوگیــری از تنش های آبی 
ضروری است. به گفته وی، با تکمیل این سد، آب مورد 
نیاز 1600هکتار از اراضی کشاورزی تامین می شود و 
مردم شهرستان میانه ساالنه به 16میلیون مترمکعب 

آب آشامیدنی با کیفیت دسترسی خواهند داشت.

پیشرفت 73درصدی
در اهمیت ســد گرمی چــای همین بس کــه مردم 
شهرستان به آب آشامیدنی مناســب دسترسی پیدا 

می کنند.
 کیفیت آب آشامیدنی میانه به دلیل وجود امالح، آب 
سنگین توصیف می شود و سال هاست نارضایتی مردم 
را در پی دارد. حال این پرســش مطرح است که چرا 
تکمیل این طرح به درازا کشیده و نزدیک به 2دهه از 

آن می گذرد.
 یوسف غفارزاده اینطور به همشهری پاسخ می دهد: سد 
گرمی چای آب آشامیدنی مردم میانه را تامین خواهد 
کرد. اما به دلیل نبود اعتبــار کافی و به  موقع، عملیات 

ساخت سد به تعویق افتاده  است.
در ســفر اخیر رئیس جمهوری به آذربایجان شــرقی، 
تکمیل عملیــات ساخت وســاز ســد گرمی چای با 
 تصویب اعتبــار 450میلیارد تومانــی در اولویت قرار 

گرفته  است.
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شــرقی با اشــاره 
به بهره برداری از ســد تا پایان ســال جاری می افزاید: 
پیشــرفت فیزیکی طرح تاکنون 73درصد  اســت و 
درصورت تامین اعتبار مــورد نیاز، این طرح نیمه دوم 

امسال بهره برداری می شود.

امالح کلسیم و منیزیم در آب آشامیدنی 
موضوع سختی و سنگینی آب آشــامیدنی میانه را با 
مدیر مرکز پایش آب و فاضالب آذربایجان شــرقی در 
میان گذاشتیم. سارا نیک مرام سختی آب آشامیدنی 
میانه را تأییــد می کند و به همشــهری می گوید: آب 
آشامیدنی میانه سخت و سنگین، اما طبق استاندارد 
جهانی وجود 500میلی گــرم بر لیتر امــالح در آب 
آشامیدنی مجاز است و از این رو، آب آشامیدنی میانه با 
داشتن 150میلی گرم بر لیتر مشکلی ندارد. به هر حال، 
برای رضایت مردم میانه باید سختی آب را کم کنیم و 
با راه اندازی سد گرمی چای آب آشامیدنی مناسب در 

اختیارشان قرار می گیرد.
وی با تأکید بر اینکه آب آشامیدنی میانه، فلز سنگین یا 
مواد سرطان زا ندارد، ادامه می دهد: کاهش بارندگی ها 
هم باعث سختی آب شــده ، اما طرح تحقیقاتی برای 
کاهش ســختی آب میانه در حال بررسی است. علت 

نارضایتی مــردم هم به دلیل امالح کلســیم و منیزیم 
در آب است.

بیشترین تعداد سد استان اینجاست
آمار نشــان می دهــد مــردم میانه به طور متوســط 
1800مترمکعب در ساعت آب مصرف می کنند. بخش 
عمده  این آب از چاه تامین می شود. آب بی کیفیت چاه 
موجب شده اســت تا برخی از مردم شهرستان به ویژه 
در دامنه های جنوبی ارتفاعات بزقوش به چشمه های 
جاری در دل کوه پناه ببرند و استفاده از آب چشمه را به 
آب چاه ترجیح دهند. شهرستان میانه 42سد دارد. هر 
چند آب بندها هم در این آمار لحاظ شده، اما باز هم آمار 
قابل تاملی است و نشان می دهد میانه بیشترین تعداد 
سد در آذربایجان شــرقی را به خود اختصاص داده، اما 
تمهیدات الزم برای تامین آب آشــامیدنی ســالم و با 

کیفیت برای اهالی درنظر گرفته نشده است.

سد »گرمی چای«؛ ناجی تشنگی شهر میانه
با تکمیل سد گرمی چای تا پایان سال، آب آشامیدنی با کیفیت در دسترس مردم میانه قرار می گیرد

 تشکیل خانه های خالق فرش
در 5 استان

راه اندازی خانه های خالق فرش در اســتان ها موضوعی 
است که از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و هرچند 
تاکنون نام شهرستان هایی چون مهدی شهر )سنگسر( در 
استان سمنان، تبریز در استان آذربایجان شرقی، کاشان 
در اســتان اصفهان، تکاب در اســتان آذربایجان غربی و 

همدان در این باره به میان آمده است. 
فرحناز رافع، رئیس مرکز ملی فــرش ایران اما چند روز 
پیش در حاشــیه جشــنواره فرش خودرنگ سنگسر از 
هدف گذاری برای شــکل گیری ایــن خانه های خالق 
در 5اســتان خبر داد؛ خانه هایی که در تعریف عام خود 
فضاهایی برای حمایت از شبکه ســازی، توسعه مشاغل 
و تعامل اجتماعات هســتند و در حوزه فرش قرار است 
بخش های مختلف زنجیره ارزش فرش شامل هنر، بازار و 

تولید را با ارزش اقتصادی و ثروت زایی همراه کنند.

رویکرد سنتی در زنجیره ارزش
مشــاور امور کســب وکار و بازاریابی مرکز ملی فرش با 
اشاره به ظرفیت بسیار باالی فرش دستباف به همشهری 
می گوید: در ســال های گذشــته به دلیل رویکرد سنتی 
دســت اندرکاران حوزه فرش و همه بخش های زنجیره 
ارزش این هنر، ظرفیت های فرش دستباف به فرصت های 

ثروت ساز تبدیل نشده اند.
امید اشرفی به مطالعات صورت  گرفته درباره ظرفیت های 
مناطــق و اســتان ها در زمینه فرش دســتباف توضیح 
می دهد: استان ها به ویژه آن هایی که نقشه هایشان ثبت 
ملی یا جهانی شده اســت، ظرفیت کار در زمینه تبدیل 
ایده هــا و نوآوری ها به خالقیت های جدیــد و ثروت زا را 

دارند.
به گفته وی، بعد از مطالعه های صــورت گرفته مکاتبه با 
استان ها و احصای ظرفیت ها شروع و مشخص شد و طی 
آن، از همه دست اندرکاران حوزه فرش و کارآفرینان دعوت 
شد تا بخش هایی که می تواند به ارزش اقتصادی تبدیل 

شود و برای ورود به بازار جذاب باشد را ارائه کنند.

معرفی به معاونت علمی رئیس جمهوری
تشکیل خانه های خالق در اســتان ها به چند فاز تقسیم 

شده است و در فاز اول 5استان هدفگذاری شده اند. 
مشــاور امــور کســب وکار و بازاریابی مرکز ملی فرش 
در این بــاره توضیــح می دهــد:  ایده های نــو، درآمد و 
ثروت زایی، بعد از شناسایی به معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهوری معرفی می شــوند و تا کنون 5اســتان 
برای تشــکیل خانــه خــالق ظرفیت اقتصــادی خود 
را معرفی و آن را بــه مرحله بعد یعنی معرفی به ســتاد 
فناوری های نرم و صنایع خالق معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهوری رسانده اند، اما بقیه استان ها در حال ارائه 
ایده هایشان هستند. به گفته اشــرفی، اصفهان، زنجان، 
تهــران و سیستان وبلوچســتان و همدان اســتان هایی 
 هســتند که تا کنون برای راه انــدازی خانه خالق فرش

 اقدام کرده اند.
وی با بیان اینکه اصفهان از نظر نوآوری که داشــت، قرار 
اســت همین مرکز به خانه خالق و نوآوری تبدیل شود، 
می گوید: تهران و سیســتان و بلوچستان هم در مراحل 

بعدی هستند.

ثبت ملی 30منطقه جغرافیایی 
2میلیون نفر بافنده فرش دستباف در کشور وجود دارد 
که سال گذشته بیش از 35هزار نفر از آن ها جدید وارد این 
حرفه شدند. از این تعداد فقط 260هزار نفر تحت پوشش 

بیمه هستند.
تاکنون 30منطقه جغرافیایی فرش دســتباف در کشور 
به ثبت ملی رسیده اســت که کتاب آن به زودی منتشر 

می شود و ثبت 2منطقه دیگر نیز در دست اقدام است.
صادرات 500میلیون دالری 

ساالنه به طور میانگین 500میلیون دالر فرش دستباف به 
خارج کشور صادر می شود و برگزاری نمایشگاه های ملی 
و اعطای مشوق های صادراتی در دســتور کار قرار دارد. 
در شش ماهه دوم سال گذشته نســبت به مدت مشابه 
24.7درصد رشــد تولید فرش و در حدود 10.2درصد 
رشــد صادرات اتفاق افتــاده و معــاون صنایع عمومی 
وزارت صمت معتقد اســت با ایجاد خانه های خالق در 
 صنعت فرش، صــادرات این هنر صنعــت ایرانی باز هم 

افزایش می یابد.
مهدی برادران می گوید: با توجه به نام گذاری امســال، 
افق هایــی را هدف گیــری کردیم کــه یکــی از آن ها 
ایجاد خانه هــای خالق فرش اســت کــه بتوانیم بین 
فارغ التحصیالن مجموعه های دانشگاهی و هنرستان های 
فرش با فرشــبافان ســنتی و حجره های فرش فروشی 

پیوندی برقرار کنیم.
به گفته وی، در قالب خانه های خالق فرش، زیســت بوم 
جدیدی برای افزایش صادرات، بازاریابی در عرصه جهانی 

و حل مشکالت ناشی از تحریم و کرونا ایجاد خواهد شد.
معــاون صنایــع عمومــی وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت می افزاید: با رویکــرد جدیــد از جوانانی که به 
 این صنعــت و میراث ماندگار کشــورمان عالقه مندند و
  نسل در نسل این فرهنگ و هنر- صنعت را دنبال می کنند، 

حمایت می شود.

عددخبر صنایع   دستی

رئیــس بنیــاد مســکن کشــور گفــت: 
دولــت بــرای آغــاز ســریع تر بازســازی 
مناطق زلزلــه زده هرمزگان بــه فوریت 
۵۰میلیــارد تومــان اختصــاص داد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر 
نیکزاد، افزود: پیشنهاد وام  بالعوض 
بــا فوریــت تهیــه و بــه ســتاد حــوادث 
ارسال شد و احتماال چهارشنبه همین 

هفته در هیأت دولت مصوب شود.

50
میلیارد

هرمزگان

آذربایجان شرقی

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی منطقه خراســان رضــوی گفت: 
طی 3ماه ابتدایی امسال ۴۷۲میلیون 
و ۷۰3هــزار لیتــر بنزیــن در اســتان 
 مصرف شده  است. به گزارش ایسنا،

علی اصغر اصغری، افزود: این میزان 
نسبت به سال قبل رشــد ۶۹درصدی 
را نشــان می دهــد. تمــام جایگاه هــای 
تابســتان  تعطیــالت  بــرای  اســتان 

آمادگی کامل دارند.

69
درصد

خراسان رضوی

راحله عبدالحسینیگزارش
خبرنگار 

خوزستانعکس خبر

برداشت انگور از غزاویه بزرگ
 وسیع ترین روستای شهرستان کارون در فاصله ۲۲کیلومتری 
شهر اهواز قرار دارد. این روزها برداشت انگور آغاز شده و تا 

اواسط مرداد ادامه خواهد داشت. از تاکستان های این روستا 
انگور یاقوتی و عسکری برداشت می شود. انگور تولیدشده 
در شهرستان کارون استان خوزستان یکی از نوبرانه ترین 
انگورهایی است که در کشور تولید می شود. منبع:  مهر 

تعــداد مبتالیان بــه وبا در 
کردستان به 32نفر رسید. پیگیری

همه مبتالیان در بیمارستان 
بستری شده اند و مورد فوتی ثبت نشده است.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
کردســتان علت ابتال به وبا در این استان را 
سفر به عراق، ابتال از طریق فرد آلوده و رعایت 

نکردن نکات بهداشتی می داند.

سفر به کردستان عراق
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
کردستان در این باره به همشهری می گوید: 
نخســتین موارد ابتال به وبا در افرادی دیده 
شــد که به حلبچــه، ســلیمانیه، کرکوک 
و کردســتان عراق مســافرت کرده اند. در 
کرکوک روزانه 300تا 400مورد ابتال به وبا 
دیده شده است، به همین دلیل افرادی که به 
عراق سفر کرده اند را غربا لگری می کنیم و در 
جریان همین بررسی ها 32مورد ابتال به وبا 

در کردستان دیده شده  است. 
تمام افرادی که به وبا مبتال شده اند، به خارج 
از کشــور مســافرت نکرده  اند، بلکه برخی 
از آنهــا از طریق تماس با فــرد آلوده به این 
بیماری دچار شده اند. فرزام بیدارپور، علت 
ابتال بــه وبا را اینطور توضیــح می دهد: آب 
آلوده نخستین عامل ابتال به وباست. توصیه 
می کنیم اگر فردی به آب لوله کشی دسترسی 
ندارد، حتما آب را قبل از مصرف بجوشاند. 
دومین مورد اســتفاده از میوه ها و ســبزی 
آلوده اســت. بنابراین باید میوه و سبزی  با 
مواد ضدعفونی کننده شسته شود. نکته سوم 
هم رعایت نکات بهداشــتی به ویژه شستن 
دست ها بعد از استفاده از سرویس بهداشتی 

و قبل از غذا خوردن است.

رعایت نکات بهداشتی 
بیدارپور ادامه می دهــد: روند بیماری فقط 
در مریوان افزایشــی است و 27بیمار به این 
شهرستان اختصاص دارند. از این افراد یک 
نفر بســتری اســت.بقیه به صورت سرپایی 

تحت درمان قرار گرفته اند.
به گفتــه وی، بــرای مبتال نشــدن به این 
بیماری الزم است دورهمی های خانوادگی 
محدود شود. وبا که توســط نوعی باکتری 
بنام ویبریوکلرا ایجاد می شود، یک بیماری 
اســهالی واگیردار است که می تواند کشنده 

هم باشد.

عالئم بیماری
بیدارپور بــا بیان اینکه وبا بــا دل درد خفیف 
شروع می شــود، می افزاید: بعد از آن اسهال 
آبکی حجیم شــروع می شود که با دفع شدید 
آب و امــالح همــراه اســت. اگــر مایعات و 
الکترولیت های بدن شامل سدیم، کلر،  پتاسیم 

جایگزین نشود، این بیماری کشنده می شود.

  
مبتالیان به وبا در کردستان با رعایت نکات 
بهداشــتی و مراجعه به مراکز درمانی روند 
درمان را طی می کنند. شــیوع بیماری وبا 
به کرمانشاه هم رســید و معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اســتان کرمانشاه از 
افزایش تعداد مبتالیان به بیمــاری وبا در 
کرمانشاه به پنج نفر خبر داد. ابراهیم شکیبا 
می گوید:  با شناسایی 2 مورد ابتالی قطعی 
به بیماری وبا مجموع مبتالیان به این بیماری 
در استان کرمانشاه به پنج نفر رسید. ضروری 
است کرمانشاهیان رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی را جدی بگیرند.

غربالگری وبا در مرز عراق
تا کنون 32نفر در کردستان به وبا مبتال شده اند وکسی فوت نکرده است

سیده زهرا عباسی؛ خبرنگار

ذخیره آب چاه برای مصارف صنعتی و کشاورزی 
با تکمیل سد گرمی چای و تصفیه خانه پایین دستی آن بیش از ۱۱۴هزار نفر جمعیت شهری و 
۶7هزار نفر جمعیت روستایی شهرستان میانه از آب آشامیدنی باکیفیت برخوردار می شوند. 
ناگفته نماند با احداث این سد که مهم ترین پروژه امسال این شهرستان تلقی می شود، عالوه 
بر تامین آب آشامیدنی شهرستان میانه، آب چاه ها نیز ذخیره می شود و به عنوان سرمایه ملی 

در صنعت و کشاورزی استفاده خواهد شد.
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آن طــور کــه رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس اعالم کرده است از گزارش

تابســتان امســال فاز اول واگذاری 
سهام عدالت به جاماندگان آغاز و طبق آن به 4میلیون 
نفر از مشموالن سهام دولتی واگذار می شود. برآورد ها 
نشــان می دهد 21میلیون نفر طبــق تعاریف قانونی، 
مشمول سهام عدالت هستند که تاکنون سهامی دریافت 
نکرده اند. به گزارش همشهری، واگذاری سهام عدالت با 
هدف کمک به 6دهک درآمدی پایین جامعه که سطح 
درآمد کمتری دارند انجام شد اما مطابق بررسی های به 
عمل آمده این هدف نه فقط محقق نشده و بسیاری از 
مشموالن واقعی از دریافت سهام عدالت جا مانده اند بلکه 
در عوض سهام عدالت به جای فقرا به طیف وسیعی از 
ثروتمندان داده شده است. گزارش های آماری وزارت 
کار، برمبنای داده های پایگاه رفاه ایرانیان، نشان می دهد 
2۸درصد از افراد تحت پوشــش بهزیستی یعنی یک 
میلیون نفر سهام عدالت ندارند. این آمار درخصوص افراد 
تحت پوشش کمیته امداد بیشتر است. 21درصد افراد 
تحت پوشــش کمیته امداد یعنی 2میلیون نفر سهام 
عدالت ندارند. براســاس داده های پایگاه اطالعات رفاه 
ایرانیان 42درصد یعنی 21میلیون نفر از افراد واقع در 
دهک های یک تا 6 که گروه های هدف ســهام عدالت 
بودند فاقد سهام عدالت هستند اما در مقابل 10میلیون 
نفر از پردرآمدترین گروه های جامعه سهام عدالت دارند.
 بین این افراد، ۳میلیون نفر هم مددجوی تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی دیده می شوند که سهام عدالت 
دریافت نکرده اند. این انحراف از اهداف واقعی واگذاری 
ســهام عدالت درحالی رخ داده که در دهک های ۷ تا 
10 که اصال جزو گروه های هدف طرح اعطای ســهام 
عدالت نبودند، تعداد زیادی از ثروتمندان سهام عدالت 
دریافت کرده انــد. این انحراف ها موجــب ناکارآمدی 
یکی از بزرگ ترین سیاست های توزیعی در کشور شده 
اســت؛ انحرافی که با روح قانون اصل44 و آرمان های 

عدالت خواهانه آن منافات دارد.

 اجرای سیاست های نابرابر در گذشته
اطالعات وزارت کار نشــان می دهد خطا در شناسایی 
افراد مشمول سهام عدالت سبب شــده که 4۵درصد 
از افراد دهــک دهم جامعــه یعنــی ثروتمند ترین و 
پردرآمدترین  افراد مشــمول ســهام عدالت شوند. در 
مقابل 42درصد ازکم درآمدترین گروه های جامعه فاقد 
سهام عدالت باشند که در بین آنها ۳میلیون نفر نیز افراد 

تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.
خطا در تخصیص سهام عدالت تا جایی پیش رفته که 
تعداد افرادی که در دهک دهم یعنی ثروتمند ترین افراد 
جامعه ســهام عدالت دارند بیش از تعداد افرادی است 
که در دهک یکم یعنی فقیر تریــن افراد جامعه حضور 
دارند.طبق ایــن اطالعات افرادی کــه در دهک دهم 
ســهام عدالت گرفته اند ۳میلیون و۸۵0 هزار نفر است 
درحالی که افراد که در دهک یکم سهام عدالت گرفته اند 
۳میلیون و6۵0هزار نفر اســت. این آمار نشان می دهد 
طرح واگذاری ســهام عدالت با انحراف زیادی مواجه 
شده و عمال اهداف طرح محقق نشــده است و به طور 
میانگین در دهک های یک تا 6 کــه از کم درآمد ترین 
افراد جامعه هستند بین 24 تا ۳2درصد خانوارها سهام 

عدالت نگرفته اند.

تصویب طرح جدید
به دنبال جا ماندن برخی از مشــموالن سهام عدالت، 
کمیسیون اقتصادی مجلس در ســال1۳99 طرحی 
را با عنوان طرح ســاماندهی سهام عدالت تصویب کرد 
که براساس آن باید به سایر مشموالن سهام عدالت نیز 
سهام اختصاص یابد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
پیش از این به همشــهری گفته بود: طبق بررسی های 
کمیسیون اقتصادی مجلس یک میلیون و200هزار نفر 
از افراد تحت پوشش کمیته امداد و 2 میلیون و۳00هزار 
نفر از افراد تحت پوشــش بهزیستی فاقد سهام عدالت 
هســتند. کارگران هم بخش زیادی، سهام نگرفته اند. 
این اعداد، اعداد بزرگی است. محمدرضا پورابراهیمی 

ادامه داد: در مجلس بحث کردیــم و طرح جاماندگان 
سهام عدالت تدوین و در صحن، اعالم وصول شد. پنج، 
شش جلسه کار کردیم و جمع بندی این بود که با اولویت 
دهک هــای کم درآمد به ویژه جمعیت تحت پوشــش 

نهادهای حمایتی، سهام عدالت اختصاص یابد.
به گفته او این طرح ابتدای شهریور ماه1۳99 به وزارت 
کار ارجاع و قرار شد این وزارتخانه ظرف 6ماه براساس 

اطالعات مشموالن افراد جامانده را شناسایی کند.
به گزارش همشهری، با وجود آنکه این طرح در دولت 
قبل به وزارت کار ارائه شده بود اما تا زمان تصویب الیحه 
بوده و1401 تصمیمی درباره آن گرفته نشده بود اما در 
جریان تصویب الیحه بودجه امسال قرار شده است که 
تکلیف افرادی که به آنها سهام عدالت تخصیص نیافته 

است مشخص شود.

اختصاص سهام تا پایان تابستان
مطابق بند الف تبصره2 قانون بودجه سال1401 دولت 
موظف است تا پایان ســال1401 از محل سهام باقی 
مانده خود در شرکت ها نسبت به واگذاری سهام عدالت 
به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و 

همچنین همه افراد واجد شرایط اقدام کند.
این قانون اما مشخص نکرده اســت که افراد مشمول 
دریافت سهام عدالت چه تعداد هســتند اما با توجه به 
بررســی ها و گزارش های وزارت کار که از طریق پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان به دست آمده است به نظر می رسد 
گزارش های این وزارتخانه برای واگذاری سهام عدالت 

به مشموالن جامانده مبنای کار قرار گیرد.
طبق بررســی هایی که در یــک کمیته مشــترک با 
همکاری وزارت کار، سازمان بهزیستی و کمیته امداد 
امام خمینــی)ره( از ابتدای ســال جاری تاکنون انجام 
شده تعداد ۳میلیون و ۳6۳هزارو ۷00نفر از افراد تحت 
پوشــش کمیته امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی 
شناسایی شده اند که تاکنون سهام نگرفته اند و قرار است 
در فاز نخست به این افراد سهام اختصاص یابد. اما آنطور 

که دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد 
قرار است در همان فاز نخست تا تابستان به 4میلیون نفر 

از جامانده ها سهام عدالت تخصیص یابد.
محمدرضــا پورابراهیمــی در این باره توضیــح داد: 
جاماندگان سهام عدالت براساس قانون بودجه1401 
از افراد تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
ســازمان بهزیستی هســتند که تا کنون 4میلیون نفر 
شناسایی شده و مشــمول دریافت سهام عدالت در فاز 
اول هستند. بخش دوم از جاماندگان را دهک های بعدی 
تا دهک ششم درآمدی تشکیل می دهند که از دریافت 

سهام عدالت جامانده اند.
او ادامــه داد: تاکنــون 1۸۵هــزار میلیــارد تومان از 
دارایی های دولت شناســایی شده است که می تواند به 
مشموالن اختصاص پیدا کند، البته دارایی های بورسی 
وغیربورسی دولت را هم، ســازمان خصوصی سازی و 

وزارت اقتصاد ظرف چند روز آینده اعالم می کنند.
او اضافه کرد: براساس محاسبات انجام شده، قرار است 
تا پایان تابستان امسال، ســهام عدالت به جاماندگان 
تخصیص یابــد. در مرحله بعدی هــم کارگران فصلی 
و بازنشستگان، شناســایی می شوند و کســانی که از 
سهام عدالت جا مانده اند، ســهام عدالتشان را دریافت 

خواهند کرد.
حســین قربان زاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی  
هم در این باره گفت: برای اختصاص ســهام عدالت به 
جاماندگان اقدامات مفصلی انجام شــده و براســاس 
منابع موجود در حال کارشناسی درخصوص جزئیاتی 
ازجمله نوع و میزان سهام تخصیصی به افراد مشمول 
هســتیم. ضمن اینکه باید درخصــوص روش و نحوه 
انتقال سهام به این دسته افراد نیز تصمیمات درستی 
گرفته شود. او اضافه کرد:درخصوص مشموالن جدید 
باید اطمینان داشته باشیم که براساس مشخصات ثبت 
شده و راستی آزمایی های صورت گرفته در سامانه های 
 کمیته امداد و بهزیستی سهام عدالت به افراد مورد نیاز 

تخصیص یابد.

آغاز واگذاری سهام عدالت جاماندگان از تابستان
  در فاز نخست به 4میلیون نفر از جاماندگان، سهام عدالت واگذار می شود

معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در گفت و گو با همشهری: براساس آیین نامه اجرای کشت فراسرزمینی  
شرکت های متقاضی باید توان تولید حداقل 60هزارتن محصول را داشته باشند

انتخاب شرکت ها برای کشت فراسرزمینی آغاز شد

کشــت فراســرزمینی امکانی برای تولیــد محصوالت 
کشاورزی مورد نیاز کشور در دیگر مناطق دنیاست که طی کشاورزی

آن محصوالت کشاورزی و دامی مورد نیاز بدون استفاده 
از منابع داخلی و با استفاده از امکانات کشوری دیگر تولید و تامین می شود. 
استفاده از این امکان با توجه به قرارگیری ایران در اقلیمی خشک و گذراندن 
دوره ای طوالنی از خشکسالی، مورد توجه ویژه دولت قرار گرفته تا از این مسیر 
بدون هدررفت منابع کشــور به ویژه آب، محصــوالت و کاالهای مورد نیاز 
به صورت مستقیم یا از مسیر تجارت و مبادله این اقالم با کاالهای مورد نیاز 
داخلی، تامین شود. دســتورالعمل اجرایی درخصوص کشت فراسرزمینی 
اخیرا در وزارت جهادکشاورزی تدوین شده تا آیین نامه بعد از چندسال شکل 

اجرایی به خود بگیرد.

اهلیت سنجی شرکت ها برای کشت فراسرزمینی 
معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در گفت و گو با همشهری، 
با اشاره به تصویب آیین نامه کشت فراسرزمینی در حدود ۵سال قبل، گفت: 
دستورالعمل اجرایی این آیین نامه در زمان تصویب، تهیه نشد اما در دولت 
ســیزدهم این دســتورالعمل اجرایی در چند بخش تدوین شد که یکی از 

بخش های آن اهلیت سنجی شرکت های فعال در این زمینه است. 
محمد قربانی افزود: شــورایی برای بررسی شرایط شرکت هایی که مایل به 
فعالیت در حوزه کشت فراسرزمینی هستند- چه شرکت های دولتی و چه 
خصوصی-   تشکیل شده که پس از تأیید در این شورا، شرکت ها می توانند با 

دستورالعمل و شرایط خاصی که در آیین نامه آمده فعالیت کنند.

حداقل تولید، 60هزار تن
او در تشریح شرایط شرکت هایی که می توانند در این حوزه وارد شوند، گفت: 
60هزار تن تولید محصول، حداقل تولیدی اســت که شرکت ها باید داشته 
باشند تا بتوانند وارد فرایند اهلیت سنجی شوند. همچنین زمینی که در کشور 

مقصد در اختیار این شرکت ها قرار می گیرد باید به تأیید سفارت ایران در آن 
کشور برسد. سخنگوی وزارت جهادکشاورزی همچنین از تسهیالتی خبر 
داد که براساس آیین نامه کشت فراسرزمینی را دولت دراختیار شرکت هاي 
فعال در این حوزه قرار می دهد. به گفته قربانی، شرکت هایی که محصوالتی 
را به صورت کشت فراسرزمینی در مناطق دیگری از دنیا تولید می کنند  باید 
ماحصل فعالیت خود را به صورت نهاده یا کاال به کشور وارد کنند. در برخی 
کشورهای دیگر که در مسیر کشت فراســرزمینی جلوتر از ایران هستند، 
عالوه بر بهره برداری کشــور مبدأ از محصول تولیدی، مبادله تولیدات نیز 

انجام می شود.

محصوالت هدف کشت فراسرزمینی
معاون برنامه ریــزی اقتصادی وزارت جهادکشــاورزی دربــاره اینکه چه 
محصوالتی قرار اســت در فرایند کشت فراســرزمینی تولید شوند؟ گفت: 
دانه های روغنی، گندم، جو و ذرت از محصوالتی هستند که در فرایند کشت 
فراسرزمینی هدف تولید هستند. به گفته قربانی، برای کشت فراسرزمینی 
هم محصوالت کشاورزی و هم محصوالت دامی ازجمله گوشت، هدف تولید 
هستند اما هم اکنون اولویت وزارت جهادکشاورزی در این فرایند کاالهایی 
است که آب بر هستند و در داخل کشــور ظرفیت تولید ندارند. دفتر کشت 
فراسرزمینی در معاونت توســعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی به عنوان 
متولی در این حوزه، اهلیت سنجی شــرکت ها را آغاز و چند شرکت نیز با 

گذراندن این فرایند فعالیت خود را شروع کرده اند.

کشت سویای ایرانی در ونزوئال 
در همین زمینه روز گذشته نایب رئیس انجمن کشت فراسرزمینی از در اختیار 
گرفتن یک میلیون هکتار زمین کشــاورزی در کشور ونزوئال با هدف کشت 
فراسرزمینی کشــاورزان ایرانی خبر داد. علی رضوانی زاده، با اشاره به فراهم 
شدن شرایط کشت فراسرزمینی ایران در روسیه، ونزوئال را مستعدتر از برزیل 

و روسیه برای کشت فراسرزمینی دانست و افزود: به نظر می رسد این کشور 
می تواند خأل اوکراین را در جهان پرکند و به انبار محصوالت کشاورزی دنیا 
تبدیل شود، به همین دلیل باید از روابط خوب سیاسی شکل گرفته بین ایران 
و ونزوئال برای ایجاد امنیت غذایی کشور و جهان بهره برداری کرد. او با اشاره به 
ارزش باالی اقتصادی سویا، این محصول را بهترین گزینه انتخابی برای تولید 
در فرایند کشت فراسرزمین در ونزوئال عنوان کرد و افزود: اقلیم ونزوئال برای 
کشت گندم مناسب نیست و این کشور برای کشت محصوالت استراتژیکی 
چون ذرت و سویا مناسب تر است. در سال های اخیر تولیدکنندگان دام و طیور 
کشور برای تهیه نهاده های دامی و به ویژه سویا با توجه به نبود امکان کشت 
این محصول در کشور مواجه بودند و این کاال با وجود ارزبری باال به همراه دیگر 
دانه های روغنی در صدر اولویت واردات به کشور قرار داشته است. نایب رئیس 
انجمن کشت فراسرزمینی، سویا را استراتژیک ترین محصول دنیا دانست و 
افزود: کشت سویا در هر هکتار حاشیه ســود 1۵0درصدی دارد درحالی که 

حاشیه سود گندم در هر هکتار کمتر از ۳0درصد است.

توجه به ارزش تجاری محصوالت
قرار گرفتن ایران در وضعیت خشکســالی و کم آبی ارزش استفاده از امکان 
کشت فراسرزمین برای تولید محصوالت آب بر را دوچندان کرده اما به نظر 
می رسد کشــورهای پیشــرو در این زمینه تنها به کشــت اقالم مورد نیاز 
کشورشان بســنده نمی کنند و فراتر از آن ارزش تجاری محصوالت را مورد 
توجه قرار می دهند. رضوانی زاده در این زمینه گفت: می توان در ونزوئال سویا 
و ذرت کاشت و پول قابل توجه کســب و با آن پول گندم از کانادا، استرالیا و 
هر کشور دیگر خریداری کرد و به عبارت دیگر کشاورزی فراسرزمینی امکان 
خلق ثروت را برای فعاالن این حوزه فراهم می کند. وی با اشاره به روش کشور 
چین در این حوزه افزود: مصرف تنباکو در چین جرایم سنگینی را به همراه 
دارد، اما کشاورزان فراسرزمینی چینی در آفریقا تنباکو کشت می کنند و آن 

را   در بازار سایر کشورها می فروشند و با پول آن طال وارد می کنند.

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

569

833

2513

2249

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.508

1.507

1.506

1.505

1.504

1.503

1.502

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 
4هزارو170واحد، معادل 0.28درصد رشد کرد و به یک 
میلیون و 507هزارو156واحد رسید. شاخص کل هم با 

2286واحد رشد به 420هزارو652واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
339شرکت رشد و 253شرکت کاهش یافت. 

قیمت سهام 20شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

 در مبادالت روزگذشته سهامداران حقیقی 
2هزارو249میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل، 
حجم فروش سهامداران حقیقی به 2هزارو513میلیارد 

تومان رسید. سهامداران حقیقی دیروز 264میلیارد تومان 
نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس در 
مبادالت دیروز 13هزارمیلیاردتومان رشد کرد و به 7066هزار 
میلیارد تومــان رســید. ارزش دالری کل بازار ســهام ایران با 
توجه به قیمــت روز گذشــته هردالر آمریــکا دربــازار تهران، 
که در محدوده 31هزارو400تومان دادوستد شد، هم اکنون 

معادل 225میلیاردو30میلیون دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 131هزارو920میلیــارد تومــان اوراق 
بهــادار دربــازار ســرمایه دادوســتد شــد کــه از ایــن میــزان 
3هزارو82میلیارد تومان به معامالت خرد ســهام و بقیه به 
اوراق بدهــی و معامالت عمده اختصاص یافــت. این ارقام 
نشان می دهد که ارزش کل معامالت خرد در دادوستد های 
روز گذشــته 51میلیارد تومان معادل 1.6درصد افت کرده 
اســت.بخش عمده مبادالت روز گذشــته بازار ســرمایه به 

عملیات بازار باز اختصاص یافت.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد
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 قیمت جدید انواع شربت ها
گرمای تابســتان تقاضا برای خرید انواع شــربت ها 
را حداقــل ۳0درصــد افزایش داده اســت. به گفته 
فروشــندگان، بســیاری از مردم این نوشیدنی های 
سنتی را به صرفه تر و ســالم تر می دانند و خرید آنها 
را به انواع نوشابه های گازدار ترجیح  می دهند. قیمت 
شربت ها بسته به برند و نوع میوه متفاوت است اما در 
2 ماه گذشته افزایش نرخ شکر، قیمت انواع شربت ها 
را نیز باال برده اســت. بطری های شیشــه ای 600تا 
۷00میلی لیتری، کوچک ترین حجم های عرضه شده 
شربت در بازار هستند که ۵0هزار تومان قیمت دارند.

قیمت بعضی انواع شربت در سوپرمارکت های تهران 

آلبالونوشین
1.794.000لیتری

زعفرانی مصطفوی
650183.700میلی لیتری

پرتقالسان استار
105.000 1.8لیتری

موهیتو سن ایچ
78053.000میلی لیتری

پرتقالنوشین
44.000 650میلی لیتری

پرتقالسان کوییک
69.000 760میلی لیتری

انبهسن ایچ
70.000 780میلی لیتری

آناناسسان استار 
53.000 780میلی لیتری

کاهش 10درصدی قیمت مرغ 
با وجود روند افزایشی قیمت مرغ در روزهای اخیر، آخرین 
نرخ نامه میادیــن میوه و تره بار نشــان می دهد قیمت انواع 
قطعه بندی شده مرغ در مقایسه با خردادماه به طور میانگین 
10درصد کاهش یافته است. مرغ در 2ماه اخیر نوسان قیمت 
زیادی داشته اما در میادین میوه و تره بار هنوز زیر نرخ مصوب 
دولت به فروش می رسد. هم اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ 
کامل در میادین به ۵۷هزار تومان رســیده که نســبت به 
اردیبهشــت ماه بیش از 10هزار تومان افزایش یافته است. 
قیمت مصوب هــر کیلوگرم مرغ گرم بــرای مصرف کننده 

60هزار تومان تعیین شده است.

نام محصول
قیمت هر 
کیلو-تومان
نیمه خرداد 

قیمت هر 
کیلو- تومان

13تیرماه

83.60076.300ران مرغ

90.20079.900مغز ران

99.70092.100سینه مرغ

99.70089.300ساق

91.70083.200ران و سینه

74.10067.000بال کبابی ساده

125.200114.300فیله

115.800107.900شنیتسل سینه

117.800107.900جوجه کباب بی استخوان 

 قیمت مرغ قطعه بندی در میادین میوه و تره بار

رحمان آراسته
مدیر بازار مشتقه و صندوق های کاالیی 

بورس کاال
با توجه به اینکه مشــکل مالیاتــی در حوزه 
معامــالت گواهــی ســپرده کاالیــی تقریبــا 
حل شده است، دارایی های زیادی ازجمله 
شــمش طال، مــس کاتــد، آلومینیــوم، قیر 
و محصوالت پتروشــیمی در صــف ورود به 
معامالت گواهی سپرده و قراردادهای آتی 
قرار دارند و راه انــدازی صندوق های فلزات 
اساســی نیز از دیگر برنامه های بورس کاال 
به شــمار مــی رود. در همیــن زمینــه مجــوز 
2صندوق چندکاالیی در حال اخذ از ســوی 

سازمان بورس و اوراق بهادار است.

مجید چگنی
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

محدودیتــی در تامیــن ســوخت تابســتانی 
نیروگاه هــا وجــود نــدارد. طبــق تعهــدی که 
داریم نسبت به تامین گاز یا سوخت معادل 
نیروگاه ها یعنی گازوئیل، هیچ محدودیت و 
مشــکلی نداریم. با توجه به واقع شــدن در 
ایام اوج مصرف و افزایش دما، اولویت گذاری 

تامین گاز برای نیروگاه های کشور است.

چهره ها

بازارها

  کاهش مصرف ماکارونی
رسول مژده شفق، مشــاور هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان 
کارخانه های ماکارونی از کاهش 2۵ تا ۳0درصدی مصرف ماکارونی 
خبر داد و گفت: قیمت تمام شده محصول ایرانی نسبت به رقبای ما 
ازجمله ترکیه باالتر است، همچنین دورزدن تحریم ها و تحمیل شدن 
هزینه حمل ونقل بیشــتر در دوره تحریم ها، باعث شد بسیاری از 
بازارهای خود ازجمله آفریقا را از دست بدهیم.  به گفته او ماکارونی 
یک غذای جایگزین است و بعد از گران شــدن گوشت قرمز و مرغ 
تمایل ها برای مصرف ماکارونی افزایش پیدا می کند و از آنجا  که رشد 
قیمت سایر اقالم نسبت به ماکارونی بیشتر است، به احتمال زیاد در 

ماه های آینده میزان مصرف متعادل می شود.
 

  کنترل قاچاق لوازم خانگی 70هزار شغل ایجاد می کند
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: حجم 
بازار لوازم خانگی به قدری در دست اجناس قاچاق است که به نوعی با 
قاچاق سازمان یافته روبه رو هستیم که آسیب زیادی به صنعتی پیشرو 
و اشتغالزا مثل لوازم خانگی می زند.  عالوه بر کاال های مسافری که وارد 
می شود، 22درصد کاالی قاچاق در بازار لوازم خانگی داریم. با کنترل 

قاچاق می توان 60 تا ۷0هزار نفر اشتغال جدید ایجاد کرد.

  عرضه و تقاضای سیمان متعادل شد
سیف اهلل امیری، مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه به طور متوسط تقاضای خرید سیمان در هفته حدود 
900هزار تن است، گفت: با توجه به شایعه قطع برق کارخانه های 
تولید ســیمان، تقاضا در هفته به 2هزار تن افزایش یافت و افرادی 
متقاضی خرید سیمان در بورس کاال شدند که تا پیش از این حتی 
یک کیسه سیمان نیز خریداری نکرده بودند. بنابراین برای خرید 
ســیمان از بورس قیدی تعیین شــد، مبنی بر اینکه خریدار باید 
۷0درصد سیمان خریداری شده را به فروش برساند و فاکتور آن را 
در سامانه جامع تجارت بارگذاری کند تا در هفته آینده امکان خرید 

سیمان از بورس کاال را داشته باشد. 
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شهاب و 
شکستی که 
نمی پذیرد!
عزیزی خادم در فدراسیون در نقش یک 

بازنده قرار گرفته و به هیچ قیمتی نمی توان 
این حقیقت را تغییر داد

پــس از کنار رفتــن از صندلــی مدیریــت 
فدراسیون فوتبال، عزیزی خادم برای مدتی 
ســکوت کرد تا شــاید بتواند در آرامش این 
جایگاه را پــس بگیرد، اما بعــد از برگزاری 
مجمع و تأیید حکم محرومیت او از ســوی 
کمیته اخالق، باالخره ســکوت رئیس سابق 
هم شکست و او مواضع بسیار تندی را علیه 
اعضای هیأت رئیسه مطرح کرد. عزیزی خادم 
به نوعی مدعی شــد که یــک کودتا در بین 
اعضای هیأت رئیسه صورت گرفته و همه با 
هم برای عزل او نقشــه کشیده اند. درست یا 
نادرست بودن این ادعا، تأثیری روی کیفیت 
کاری عزیزی خــادم در مهم تریــن جایگاه 
فوتبال ایران ندارد. او فرصت نســبتا خوبی 
داشت تا فدراسیون را در وضعیت مطلوبی قرار 
بدهد و مشــکالت بزرگی را از سر راه فوتبال 
بردارد، اما آیا واقعا ایــن کار را انجام داد؟ او 
به گفته خودش »پاک  ترین« و »موفق ترین« 
فدراسیون فوتبال را داشته اما آیا صرفا نتایج 
تیم ملی در انتخابی جام جهانی، معیار خوبی 
برای قضاوت عزیزی خادم است؟ حقیقت آن 
است که او با وعده های بسیار بزرگی روی کار 
آمد اما حتی به عمل کردن بــه این وعده ها 
نزدیک هم نشد. او همان مردی بود که قبل 
از انتخابات فدراســیون مدام از »دیپلماسی 
ورزشــی« صحبت می کرد اما هیچ قدمی در 
این راســتا برنداشــت. در این دوران نه تنها 
برخــورد نهادهای مختلف بــا فوتبال ایران 
تلطیف نشد، بلکه ای.اف.ســی بارها در این 
دوران آرای ســختی علیه فوتبال ایران داد. 
در ایــن دوران هم تیم هــای ایرانی فرصت 
میزبانی از رقبای خارجی را از دســت دادند، 
هم تیم ملــی برای ســپری کردن مقدماتی 
جام جهانــی به بحرین تبعید شــد و هم در 
نهایت باشــگاه های ایرانی مجــوز حرفه ای 
حضور در لیگ قهرمانان را از دست دادند. این 
نتیجه دیپلماسی ورزشی فدراسیون »موفق« 
عزیزی خادم بود. او همچنین قبل از انتخابات 
از درآمد چندین میلیون دالری فدراســیون 
فوتبال صحبت می کرد اما هرگز نتوانســت 
فدراســیون را به لحاظ مالــی حداقل کمی 
ارتقا بدهد. حامیان مالی تیم ملی هم در آن 
دوران، حضور مؤثری در کنار تیم نداشتند و 
حضورشان در تیم ملی بیشتر نمایشی به نظر 

می رسید.
عزیزی خادم با اصرار عجیب و باورنکردنی  اش 
بــر عبارت هایــی مثــل »خوبــان عالم« 
موفقیت های تیم ملی را به حاشیه می برد. او 
حتی بیشتر از بازیکنان، کادر فنی و هوادارها، 
به خاطر هــر نتیجــه خوبان عالــم را مورد 
ســتایش قرار می داد! عزیزی خادم حتی در 
گفت وگوهای زنده رابطه اش با افرادی را که 
با »نفس حق« به تیم ملی »کمک« می کنند 
 هم رد نکرد؛ موضوعی که نشان می دهد روش 
مدنظر او برای مدیریت مشــکالت فنی، یک 
روش فنی و اصولی نیست و بیشتر به مسائل 
ماورایی تکیه دارد. البته که روند برکناری این 
مدیر، باید کمی شــفاف تر شود و اگر تخلفی 
وجود دارد، مــردم هم بایــد در جریان قرار 
بگیرند اما عزیزی خــادم قبل از برکناری اش 
هم بیشتر از طرفداران تیم ملی، به مشاورانش 
کمک کرده بود. پرداخت پاداش های نجومی 
به مشاورها در اوج مشکالت مالی فدراسیون 
و درحالی که بازیکنان پاداش شان را به موقع 
دریافت نمی کردند، از شــاهکارهای رئیس 
سابق فدراســیون فوتبال به شمار می رفت. 
مردی که امروز در موضع طلبکار نشســته 

اما بدهکاری سنگینی به فوتبال ایران دارد.
جالب  تــر از همه، اشــاره عزیــزی خادم به 
موفق شــدن با مربی »200هــزار دالری« 
اســت. او ارزان بودن دراگان اســکوچیچ را 
هم یــک دســتاورد برای خــودش می داند 
اما هیچ جــای دنیا کار کردن بــا یک مربی 
ارزان به خودی خــود افتخارآمیز نیســت. 
عزیزی خادم این فرصت را داشت که تردیدها 
را در مورد تیم ملی برطرف کند و به سراغ یک 
مربی با کارنامــه ای قابل توجه برود اما هرگز 
دســت به نیمکت نزد و به رابطه پرنوسانش 
با اسکوچیچ ادامه داد. جالب اینکه این مربی 
ارزان قیمت حتی بیشتر از خود عزیزی خادم 
در فوتبال دوام آورد! بهتر است رئیس سابق 
فدراسیون فوتبال ایران، شکست در مدیریت 
را بپذیرد. این شکســت به هر دلیلی که رقم 
خورده باشــد، دیگــر اتفاق افتــاده و راهی 
برای بازگردانــدن زمان به عقــب برای این 
مدیر وجود نخواهد داشت. شــاید او دوباره 
صاحب پســتی در فوتبال شــود و همه  چیز 
را جبران کند اما نمی توانــد تاریخ را تغییر 
بدهد و عملکردش را در فدراســیون بهتر از 
آن چیزی که بود، بــه دیگران عرضه کند. او 
در فدراسیون در نقش یک بازنده قرار گرفته و 
به هیچ قیمتی نمی توان این حقیقت را تغییر 
داد. حتی خوبان عالم هم نتوانســتند بعد از 
همه ضعف های مدیریتی، عزیزی خادم را در 

سمت رئیس فدراسیون ابقا کنند!
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 حفظ مدافع برزیلی اتفاق بسیار خوبی 
برای خط دفاعی استقالل است اما این جشن 

با ماندن عارف غالمی کامل می شود

یک گابریل دیگر در آرسنالجشن توافق با سیلوا
در ورزشگاه امارات اگر گابریل را 
صدا بزنید، چندین نفر همزمان 

سر می چرخانند

 روز مانده تا 
جام جهانی

لیگ ملت های والیبال

ایران

لهستان
22:30

لیگ ملت های والیبال

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
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شرایط فصل گذشته
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 هفته سوم ليگ ملت ها به 
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چه خبر از تایلند؟

جبران کنیم...

همه چیز که مادیات نیست

داســتان رضــا اســدی هــم در 
پرســپولیس جالب شده است. او 
ابتدای فصل گذشته با سروصدای 
فــراوان پرسپولیســی شــد اما 
انتظارات را برآورده نکرد. هواداران 
هم از دست او کم شاکی نبودند. در این 
شــرایط انتظار می رفت برای فصل جدید، باشگاه در موضع 
باال دست قرار بگیرد و اســدی کوتاه بیاید اما گویا این اتفاق 
رخ نداده و دســت کم تا زمان تنظیم این مطلب مذاکرات به 
بن بست خورده. شگفت انگیز است که اسدی بعد از آن عملکرد، 
حاال توقعات غیرقابل قبول هم دارد. همه اینها در حالی است 
که اواسط فصل گذشــته و بعد از اوج گیری فشارها روی این 
بازیکن، اطرافیان او ناگهان داستان پیشنهاد یک تیم تایلندی 
را رو کردند و حتی گفتند توافق شده، اما حاال که فصل به پایان 
رسیده، خبری از آن پیشنهاد کذایی هم نیست. چی شد پس؟

محمد دانشــگر رقم زننده یکی از 
غافلگیرکننده ترین انتقال های 
این سالیان فوتبال ایران بود. او 
به طور ناگهانی از استقالل راهی 
سپاهان شد و یک قرارداد 3 ساله 
بســت که در مورد رقم آن، حرف و 
حدیث های زیادی به وجود آمد. دانشگر در حالی تن به این 
انتقال داد که قبال گفته بود »تیمم را نمی فروشــم« و این 
مسئله حسابی بولد شد. نهایتا او پیامی در فضای مجازی 
منتشر کرد که جالب بود. دانشگر چیزهای مبهمی در مورد 
بودن و رفتن و این قبیل مسائل نوشت و آخرش هم به نشانه 
ابراز ارادت به استقاللی ها قول داد شادی گلش در این تیم 
)همان راه رفتن به سبک خاص( را در سپاهان انجام ندهد. 
واقعا که چه لطف بزرگی. اصال آدم از این همه تعصب به وجد 

می آید. عجب نسل وفاداری هستید شماها!

یک زمان رقــم قراردادها در فوتبال 
ایران رسانه ای می شــد که البته 
همان زمان هم این پول ها اصال کم 
نبود. با این حال باالخره باشگاه ها 
می گفتند و مردم هم می شنیدند. 
االن اما به سطحی رسیده ایم که دیگر 
اعالم این ارقام نجومی به صالح هیچ کس نیســت، در نتیجه 
فقط اختالف قیمت ها بــه رســانه ها درز می کند. مثال علی 
علیزاده، معاون فنی مس رفســنجان گفته: »ما 80هزار دالر 
کمتر از پیشنهاد پرسپولیس به منشا پول دادیم.« این یعنی 
االن باید خودمان حدس بزنیم رقم قرارداد منشا چقدر است 
و چه بندهایی دارد که او حاضر شــده 80هزار دالر کمتر از 
پرسپولیس پول بگیرد. خب البته از آنجا که مس رفسنجان 
صد برابر بیشتر از پرسپولیس هوادار دارد، منشا راضی شده با 

پول کمتر در این تیم توپ بزند. همه  چیز که مادیات نیست!

از 7بازیکن برتر سپاهان در فصل گذشته 
4نفر این تیــم را ترک کرده انــد که آمار 
جالبی برای تیم ســوم لیگ بیست ویکم 
اســت. براســاس نمرات متریکا، بهترین 
سپاهانی های لیگ گذشته به ترتیب امید نورافکن، اسماعیلی فر، ولسیانی، 
احمدزاده، مغانلو، سروش رفیعی و شهباززاده بودند که از این جمع 4نفر 
فصل آینده را در پرسپولیس و استقالل هستند. بهترین بازیکن سپاهان 
نورافکن بود که در پست دفاع چپ با نمره 7.27 متریکا به این عنوان رسید. 
امید در جمع تمامی بازیکنان لیگ نیز بعد از سعید صادقی رتبه دوم را 
به دست آورد. او هم عالقه مند است سپاهان را ترک کند اما نه به مقصد 
سرخابی ها بلکه برای حضور در لیگ های اروپایی. با وجود این، بهترین 

بازیکن فصل گذشته سپاهان احتماال در این تیم خواهد ماند.

نورافکن در فصل نقل وانتقاالت مورد توجه 
پرسپولیس بود و شاید هنوز هم هست اما 
این انتقال اتفاق نیفتاد تا از بین 3بازیکن برتر 
فصل گذشته فقط نورافکن پرسپولیسی 
نشده باشد. سعید صادقی، نورافکن و دانیال اسماعیلی فر به ترتیب 3بازیکن 
برتر فصل گذشته بودند که پرسپولیس روی هر 3نفر آنها دست گذاشت 
و 2نفر را جذب کرد. اسماعیلی فر با نمره 7.26 سومین بازیکن برتر فصل 
گذشته و بهترین مدافع راست لیگ بود که به پرسپولیس پیوست. عالوه 
بر او ولسیانی و سروش رفیعی هم از سپاهان راهی پرسپولیس شدند که 
به ترتیب نفرات سوم و ششم سپاهان بوده اند. گئورگی ولسیانی با نمره 

7.08 در جمع 15بازیکن برتر فصل گذشته نیز حضور داشت.

از میان 11بازیکن برتر فصل گذشته فقط 
همان ســعید صادقی و دانیال که حکایت 
پرسپولیسی شدن آنها ذکر شد، تغییر باشگاه 
داده اند. دیگر نفرات منتخب همگی الاقل تا 
این لحظه در تیم های خودشان مانده اند و شاید تا پایان نقل وانتقاالت نیز 
همچنان بمانند. از تیم منتخب فصل گذشته محمدرضا اخباری، عارف 
آقاسی، امید نورافکن، مهدی مهدی پور، مهدی ترابی و گادوین منشا قطعا 
در تیم های خودشان ماندگار شده اند. امیرحسین حسین زاده و کوین یامگا 
خواهان جدایی از استقالل هستند اما هنوز توفیقی به دست نیاورده اند. 
سیاوش یزدانی هم بعد از استقالل در تیم دیگری بازی نکرده و همچنان 
منتظر تعیین تکلیف و امیدوار به بازگشــت به استقالل است. سیاوش 
12هفته پایانی فصل گذشته را از دســت داد اما با نمره 7.11 در سایت 

متریکا جایگاهش را در تیم منتخب فصل حفظ کرد.

نكته بازی

متريكاآماربازی

7.27

7.26

7.11

وز سوژه ر

عكس خبر

چوب خطی که پر شده
یحیی دیگر امکان جذب »خارجی بد« 

را ندارد
مدت هاســت کــه بحــث جــذب 2 مهاجم 
خارجی از ســوی پرســپولیس برای تکمیل 
فرایند نقل وانتقاالت مطرح شده و حاال به نظر 
می رســد یکی از آنها به مرحله نهایی رسیده 
اســت. صحبت از کاسیانو 33ســاله است که 
باشــگاه ارز الزم برای جــذب او را هم تأمین 
کرده. این بازیکن در عضویت باشگاه ویزالی 
پرتغال است و گویا پرســپولیس منهای رقم 
دستمزد خودش، باید 200هزار دالر هم بابت 
دریافت رضایتنامه او بپــردازد. این اتفاق در 
حالی رخ می دهد که بســیاری از رسانه ها به 
دیده تردید به کارنامه و کیفیت کاسیانو نگاه 
می کنند. او در تیم آخرش به طور متوسط هر 
300دقیقه یک بــار گل زده و این تازه یکی از 
بهترین بخش های کارنامه کاســیانو به شمار 
می آید! به عالوه او سن و سال باالیی هم دارد 
و با توجه به اینکه پرســپولیس به خودی خود 
تبدیل به یک تیم مسن شده، شرایط را برای 

سرخپوشان بدتر خواهد کرد.
طبیعتا خرید بازیکن خارجی ضعیف که در این 
اوضاع اقتصادی مستلزم صرف هزینه ارزی هم 
هســت، برای هر مربی یک نکته منفی به شمار 
می آید، اما داستان در مورد یحیی گل محمدی 
وخیم تر از اینها به نظر می رسد. در حقیقت چوب 
خط این مربی پر شــده و او اصــال فرصت تکرار 
اشــتباهات قبلی را ندارد. یحیی تا به حال کلی 
خرید بد داشــته و این قاعده مخصوصا شــامل 
بازیکنان خارجی جذب شــده از سوی این مربی 
می شود. اوساگونا، بازیکن ضعیفی بود، استوکس 
حاشیه های فراوانی داشــت، منوچهر صفروف و 
وحدت هنانوف به کار نیامدند، شــرزود تمیروف 
هم توقعات را برآورده نکرد. این 3نفر آخر هنوز 
قرارداد دارند و روی دست تیم مانده اند. در چنین 
شرایطی اگر قرار باشــد او باز هم خرید خارجی 
ضعیف انجام بدهد، صدای اعتراض ها بلند خواهد 
شد. امیدواریم کاســیانو و دیگر بازیکن مدنظر 
یحیی جواب بدهند و او را روسفید کنند، وگرنه 
خواهید دید که این بار ســیل انتقــادات به این 

راحتی متوقف نمی شود.

محک کل کادر
فرهاد مجیدی حسابش را از گابریل پین 

جدا نکرد
بعد از جدایــی غیرمنتظره فرهــاد مجیدی از 
استقالل، اخبار ضد و نقیضی در مورد سرنوشت 
گابریل پین در این باشگاه منتشر شد. خبرهای 
غیررسمی از توافق پین با اســتقالل برای ادامه 
همــکاری حکایت داشــت و برخی حتــی او را 
گزینه سرمربیگری تیم می دانســتند. در تمام 
طول ماه های گذشــته هم به دفعــات در مورد 
اختالف پین با فرهاد مجیدی حرف زده شــده 
بود. می گفتند ســرمربی اســتقالل با دستیار 
ایتالیایی اش به مشکل خورده و فقط منتظر پایان 
فصل هستند تا کار تمام شود. همه اینها یعنی هر 
تصوری وجود داشت، غیراز اینکه پین در امارات 
کنار فرهاد کار کند. با وجود این مجیدی با انتشار 
تصویری از خودش در کنار مرد ایتالیایی و البته 
صالح مصطفوی، رسما اعالم کرد آنها به عضویت 

کادرفنی االتحادکلبا درآمده اند.
بنابراین شایعات پیشــین در مورد اختالف این 
2نفر تا حدود زیادی رد می شود. مجیدی حتی 
وقتی جای استراماچونی سرمربی استقالل شد 
هم بارها به پین اعالم نیاز کــرده بود، اما در آن 
زمان احمد مددی نتوانست این مربی را به ایران 
بکشاند. این اتفاق در زمان آجورلو رخ داد و منجر 
به موفقیت مجیدی و استقالل شد. حاال هم فرهاد 
حسابش را از پین جدا نکرده و تحت تأثیر حرف 
و حدیث ها پیرامون نقش پررنگ مربی ایتالیایی 
در قهرمانی اســتقالل قرار نگرفته است. به این 
ترتیب کل کادر موفق فصل گذشته در یک ظرف 
در امارات محک خواهند خورد؛ یــا همه با هم 
شکست می خورند یا همه با هم موفق می شوند 
که البته با توجه به شرایط تیم االتحاد کلبا خیلی 

کار سختی است.
 

تأکید یحیی برای حفظ 8
پرسپولیس به شدت خواهان تمدید قرارداد رضا اسدی 

است اما نه با شرایط فصل گذشته

بهروز رســایلی|  فقط همین مانده بود که برخی نمایندگان 
مجلس هم به صف مخالفان دراگان اســکوچیچ بپیوندند. 
آخرین ضربه ها به جایگاه ســرمربی تیم ملی، در حالی وارد 
می شــود که کمتر از 5ماه به آغاز مسابقات جام جهانی2022 
باقی مانده و ایران هم حقیقتا در گروه بســیار سختی قرار 
گرفته است. اسکوچیچ در بدنه فوتبال ایران منتقدان دو آتشه 
بسیار زیادی دارد؛ طوری که مثال علی دایی از حمله مستقیم 
و تحقیرآمیز به او چشم نمی پوشد یا جواد نکونام ابایی ندارد از 
اینکه در نشست خبری اش به این مربی طعنه بزند. با این حال 
اصرار گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مورد 
اینکه اسکوچیچ باید برود و یک مربی ایرانی جای او را بگیرد، 
بیش از پیش نشان دهنده صندلی لرزان و مشروعیت نازل مرد 
کروات است. فکر می کنید دود این داستان درنهایت به چشم 
چه کسی می رود؟ اسکوچیچ؟ نه آنقدرها؛ او همین حاال هم با 
رساندن ایران به جام جهانی رزومه اش را به شدت ارتقا داده 
است. قربانی اصلی این تشنج و تشتت، مجموعه »تیم ملی« 
است؛ تیمی که با سردرگمی، بالتکلیفی و البته در حضور یک 

مربی به شدت تحقیرشده راهی قطر خواهد شد.

   روزهایی که برانکو را »له« کردیم
از این دیدگاه، شرایط دراگان اسکوچیچ در جام جهانی2022 دقیقا 
مشابه شــرایط برانکو ایوانکوویچ در جام جهانی2006 است. 16سال 
پیش هم درست در چنین روزهایی دقیقا همین کشمکش در مورد 
سرمربی تیم ملی وجود داشت. برانکو دستیار میروسالو بالژویچ بود 
و بعد از ناکامی استادش در رساندن ایران به جام جهانی2002، جای 
او را گرفت. از ابتدا نگاه تردیدآمیزی در مورد شایستگی های او وجود 
داشت، اما برانکو هم مثل اسکوچیچ جواب این شک و ظن ها را با نتایج 
خوب داد. او هم مثل دراگان تیم ملی را مثل آب خوردن به جام جهانی 
رساند و دقیقا او هم مثل اسکوچیچ این جمله را بسیار شنید: »سطح 
برانکو همین قدر بود، در جام جهانی نیاز به یک مربی بزرگ تر داریم.« 
این عبارت روزی هزار بار تکرار می شــد، اما فدراسیون عقیده داشت 
چون برانکو تیم ملی را به جام جهانی رســانده، خودش هم در آلمان 
باید روی نیمکت بنشیند. آنقدر داستان را کش دادند که شخصیت 
ایوانکوویچ نزد شاگردانش له شد و دیگر هیچ کس از او حساب نمی برد. 
لگد معروف علی کریمی به ساک پزشکی، قشنگ نمادی از این جریان 
در تیم ملی بود. تیم برانکو به مکزیک و پرتغال باخت، با آنگوال مساوی 
کرد و نهایتا او را با شعار معروف »خداحافظ برانکو« برداشتند، اما مربی 

بین المللی نیامد و سه سرمربی داخلی پشت سر هم روی نیمکت تیم 
ملی نشستند؛ کسانی که کیفیت تیم را تنزل دادند. بعدها وقتی برانکو 
خارج از ایران و در بازگشت به ایران موفق عمل کرد، خیلی ها گفتند 
شاید حقش بود قبل از جام جهانی آلمان حمایت بیشتری از او صورت 
بگیرد. حاال هم همان شرایط مو به مو برای اسکوچیچ در حال تکرار 
است و شاید سال ها بعد بار دیگر نتیجه بگیریم این همه فشار، منصفانه 

نبوده است.

   موقعیت دردناک
این نوشته در حمایت از اسکوچیچ نیســت، بلکه تکرار هزار باره یک 
تقاضای مهم است؛ اینکه یا همین امروز مرد کروات را بردارید و به جای 
او هر کسی را دوست دارید بگذارید، یا طوری از دراگان حمایت کنید که 
هر کسی از راه رسید، موقعیت سرمربی تیم ملی را به مخاطره نیندازد. 
کسی که هر روز از 200 جا مورد حمله قرار می گیرد، چگونه می تواند 
اقتدارش را برای هدایت تیم ملــی در تورنمنتی به بزرگی جام جهانی 
حفظ کند؟ هرچند در تزلزل عجیب جایگاه اســکوچیچ، بالتکلیفی 
فدراسیون هم بی تأثیر نیســت. مربی کروات در یکی از عجیب ترین 

دوران تاریخ فوتبال ایران مشغول کار است...

پس از جذب سجاد شهباززاده، تمدید قرارداد آرمان رمضانی و توافق با کاوه 
رضایی، شایعات زیادی پیرامون آینده کاری ارسالن مطهری در استقالل 
به گوش می رسید. بسیاری از رسانه ها مدعی شــده بودند که مطهری از 
استقالل جدا خواهد شد و ســپاهان به دنبال جذب این بازیکن است. این 
اخبار در شرایطی مطرح شد که ارسالن یک فصل دیگر با آبی پوشان قرارداد 
داشت. یکشنبه شب اما در سکوت خبری، مدیران استقالل پس از مذاکره با 
ارسالن با او به توافق رسیدند تا قرارداد این بازیکن یک فصل دیگر هم تمدید 
شود. مطهری فصل گذشته هم در استقالل بیشتر نیمکت نشین بود ولی 
حتی این موضوع هم باعث نشد تا از این تیم جدا شود. او مهاجم فرصت طلبی 
است ولی در فصل جدید، آن هم در شرایطی که ریکاردو ساپینتو با یک 
مهاجم بازی می کند، کار سختی برای رقابت با دیگر مهاجمان استقالل 
خواهد داشت.اما خبر مهم تر از باشگاه استقالل، توافق با مدافع برزیلی 
برای تمدید قرارداد است. رافائل سیلوا 2روز پیش با انتشار یک استوری 
به شایعاتی که در مورد جدایی اش از استقالل وجود داشت، دامن زد و 
به نظر می رسید همه  چیز تمام شده است. اما در 48ساعت گذشته همه  چیز 

تغییر کرد و مسئوالن استقالل بعد از انجام  مذاکرات فشرده با رافائل سیلوا، 
در نهایت با این بازیکن به توافق رسیدند. این بازیکن به زودی به ایران می آید 
تا در تمرینات آبی ها شرکت کند. ماندن سیلوا در استقالل بدون شک خبر 

خوبی برای ساپینتو و هواداران استقالل است.
باشگاه استقالل برای تقویت خط دفاعش خواهان حفظ عارف غالمی است 
و مدیران باشگاه دور جدید مذاکرات شــان را با این بازیکن آغاز کرده اند. 
استقالل در تالش اســت از لحاظ مالی با غالمی به توافق برسد و قرارداد 
این بازیکن را تمدید کند. این در حالی است که رسانه های قطری دیروز از 
پیشنهاد العربی به غالمی خبر دادند و هنوز تکلیف او برای ماندن یا جدایی 

مشخص نشده است.

رضا اســدی، هافبک دفاعی شماره8 ســرخ ها که فصل گذشته به این تیم 
پیوسته بود و توانست فصل را با ثبت 4گل به پایان برساند، در شرایطی که 
با دعوت یحیی گل محمدی برای تمدید قرارداد مواجه شده بود، در جلسه 
ابتدایی با مدیران این باشگاه به توافق برای تمدید دست نیافت. جلسه روز 
یکشنبه پرسپولیس با مدیربرنامه این بازیکن در شرایطی به پایان رسید که 
طرفین به نتیجه مثبتی برای ادامه همکاری دست نیافتند و گفته می شد راه 
برای مذاکرات بعدی نیز با توجه به فاصله پیشنهادی طرفین بسته است.

پرسپولیس هم اکنون میالد ســرلک و کمال کامیابی نیا را در پست 
هافبک دفاعی در اختیار دارد و این در حالی است که آنها پیش از این 
با محمد شریفی نیز برای ادامه همکاری به توافق دست نیافته بودند 
و این بازیکن راهی نساجی مازندران شده بود. رضا اسدی که از یک 
تیم صنعتی نیز پیشــنهاد مالی مناسبی در اختیار دارد، احتماال 
بعد از عدم توافق با پرسپولیس، راهی این تیم شود ولی مسئله 
مهم این اســت که ماجرای ماندن اسدی در پرسپولیس هنوز 
منتفی نشده است.مدیران پرسپولیس در نشستی که با مدیر 
برنامه های اسدی داشتند، در مورد پیشنهاد ارائه شده طوری 
حرف زدند که ظاهرا با ناراحتی این بازیکن همراه شده است. 
اسدی فصل گذشــته یکی از گران ترین بازیکنان حاضر در 
لیگ برتر ایران لقب گرفت و این خرید سرخ ها بازدهی مثبتی 
نداشــت به همین دلیل مدیران پرسپولیس حاضر نیستند مبلغ 
قرارداد اســدی را زیاد باال ببرند. از طرفی یک تیم صنعتی به اسدی پیشنهاد 
مالی خوبی ارائه داده ولی خود این بازیکن دوست دارد در پرسپولیس بماند. 
این در حالی است که یحیی گل محمدی باز هم به مدیران پرسپولیس تأکید 
کرده که اســدی را حفظ کنند. قرار است مسئوالن پرســپولیس دوباره با 
شماره8 فصل گذشته مذاکره کنند و باید دید در نهایت تکلیف اسدی به 

کجا خواهد رسید.

جشن توافق با سیلوا
 حفظ مدافع برزیلی اتفاق بسیار خوبی 

برای خط دفاعی استقالل است اما این جشن با ماندن 
عارف غالمی کامل می شود

سلب مشروعیت از سرمربی تیم ملی، ممکن است کابوس 
جام جهانی آلمان را تکرار کند

کپـی 2006
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از امروز درنظر داریم تیم های سقوط کرده و صعود کرده لیگ های بزرگ اروپایی را بررسی کنیم و با 
تازه واردها آشنا شویم. این قسمت؛ لیگ برتر.

ها
ده
کر
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قو
صعودکنندههاس

ناتینگهامفارستواتفورد

فوالمنوریچ بورنموثبرنلی England

تازهواردهایآشناگزارشی درباره تیم های تازه صعود کرده لیگ برتر

شهید خان، میلیاردر پاکستانی با یک سرمربی پرتغالی 
به نام مارکو سیلوا توانست فوالم را به لیگ برتر برگرداند. 
یک فصل در میان یا جای فوالم در لیگ برتر اســت یا 
نوریچ و فصل بعد جای 2 تیم عوض می شــود و تیمی 
که به دســته پایین تر رفته، با قهرمانــی به لیگ برتر 
برمی گردد و دیگری ســقوط می کند. فوالم قدمتی 
143ساله دارد و آندو تیموریان و اشکان دژاگه هم در 
دوره ای عضو این تیم بوده اند. فوالم نیامده، یک بازیکن 
پرتغالی 19ساله اش را از دســت داده و فابیو کاروالیو 
را با 6میلیون یورو به لیورپــول فروخته و زامبو هم با 

15میلیون به ناپولی رفته است. میتروویچ از این تیم با 
زدن 43گل و 7پاس گل در 44بازی بهترین گلزن این 
فصل چمپیونشیپ لقب گرفت. رقیب سنتی این باشگاه 
تیم چلسی است و در اســتمفوردبریج در همسایگی 
گراون کاتج در لندن واقع شده است. فوالم یک قهرمانی 
جام حذفی انگلیس و یک جام اینترتوتو اروپا را در تاالر 
افتخاراتش دارد. فوالم باعث شد در فصل آینده تعداد 
تیم های لندنی حاضر در لیگ برتر به 7تیم افزایش یابد. 
میتروویچ صرب و هری ویلسون ولزی با 20و 17میلیون 

یورو گران ترین خریدهای این تیم هستند.
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با صعود بورنموث یک میلیاردر دیگر روس هم به 
لیگ برتر اضافه شد. آبراموویچ مجبور شد چلسی 
را به تاد بولی آمریکایی واگذار کند. عثمانوف پشت 
پرده باشگاه اورتون است اما ماکسیم دمین نه پس 
پرده اســت، نه ممنوع الفعالیت. با صعود این تیم 
یک مربی خوش تیپ به لیگ برتر اضافه می شود؛ 
اسکات پارکر 41ساله و ســرمربی سابق فوالم که 
بورنموث دومین تیم تحت هدایت او است. بین این 
تیم، ساوتهمپتون و همچنین ردینگ و پورتسموث 

رقابت وجود دارد و هــواداران آنها مقابل هم صف 
می کشند. در آخرین دوره حضور پورتسموث در 
لیگ برتر، رمزدیل و آکه هــم در این تیم حضور 
داشــتند که حاال یکی دروازه بان اصلی آرســنال 
اســت و دیگری مدافع منچستر ســیتی که مورد 
توجه چلســی و توماس توخل قرار دارد. فیلیپ 
بیلینگ، دیوید بروکس و ســوالنکه با 16میلیون 
یورو گران ترین خریدهای تیم فعلی هستند. گری 

کیهیل احتماال از این تیم خواهد رفت.

ث
بورنمو

Bournemouth

همشــهری های رابین هود جزو پرافتخارترین تیم های 
انگلیسی در رقابت های اروپایی هستند. آنها 2 بار موفق 
به فتح لیــگ قهرمانان اروپــا )جام باشــگاه های اروپا( 
 شده اند. یک قهرمانی لیگ هم در فصل 78-1977دارند؛
2 قهرمانی جــام حذفی و 4جام اتحادیه و 2 ســوپرجام 
انگلیس و یکی در اروپا. این نخستین بار در قرن جدید است 
که ناتینگهام به لیگ برتر می آید. سومین باشگاه تازه وارد 
لیگ برتر هم مالک خارجی دارد. اوانجلوس ماریناکیس 

یونانی مالک این باشــگاه و باشــگاه المپیاکوس به طور 
همزمان است اما باشگاه یونانی اش را پسرش اداره می کند. 
دین هندرسون، دروازه بان منچستریونایتد نخستین خرید 
این تیم برای فصل آینده است. آوونینیجیایی با 20میلیون 
گران ترین خرید این باشــگاه در ترکیب فعلی محسوب 
می شود. استیو کوپر، سرمربی ناتینگهام سابقه هدایت 
تیم های نوجوانان ملی انگلیس را دارد و در سوانزی هم 

مربیگری کرده اما افتخار دیگری ندارد.

ناتینگهام
ت
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یک گابریل دیگر در آرسنال
در ورزشگاه امارات اگر گابریل را صدا بزنید، چندین نفر همزمان سر می چرخانند

آرتتا باز هم خرید کرد. او عالقه زیادی به خرید دارد و می خواهد مثل استادش، گواردیوال، در پنجره های نقل وانتقاالتی 
فعال باشد و پول خرج کند. خرید تازه آرسنال شاگرد سابق خود آرتتا بوده؛ گابریل ژسوس. ژسوس با آمدن خولین 
آلوارس آرژانتینی و هالند نروژی که هر دو مهاجم نوک هستند، جایی در ترکیب منچسترسیتی نداشت. او در 2 فصل 
اخیر هم به عنوان مهاجم نوک به بازی گرفته نمی شد. حاال آرسنال فرصت مناسبی برای این برزیلی است تا در پست 

مورد عالقه اش بازی کند و انکتیا ذخیره اش باشد. مبلغ این انتقال 45میلیون پوند یا 52میلیون یورو است.

   مهاجم 25 ســاله و برزیلی منچسترسیتی با قراردادی 5 ساله 
به ورزشگاه امارات می  آید و پیراهن شــماره9 را بر تن می کند؛ 
شــماره ای که پیش از این الکازت آن را در اختیار داشــت و با 
بازگشت این مهاجم فرانسوی به لیون هم اکنون خالی مانده بود. 
شماره پیراهن ژســوس بیانگر پست بازی اش در آرسنال خواهد 
بود؛ یعنی پست شماره9. ژســوس ژانویه 2017 از پالمیراس به 
سیتی آمد و در 236 بازی با پیراهن سیتیزن ها در تمامی رقابت ها، 

95 بار موفق به گلزنی شد.
   غیر از گابریل ژسوس، هم اکنون گابریل ماالگائیش و گابریل 
مارتینلی هم در آرســنال توپ می زنند. در ورزشگاه امارات اگر 

گابریل را صدا بزنید، چندین نفر همزمان سر می چرخانند!
   آرتتا درباره خرید ژسوس گفته است: »من خیلی هیجان زده 
هستم. باشگاه کار فوق العاده ای برای جذب بازیکنی در این سطح 
انجام داده است. گابریل را به خوبی می شناســم. همه ما او را از 
زمان حضورش در لیگ برتر و راه موفقیتــش در فوتبال جزیره 
می شناســیم. ما برای مدت طوالنی او را زیرنظر داشتیم و موفق 
شــده ایم بازیکنی را به دســت آوریم که همه او را می خواستیم، 

بنابراین من واقعا خوشحالم.«
   ژســوس هم در مورد انتقالش به آرسنال گفته است: »زمانی 
که جوان بودم به خاطر تیری آنری آرســنال را دنبال می کردم. 
من خیلی از تیم های اروپایی را دنبال نکرده ام اما وقتی تعدادی 
از بازیکنانی که در اینجا بازی کردند را دیدم، شــگفت زده شدم. 
آرسنال باشگاه بزرگی است. چند باری درباره باشگاه، بازیکنان، 
پروژه و آینده صحبت کردیم و به توافق رســیدیم. کامال به آرتتا 
ایمان دارم. قبال با هم رابطه خوبی داشتیم. او انسان و مربی خیلی 

خوبی است. در منچسترسیتی خیلی به من کمک کرد.«
   ژســوس آمار خوبی در بازی های اروپایی دارد. او در 38 بازی 
برای منچسترسیتی در لیگ قهرمانان، 20 گل زده است. او رکورد 
نیمار را هم به عنوان جوان ترین بازیکن برزیلی که 10 گل در لیگ 
قهرمانان به ثم  رســاند به نام خودش ثبت کرده است. هیچ کدام 
از برزیلی ها نتوانستند روی دســت آمار میانگین هر 106 دقیقه 

یک گل او بلند شوند.
   48 ساعت بعد از کسب چهارمین جامش در لیگ، ژسوس تولد 
نخستین فرزندش، دختری به نام هلنا، را جشن می گرفت که با 

وجود انتقالش به امارات، این تابستان را برای او پراتفاق می کند.

   آرســنال قبل از ژســوس، مارکینیوش را نیز از سائوپائولو به 
خدمت گرفته بود و حاال دنبال خرید یک وینگر دیگر از آژاکس 
است به نام لیساندرو مارتینس. لیســاندرو یکی از اهداف جدی 
منچستر یونایتد هم به حساب می آید و تن هاخ می خواهد شاگرد 
سابق خودش را به اولدترافورد ببرد. پیشنهاد منچستر 41میلیون 

یورو به عالوه 4میلیون یورو ست و پیشنهاد آرسنال 50میلیون.
   بازگشــت گنبری هم یکی از موضوعات مورد عالقه آرسنال 
است. وینگر آلمانی تنها یک فصل از قراردادش با بایرن مونیخ باقی 
مانده است. او در بایرن ســتاره اما در آرسنال شکوفا شد و بعدها 
نامش را به عنوان قاتل باشگاه های لندنی در لیگ قهرمانان اروپا 
ازجمله همین آرسنال مطرح کرد. رئال مادرید برای فصل آینده 
و به طور رایگان خواهان این بازیکن اســت اما شاید آرتتا بتواند 
او را متقاعد کند همین حاال بــه لندن برود. خرید گنبری حدود 
60میلیون هزینه خواهد داشت. آرسنال همچنان رافینیا را هم 
می خواهد؛ وینگر برزیلی لیدز که با چلســی و بارسلونا به توافق 

رسیده اما منتظر بارسلوناست.
   یوونتوس از گابریل، مدافع برزیلی آرسنال به عنوان جانشین 
دلیخت درصورت خروج این بازیکــن یاد می کند. دلیخت اصرار 
دارد به چلســی بپیوندد. یووه البته گزینه کولیبالی را هم درنظر 

دارد. آرسنال برای گابریل 40میلیون یورو می خواهد.
 

س  ســو ژ

جوان، ماجراجویی فوتبالش 

را در مکانی غیرمعمول شــروع کرد؛ 

Pequeni�زمین زندان سائوپائولو. تیم جوانان
 

nos do Meio Ambiente از این زمین استفاده 

می کرد و ژســوس هر روز 4 صبح بیدار می شــد تا 

6.5 کیلومتر را با دمپایی پیاده بــرود تا در این زمین 

تمرین کند، چون توانایی پرداخــت هزینه اتوبوس 

را نداشت. او پیش از معروف شــدن، جدول های 

خیابان ها را به عنوان شغل نقاشی می کرد.

عملیاتنجاتادامهدارد
سالزبورگ اتریش هم به فهرست مشتریان رونالدو اضافه شد

حاشیه های کریســتیانو رونالدو ادامه دارد و هر روز خبرهایی 
درباره پیشــنهاد دادن او به یک باشــگاه بزرگ حاضر در لیگ 
قهرمانان اروپا یا ناراضی بودنش از رفتار منچستر یونایتد در بازار 
نقل وانتقاالت به گوش می رسد. حاال یک مشتری جدید برای 
رونالدو پیدا شده؛ باشگاه سالزبورگ اتریش. این باشگاه به جدی 
و شوخی به او پیشنهاد داده و مزایای حضور در سالزبورگ را به 
این شرح توضیح داده است: »ما قهرمانی را تضمین می کنیم. 
قهرمانی، حضور در لیگ قهرمانان، رشــته کوه های جذاب در 

اتریش و تیمی با حضور مستعدترین بازیکنان اروپا.«
   ناپولی هــم برای خریــد رونالدو جدی به نظر می رســد. 
هزینه این خرید و دستمزدش از محل فروش پیراهن های او 
تأمین خواهد شــد چون ناپولی خودش لباس هایش را تولید 
می کند و به فروش می رساند و از محل فروش پیراهن مبلغی 
به تولیدکنندگان پوشــاک ورزشــی بزرگ دنیا 

پرداخت نمی کند.
   رونالدو قرار بود دیروز به تمرین تیم 
اضافه شــود اما این اتفاق نیفتاد. او 
فعال در منچســتر حضور ندارد. 
یونایتد می گوید انتظار نمی رود 
کریستیانو این هفته به دالیل 
خانوادگی به منچستر بازگردد و 
باشگاه توضیحات او را پذیرفته 
است. براســاس اخبار منتشر 
شــده رونالدو دوشــنبه هفته 

آینده به منچستر برمی گردد.

   منابع نزدیک اعــالم کردند که کریســتیانو رونالدو قصد 
داشته در ژانویه از منچستر جدا شــود ولی در نهایت منصرف 

شده است.
   توماس توخل، سرمربی چلسی که تیمش یکی از باشگاه های 
عالقه مند به این بازیکن اســت، گفته:» فکــر می کنم این بر 
کسی پوشیده نیست که هر تیمی در جهان بدون کریستیانو 
در بخش هایی از بــازی، تیــم ضعیف تری اســت. او یکی از 
بهترین هایی است که تا به حال این بازی را انجام داده است و 

هر بار این را ثابت می کند.«
   آندره آ بلوتی یکی از گزینه های منچســتریونایتد برای پر 
کردن جای کریســتیانو رونالدو خواهد بود، بازیکنی که فعال 
بدون تیم اســت و قرار بود به لیگ حرفه ای آمریکا برود. خود 
اریک تن هاخ مهاجم فالمینگو، باربوســا را بــرای جایگزینی 

کریستیانو رونالدو درنظر دارد.
   غیراز ماالسیا )با 15میلیون یورو از فاینورد( خرید دیگری 
در منچستر قطعی نشده.  یونایتد مایل است لیساندرو مارتینس 
را قبل از روز جمعه به خدمت بگیرد تــا او بتواند در تور پیش 
فصل آنها حضور داشته باشد. مدیر فنی آژاکس، گری همسترا 
و کالوس یان هونتالر با هیأتی از یونایتد روز شــنبه در لندن 
مذاکره کردند. آرســنال هم مشــتری این بازیکن بوده است. 

پیشنهاد منچستر 41به عالوه 4میلیون یورو است.
   الپورتا خروج فرنکی دی یونگ را به عهده خود این بازیکن 
گذاشته؛ اگر می خواهد بماند، باید دستمزدش را کاهش دهد 
و اگر دوست دارد می تواند به منچستریونایتد برود با دستمزد 

باال. رقم انتقال او 80میلیون با افزونه ها خواهد بود.

آمار منچســتریونایتد در لیگ برتر انگلیس، از 
زمان جذب کریستیانو رونالدو؛ با ستاره پرتغالی 
14برد در 27بازی، بــدون او صفر برد در 

8مســابقه، بــا او 1.59گل زده در هر 
مسابقه و بدون او میانگین 0.88گل 

در هــر بــازی.

Arsenal
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حادثه وحشتناک در نخستین پیچ مسابقه فرمول یک 
در انگلیس، بار دیگر  یادآوری کرد که بزرگ ترین رقابت 
ماشینی دنیا، می تواند همچنان خطرناک ترین ورزش 
دنیا هم باشد. ماشــین آلفا رومئوی ژو گوانیو راننده 
چینی، به خاطر تصادف زنجیره ای وارونه شد و حتی از 
نرده های محافظ هم رد شد و نزدیک بود وارد جایگاه 

تماشاگران شود اما به خیر گذشت.
سال ها تالش سرســختانه فدراســیون بین المللی 
اتومبیلرانی یا همــان FIA و فرمول یک برای افزایش 
ایمنی مسابقات، باعث شده تا بسیاری فراموش کنند 
که این ورزش محبوب، چه مسلخ بی رحمی بوده است. 
این روزها هواداران جوان تر فرمول یک، ماشین هایی را 
می بینند که خیلی مرتب و تمیز، در پیست هایی شیک 
و جذاب با صدایی بلند و دلنشین گاز می دهند و از کنار 
هم رد می شوند. هر مسابقه فرمول یک، به جشنی برای 
جوالن سلبریتی ها تبدیل شده و ستاره های ورزش و 
موسیقی و سینما قبل از شروع مسابقات، خودشان را به 
گاراژ تیم ها می رسانند و با راننده های سرشناس عکس 
یادگاری می گیرند.قبال اما از این خبرها نبود. فرمول یک 
نه تنها یک جشن و دورهمی پرزرق و برق نبود، که بوی 
مرگ می داد.  دهه50 میالدی که فرمول یک تازه شروع 
شده بود، مرگ راننده ها مسئله ای کامال عادی بود و بین 
سال های 1955 تا 1961 میالدی 9راننده جانشان را در 
همین مسابقات از دست دادند. در واقع تصادفات مرگبار 
و از دست رفتن راننده ها، بخشی از مسابقات فرمول یک 
بود. در یک مصاحبه معروف، فرانسوا سورت چند روز 
پیش از مرگش در مسابقه بزرگ آمریکا در سال1973 
به اسپورتس ایلوستریتد گفته بود که »درباره حوادث 
و تراژدی...]باید بگویم که[ زندگی ادامه دارد. ما جایی 

برای اشک نداریم.«
اما FIA و فرمول یک، جلوی ســبقت بــرای مرگ را 

گرفتند و یکی از مؤثرترین کمپین های افزایش ایمنی 
ورزشکاران را در تاریخ مسابقات خودرویی اعمال کردند. 
تعداد مرگ راننده ها از 15مورد در دهه50 میالدی، به 
تنها 2مورد در دهه90 میالدی رسید. در 2دهه اخیر هم 
مرگ رانندگان در مسابقه، اتفاقی نادر است. بزرگ ترین 
شــوک تاریخ فرمول یک مرگ روالند راتســنبرگر و 
آیرتون سنای افسانه ای در یک آخر هفته سال1994 
در مسابقه بزرگ سن مارینو بود. سنا، یکی از بهترین 
رانندگانی است که تاریخ فرمول یک به خود دیده است 
و مرگ او بسیار اثرگذار بود. بعد از مرگ او، سختگیری 
در اعمال موارد ایمنی بیشتر و راهکارهای خالقانه ای 
هم معرفی شد. در دهه های اخیر، وقتی که خودروها 
با ســرعتی حدود 200کیلومتر به دیوارها و حفاظ ها 
برخورد می کنند، ضربه برخورد توسط شاسی جذب 
می شــود و اتاقک راننده ها از آن برخورد وحشتناک 
درامان می ماند. در همین سال ها، پیست های خطرناک 
یا اصالح شــده اند و یا از تقویم رقابت ها کنار گذاشته 
می شوند. تیم های کارشناسی FIA هم با هر برخورد ریز 
و درشتی یکسان برخورد می کنند و چنان آنها را تحلیل 
می کنند که جا برای اشتباهات بعدی باقی نگذارند و به 
روندهای جدیدی برسند که تکرار حوادث مشابه را به 
صفر برسانند. در همین حادثه پیست انگلیس، راننده 
چینی بعد از اینکه تقریبا سالم از ماشین بیرون آمد، به 
یک مرکز درمانی منتقل شد و در آنجا با انتشار عکسی 
از خود، نوشــت که جانش را مدیون هالو است. هالو 
که از سال2018 استفاده می شــود، در واقع یک تکه 
محافظتی است که باالی کابین راننده گذاشته می شود. 
بسیاری این سطح از ایمنی را تمجید می کنند اما برخی 
می گویند فرمول یک، وقتی که پای مرگ و زندگی در 
میان بود، ورزش دیگری بود اما قطعا راننده ها دلشان 

برای آن روزها تنگ نشده است.

سخت ترین هفته لیگ ملت های والیبال از امروز آغاز 
می شود، هفته ای که تیم ها برای صعود می جنگند. از 
16تیم حاضر در مسابقات، 8تیم به مرحله نهایی صعود 
می کنند و قبل از شروع هفته سوم، ایران در رده هشتم 
است ولی آیا می تواند این جایگاه را بعد از 4بازی هفته 
سوم حفظ کند؟ ایران این هفته با تیم های لهستان، 
ایتالیا، اسلونی و صربستان بازی دارد؛ 4بازی سخت که 
می تواند هم جایگاه نهایی تیــم ایران و هم عیارش را 
نشان بدهد. بازی اول ایران در هفته سوم ساعت22:30 

امشب مقابل لهستان برگزار می شود.
لهســتان تیم دوم و ایتالیا تیم سوم جدول هستند و 
صعودشان به مرحله بعد را می شــود قطعی دانست. 
هرچند ایتالیا به عنوان میزبان در هر شــرایطی یکی 
از 8تیم مرحله بعد است، اما داشتن همین جایگاه ها 
ســختی کار را برای ایران نشــان می دهد. لهستان 
توانســته آرژانتین، کانادا، بلغارســتان و استرالیا را 
3-صفر شکست دهد و مقابل قدرت هایی مثل فرانسه 
صدرنشین، آمریکا و برزیل هم 3-1 به پیروزی رسیده 
است. تنها شکست این تیم مقابل ایتالیا و با نتیجه 1-3 
بوده است. ایتالیا با همین نتیجه آرژانتین را هم برد. 

آنها در مقابل آلمان، اسلونی و چین 3-صفر به پیروزی 
رسیدند، یک شکست 3-صفر مقابل فرانسه داشتند و 
در بازی با ژاپن هم 3-2 باختند. با توجه به این نتایج 
اســت که برای پیروزی مقابل این تیم ها نمی شــود 
شانس زیادی به ایران داد. شــاید گفته شود ایران در 
هفته دوم توانست آمریکای صدرنشین را شکست دهد 
و این احتمال وجود دارد بتواند در مقابل این تیم ها هم 
به پیروزی برسد. هر احتمالی وجود دارد، اما بعید است 
در هفته سوم تیم ها بخواهند ریسک کنند و به بازیکنان 
اصلی شان استراحت دهند. برای تیم های بزرگ مهم 
است که با چه رده ای به مرحله بعد برسند. آمریکا بعد 
از چند بازی وقتی به ایران رسید به بازیکنان اصلی اش 
اســتراحت داد و حتی در لحظات حساس هم از آنها 
استفاده نکرد. آمریکا در هفته دوم به رده پنجم جدول 
سقوط کرد. این هفته ایتالیا تیم کامل تری هم دارد. 
ایوان زایتسف، ستاره این تیم که در 2هفته اول به خاطر 
مصدومیت جزئی غایب بود، در هفته سوم به ترکیب 
این تیم اضافه شده است. اینکه او چقدر آماده است و 
چقدر می تواند به تیم ایتالیا کمــک کند؛ در بازی ها 

مشخص می شود.

صربســتان و اســلونی پایین تر از ایران قــرار دارند؛ 
رده های نهم و دهم. صربستان 3-یک بلغارستان، 2-3 
آرژانتین، 3-2کانادا و 3-صفر استرالیا را برده و 3-یک 
از فرانسه، 3-2 از آلمان، 3-یک از آمریکا و 3- صفر از 
برزیل باخته است . اسلونی هم 3-صفر استرالیا، 3-یک 
چین و 3-یک آرژانتین را شکســت داده ولی 3-یک 
مقابل ژاپن، 3-صفر مقابل ایتالیــا، آمریکا و هلند و 
3-یک مقابل برزیل باخته اســت. جایگاه این دو تیم 
به ایران نزدیک است و همین نزدیکی، کار را دشوارتر 
می کند. صربستان و اسلونی هم مثل ایران انگیزه صعود 
دارند و سر امتیاز می جنگند؛ به خصوص در بازی های 
رودررو. صربســتان عالوه بر اینکه در مقایسه با ایران 
با تیم های قدرتری مثل فرانســه، آلمــان و آرژانتین 
بازی کرده و قدرتمندتر نشان می دهد، انگیزه دیگری 
هم برای پیروزی دارد. ایگور کوالکوویچ، ســرمربی 
ســابق ایران روی نیمکت این تیم است و برای اثبات 

توانایی هایش همه تالش خودش را می کند.
ایران از 8بــازی در 2هفته اول 4بــازی را برده؛ چین 
و اســترالیا را 3-یک، کانادا و آمریــکا را 3-صفر. در 
4بازی هم بازنده بوده؛ مقابل برزیل، هلند، بلغارستان 

و ژاپن و در هر 4بازی هم با نتیجه 3-صفر. شاگردان 
بهروز عطایی 2 چهره متفاوت از خود نشــان داده اند. 
در بازی های هفته اول ضعیــف بودند و در هفته دوم 
مقابل آمریکا بازی خوبی به نمایش گذاشتند. هر چند 
نزدیکان به تیم ملی به بازی مقابــل برزیل هم نمره 
قبولی می دهند، اما خیلی ها این نظر را قبول ندارند. 
عطایی که بعد از هفته اول بردیا ســعادت و امیررضا 
سرلک را جایگزین صابر کاظمی و رضا عابدینی مصدوم 
کرد، برای هفته سوم هم احسان دانش دوست را به جای 
اسماعیل مسافر، فاضل پژومان را به جای علی رمضانی 
و ابوالفضــل قلی پور را به جــای محمدرضا موذن در 
ترکیب قرار داده اســت. هر چند اضافه شدن پژومان 
پاسور و دانش دوست قدرتی زن با استقبال روبه رو شده 
است، اما گفته می شود موذن لیبروی بهتری از قلی پور 
است. به هر حال عطایی با نفراتی که دارد برای صعود 
به امتیاز نیــاز دارد. تیم او از این 4بــازی حداقل باید 
2پیروزی قاطعانه داشته باشد و 2باخت احتمالی هم 
با کمترین ست از دست داده باشد. اضافه شدن نفرات 
جدید و 2پیروزی در هفته دوم شاید به اندازه کافی به 

تیم انگیزه بدهد و تیم را به خواسته اش برساند.

تیم ملی والیبال از امشب در هفته سوم لیگ ملت ها به مصاف لهستان، ایتالیا، اسلونی و صربستان می رود ایران برای صعود به جمع 8تیم حداقل باید به 2پیروزی برسد
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افقی:
1- مفهوم- پیر- حمل کردنی 

است
2- سخن بی پرده- هر موجود 
زنــده- آگاهی در زمــــینه 

احکام شرعی
3- آسیاب دستی- بین ساعد و 

بازو- دانش ذاتی
4- انجام نشدنی- مشگین شهر 

سابق- دیدنی فوتبال
5- به طور ناگهانی- همســر 

مرد- خدای هندو
6- فست فود آبادانی- نهایی- 

گوشت بدون استخوان
7- پوستین- مراسم روز بعد 

از عروسی- از نام های خداوند
8- دلیــر و بی بــاک- هدیه 

چهره گشایی عروس- قلیل
9- از ادوات ورزش بدنسازی - 

اسب تندرو- دل آزار کهنه
10- بلندنظری- جد حضرت 
رسول)ص(- با شدت و فوریت

11- پارچه کم عرض تزیینی 
پــرده- رودی جــاری در 

مازندران- از الفبای فارسی
12- تکرار حرفــی- مونس- 

درمان کننده
13- رمانی نوشــته یوســف 
علیخانی- قطعی برای کتاب- 

غـذای ظهر
14- نژاد مردم پــرو- بلبل- 

ضمیر دوم شخص مفرد
15- گوســفند ماده- مطالبه 
خانــواده عروس- نــام اصلی 

میرزا کوچک خان
  

عمودی:
1- فولکلوریک- آبرو و اعتبار- 

سنگ مرمر
2- تصویر- فیلمی حماسی و 
مشهور از سینمای ژاپن ساخته 

کوروساوا
3- ثروتمند شــدن- مخترع 

پیل الکتریکی- خلق و خو
4- پاســبان قدیــم- اپرای 
کوچــک- پهلــوان تورانــی 

شاهنامه
5- تقاضــای کناره گیــری 
از شغل- پســر گودرز که در 
جنگ یازده رخ کشــته شد- 

غـذای رقـیق
6- شهری در جنوب فرانسه- 

صافی- داخل
7- تحفه ها- روی پلو ریخته و 

نوش جان کنید- فرورفته
8- آتش- اثــر جاودانه عالمه 

دهخدا- انگور عرب
9- رد یــا نشــانه از چیزی- 

امامان- گریخته از روی ترس
10- قطعــی بــرای کتاب- 
چگونگــی جریــان امــور- 

نـت شـشم

11- درهم پیچیدن- شعبه ای از نژاد 
سفید- مقابل گرانی

12- کلیه گوســفند که کباب شده 
و می خورند- گریزان- سرســرای 

ورودی
عناصــر چهارگانــه-  از   -13

رنـگارنگ- اعـتنا
14- داستانی از اســتیون کینگ، 

نویسنده آمریکایی- پایتخت یونان
15- عنکبوت پشــمالو- شهری در 
15آذربایجان غربی- عامل بیماری کرونا

دماسبپياتالما
لسهاشنيدلارفظم
يجنامركماجللپ
لدعموكوكسناوا

اليتابشماكمس
هليينهالماش

دننامالاحينقم
يبتيشمردكممت
هيدكهشمشنامرف
باعلرامدردق

قفولاسياناسر
اتسوارخافيوعد
ارلوجخميلسلقع
نايرهاوجراگنرو
يكنمهشرانايبت

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4246
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

736952481
894137562
251684793
627819345
413765928
985243176
172596834
549328617
368471259

متوسط

6 2    8 1   
  9   1    
1    5    8
   2    3 7
  8    5   
7 6    9    
2    1    5
   4   2   
  3 6    4 9489652137

672143589
315879462
238795614
796418325
154326798
847261953
963584271
521937846

ساده

متوسط

625948173
389761452
147352698
451286937
938174526
762539814
294817365
576493281
813625749

سخت

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

ساده

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

مرگدرمیزند
 حادثه وحشتناک برای راننده چینی در فرمول یک خیلی ها 
را به یاد تلفات سنگین این مسابقات در سال های دور انداخت

غول مرحله آخر



شهاب مهدویجشنواره
روزنامهنگار

فهیمه پناه آذرتئاتر
روزنامهنگار

۱۰۰ روز؛ ۱۴۳ میلیارد

در1۰۰روزابتداییامســال،۲۲فیلمدر19هزار
و5۰۰ســانسنمایشدادهشد.تعدادمخاطبان
ســینمادراینبازه،۴میلیــونو۴۰۰هزارنفرو
میزانفروشســینماهانیز1۴۳میلیاردتومان
بودهاســت.بااینآمارمشــخصمیشودکهدر
سالجاری،بهطورمتوسط،درهرروز،۴۴هزارنفر
بهسینمارفتهاندوسهمگیشهروزانهنیزچیزی
حدودیکمیلیــاردو۴۳۰میلیــونتومانبوده
است.بهگزارشهمشهریبهنقلازایرنا،اینآمار
دربردارندهاکراننوروزوعیدفطراستوقطعااگر
این۲بازهطالییدراکران1۰۰روزابتداییامسال
وجودنداشت،اینآماروضعیتنگرانکنندهتری
بهخودمیگرفت. نکتهقابلتاملایناستکهسهم
سینمایکمدیاز۲۲فیلماکرانشدهامسال،تنها
5فیلماستکهبسیارکمترازآنچیزیاستکه
درموقعیتمشابهسالیانگذشتهرقممیخورد
وقطعایکیازدالیلفــروشنهچندانمطلوب
سینمایایراندر1۰۰روزنخستنیزهمینعامل
است. پرفروشترینفیلم1۰۰روزنخستامسال،
کمدی»انفرادی«استکهمخاطبانزیادیرابه
سینماهاکشاندهاست.»سگبند«نیزدرهمین
بازه،۳۸میلیاردتومانفروخــتویکمیلیونو
1۸۰هزارنفرمخاطبداشــتهاست.»موقعیت
مهدی«نیزسومینفیلمپرفروش1۰۰روزابتدایی
امسالاستکه1۲میلیاردو۷۰۰میلیونتومان
فروشکردهوتعدادمخاطبانآننیز۴15هزارنفر
بودهاست.درســالجاری،بهطورمتوسط،درهر
روز،۴۴هزارنفربهسینمارفتهاندوگیشهروزانه
نیزچیزیحدودیکمیلیاردو۴۳۰میلیونتومان
بودهاست.دررتبههایآخرجدولفروش1۰۰روز
اخیرسینمایایراننیز»پســراندریا«قراردارد
کهچهارمتیرماهرویپردهرفتوبا۶۰۰مخاطب،
1۸میلیونتومانفروخت.»سلفیبادمکراسی«نیز
درهمینتاریخرویپردهرفتوبا۳۴۰۰مخاطب
بهفروش111میلیونتومانیرســید.باتوجهبه
نزدیکیماهمحرم،بعیداســتکهدراینفاصله،
فیلممهمدیگریروانهاکرانشــود.احتماالاین
ترکیب،براییکماهآینده،باهمینشاکلهباقی
خواهدماند.بعدازعاشورا،احتماالصاحبانچند
کمدی،راضیبهنمایشدوماههتابســتانیفیلم
خودمیشوندوگیشهساالنهایرانبارونقخوبی

مواجهخواهدشد.

ماسک به خاطر جکمن 

استفادهازماسکدرســالنهاینمایشبرادوی
باتردیدبرداشتهشد.بهگزارشآسوشیتدپرس،
استفادهازماسکدرهمه۴1سالننمایشبرادوی
)خیابانتماشاخانههاینیویورک(دیگراختیاری
خواهدبود.ایندرحالیاســتکهاســتفادهاز
ماسکدرمکانهایشلوغوپرتجمعمانندمترو
واتوبوسهنوزبرقراراســت.هفتهپیشتســت
کوویدهیوجکمنکهدرنمایش»مردموسیقی«
بازیمیکند،مثبتشــدواودوبارهنقشخودرا
بهمکسکلیتونداد.نیویورکتایمزدرمطلبی
باعنوان»بهخاطرهیوجکمنماسکبزنید«از
مردمخواستبهصورتخودخواستهماسکبزنند.
تماشاخانههایبرادویومالکانوتهیهکنندگان
خصوصیتأکیدداشتندکهاجباریبودناستفاده
ازماسکموجبشدهتاوضعیتفروشبلیتآنها
همچنانپایینبماند.بااینحال،برخیهنرمندان
هنوزمعتقدندبرایدورنگهداشتنبازیگرانوگروه

تولید،پیشگیریبایدهنوزاولویتنخستباشد.
درماهمارس)اسفند(گفتهشدهبودتا۳۰آوریل
اینضرورتادامهمییابدودرآنزماننیزتاآغاز

جوالیاستفادهازماسکبازهمتمدیدشدهبود.
درماهمی)اردیبهشــت(بیشترسالنهایبرادو
یالزامارائهمدارکواکسیناسیونتماشاگرانرا
برداشــتندودرحالیکهاجباریبودنماسکدر
سینماهاورستورانهاینیویورکمدتیبودحذف
شدهبود،امادربرادویاینامرهنوزاجباریبود.

رئیساتحادیهسالنهایتئاتربرادویباتأکید
براینکهمیلیونهانفربهتماشایهفتادوپنجمین
دورهاهدایجوایزتونینشســتندتانشاندهند
چقدربهجادوینمایشباوردارند،گفت:اززمان
بازگشاییبرادویدرپاییزگذشتهمیلیونهانفر
حضوردرسالنهاینمایشرادوبارهتجربهکردند.
بااینحــالویتوضیحــیدربارهآمــارفروش
ندادوواقعیتایناســتکهآمــارفروشبلیت
درفصل۲۰۲1تا۲۰۲۲بیــشاز5۰درصــد
پایینتــرازقبلاســتوبســیاریازنمایشها
بهدلیلشیوعبیماریدربازیگرانیاخدمهتولید
اجراهایشانرالغوکردند.درآمدهفتهمنتهیبه
19ژوئنبرادویبه۲9میلیوندالرکاهشیافت.

هفتهپیشهم۶نفرازگــروه11نفرهبازیگران
نمایــش»لحظهها«بیمارشــدندکــهیکیاز
آنهابلربراونهفتادوچندســالهبــودکهازآغاز
کووید-19تاکنونبادقتزیادازحضوردرمراکز
عمومیاجتنابکردهبود.قدیمیبودنسالنهای
نمایشبرادویوبدونپنجرهبودنآنهاکهاغلب
همامکانتهویهدرســتیندارند،ازعواملیاست
کهعواملصحنهراازبرداشتنماسکهابیمناک

کردهاست.

خبر

222324
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جشنواره کودک با نصف جهان خداحافظی می کند
مدیرعاملفارابیمیگویدکهجزاصفهان،۴استاندیگرمتقاضیبرگزاریجشنوارهفیلمکودکانونوجوانانشدهاند

جشــنوارهفیلمهایکــودکانونوجوانانرا
بهعنوانجشنوارهاصفهانمیشناسند؛شهری
کهسالهاســتمیزبانفیلمهــایکودکو

نوجواناست.
اغلبفســتیوالهایســینماییجهانبانام
شهریکهبابرگزاریجشنوارهاستشناخته
میشــود.اصالنامجشــنوارهمعموالازشهر
برگزارکنندهمیآیدوهویتوشناسنامهاشبا
شهرمیزبانفیلمهاومیهمانانگرهمیخورد.

بههمیندلیلنمیشودجشــنوارهبرلینرا
یکسالدرمونیخبرگزارکردیاجشنوارهکنرا
بهپاریسبرد.دراینجاامامیشودجشنوارهای
کهدراغلبادواربرگزاریاششــهراصفهان
میزبانشبودهراخانهبــهدوشکرد.اتفاقی
کهشایددربارهجشنوارهفیلمهایکودکانو

نوجوانانرخدهد.
ســیدمهدیجوادی، مدیرعامــلبنیــاد
سینماییفارابیکهچندروزپیشباحکمی
ازســوی محمدخزاعی، رئیــسســازمان

ســینمایی،بهعنــواندبیرســیوپنجمین
جشــنوارهفیلمکودکانونوجوانانانتخاب
شــددرنخســتیناظهارنظــردرخصوص
شــرایطمیزبانیباواحدمرکــزیخبرصداو
سیماگفتوگوکرد.جوادیدراینمصاحبه
تصویریبابیاناینکهدرکناردوســتانمادر
اصفهانتقریبا۴استاندیگرمتقاضیبرگزاری
جشنوارهفیلمکودکونوجوانشدهاند،گفت:
بایدببینیمدرراستایسیاستعدالتمحوری
دولتوناظربهاینکهاینمیزبانیهاچهشرایط
بهینهایرامیتواندفراهمکند،تصمیمگیری

کنیم.

از کرمان تا همدان 
جشنوارهفیلمهایکودکانونوجواناناززمانی
کههویتمســتقلیافــتدراصفهانبرگزار
میشد.دردهه۶۰کهدورانباشکوهفیلمهای
کودکبود،جشــنوارهفیلمهــایکودکانو
نوجوانانهــمپررونقبود.جشــنوارهایکه
خیلیزودباناماصفهانپیوندخوردوتبدیل
بهیکیازنشانههاورخدادهایفرهنگینصف

جهانشد.
ازاوایلدهــه۷۰مخالفتهاییدرحاشــیه

برگزاریجشــنوارهدراصفهانبروزکردکه
نتیجهاشتغییرشــهرمیزبانبود.دردورانی
کهعزتاهللضرغامی،معاونامورســینمایی
بودجشــنوارهفیلمهایکودکانونوجوانان

بهکرمانرفت.
کرمانیهامیزبانانپرشــورومیهماننوازی
بودندولیدورهمیزبانیآنهــاهمکوتاهبودو
جشنوارهدوبارهبهاصفهانبازگشت.دردهه۸۰
همهمدانمیزبانبرگزاریجشنوارهفیلمهای
کودکانونوجوانانشــدولیاینداستانهم
خیلیزودسرآمد.رخدادیکههمهآنرابانام
جشنوارهاصفهانمیشناختند،دوبارهبهنصف
جهانبازگشت.جشنوارهایکهبهنظرمیرسید

بههیچشهریجزاصفهانوفانمیکند.

میزان یا اسپانسر؟ 
برگــزاریجشــنوارهفیلمهایکــودکانو
نوجوانــانهزینهایداردکهبخشــیازآنرا
متولیجشــنواره)بنیادســینماییفارابی(و
بخشیراهمشهرمیزبانتامینمیکند.حاال
اینکهبرخیازمراکزاســتان،بــرایمیزبانی
داوطلبشدهاند،قاعدتابایدمرتبطبامباحث
مالیواعتباریباشد.مقاماتاستانیوشهری

برایاینکــهمیزبانیجشــنوارهرادراختیار
بگیرندبایدپیشنهادهاییبهنهادبرگزارکننده
ارائهدهندکهقانعکنندهباشــد.اعالمتمایل
۴شــهربههمراهاصفهــانبــرایمیزبانی
جشنواره،شــبیهمزایدههاییاستکهبرگزار
میشودتاآنکهپیشــنهادباالتریدادهاست،

برگزیدهشود.
ایرناهمدرتحلیلیماجراراچنینارزیابیکرده
است:مصاحبهجوادیازاینمنظرحائزاهمیت
استکهمدیرعاملفارابیدرماههایگذشته
حضوررســانهایچندانینداشتهومصاحبه
خاصینیزازاومنتشرنشدهوایناظهاراتاز
یکتغییرمســیردرارتباطباشرایطمیزبانی

جشنوارهفیلمکودکخبرمیدهد.
انتخابشهرمیزبانبراساسیکعرفنانوشته
برایجشــنوارهایکهطي۲ســالگذشته
تولیدینداشتهنهتنهاکمکیبهجریانتولید
درســینمایکودکنمیکنــدبلکهمیزبانی
رادرحداسپانســربرگــزاریمقطعیتقلیل
میدهد؛اینکهمدیرعامــلفارابیبهصراحت
ازلزومبازنگریدرمســئلهمیزبانیجشنواره
براســاسنگاهعدالتمحوردولتســخنبه
میانآوردهنشانمیدهدکهدربدنهسازمان

ســینماییبهمتولیوبالطبعفارابیبهعنوان
میزبانمسائلیدرارتباطبابرگزاریجشنواره
کودکاهمیتداردکهدیگرصرفامحدودبه
برگزاریدریکشــهرخاصنمیشود؛بلکه
اثرگذاریاینمیزبانیبیشازگذشتهاهمیت
پیداکردهاست.بهنظرمیرســددرراستای
ماموریتهایمحولهبهفارابیدرخصوصتوجه
بهمضامینمختلفدرحوزهتولید،سینمای
کودکونوجوانبیشازگذشتهدراستراتژی
فرهنگیمدیرانارشــاداهمیتپیداکردهو
اینموضوعطلبمیکندتامدیرانسینمایی
ومســئوالنفارابیباکنارگذاشــتنتعارف،
تصمیمیرادرخصوصشیوهبرگزاریاتخاذ
کنندکهدرنهایتبهاعتالیسینمایکودکو
نوجوانختمشود.بنابرایندرحالیکههمگان
میدانندسینمایکودکونوجواندرسالهای
اخیرتولیدینداشتهبهجایاتخاذتصمیمهای
احساسیبهتراستشرایطبهگونهایطراحی
شودکهشــهرهایمتقاضیدرجریانتولید
ســینمایکودکونوجوانمشارکتکنندو

اینجشنوارهملیدرحدیک
جشنوارهاســتانیوشهری

تقلیلپیدانکند.

 ناگفته هایی از 
سفر بی بازگشت

بازخوانیزندگیفاتحخرمشهر،درسالروز
ربودهشدن،بهروایتبرادرش

از تبار قدسیان
اشاراتیدربابحیاتعلمیوعملیزندهیاد

آیتاهللسیدجوادحسینیخامنهای

وحشت در اورامانات
»زاواال«تجربهایتازهومغتنم

درخلقفیلمترسناکایرانیاست

 رقابت سنگین 
در اکران 

کارگردان فیلم سینمایی 
»بی صدا حلزون« از شرایط 
اکران انتقاد کرد. بهرنگ 
دزفولــی زاده در گفت وگو 
با  مهر گفت: ۱۵فیلم روی 
پرده هســت و فقط 3۰ تا 
3۵سینما در تهران وجود 
دارد. گویا مخاطبان ترجیح 
به ســالن های  می دهند 
کنسرت، سالن های نمایش 
و حتــی رســتوران ها با 
چندین برابر قیمت بروند. 
می کنم  احســاس  حتی 
عدم اســتقبال از سینما 
باعث شده است فیلم ما هم 
تا به امروز فروش متوسطی 
داشته باشــد. سوژه های 
تکراری هم آنقدر در فیلم ها 
زیاد شده که مخاطب دیگر 
از ســینما زده شده است، 
دیگر کمتــر اعتمادی به 
فیلم هــای جدید به وجود 
می آید و احساس می کنند 
این فیلم هم فیلمی مانند 
فیلم های دیگر است. طبیعتا 
از فروش فیلمم تا به امروز 
راضی نیســتم. با توجه به 
ترکیب بازیگر فیلم، وقت، 
انرژی و ممارست زیادی که 
صرف تولید آن شــد، حق 
فیلم در جشنواره فیلم فجر 
هم پایمال شده بود، حاال هم 
احساس می کنم این فیلم 
به عنوان یک اثر فرهنگساز 
خیلی  فروش  شایستگی 
بیشــتر از این را داشته و 

دارد. 

بستری شدن 
بازیگر قدیمی 

جمشید جهان زاده، بازیگر 
پیشکسوت سینما، تئاتر 
و تلویزیون در بیمارستان 
بستری شــد.  سیدعباس 
عظیمی، مدیرعامل مؤسسه 
هنرمندان پیشکســوت 
اعالم کرد: در تماس تلفنی 
با فرزانه نشاط خواه )همسر 
جمشــید جهــان زاده( 
مطلع شــدم این هنرمند 
پیشکسوت سینما، تئاتر 
و تلویزیون از چندروز قبل 
به دلیل مشکل قلبی و ریوی 
در بخش مراقبت های ویژه 
بیمارستان شهیدلواسانی 
تهران بســتری اســت. 
مؤسســه  مدیرعامــل 
مورد  در  پیشکســوتان 
روند درمان ایــن بازیگر 
گفت: پزشکان هم اکنون 
وضعیت استاد جهان زاده 
را پایدار توصیف کرده اند و 
امیدوارند در چند روز آینده 
این هنرمند از بیمارستان 
ترخیص شــود. جمشید 
جهان زاده   متولد ۱33۰ در 

گچساران است.

ادامه 
»چاقوکشی« در 

جشنواره تورنتو 

فیلــم »چاقوهــا بیرون 
2« یا »چاقوکشــی« برای 
نخستین بار در جشنواره 
تورنتو 2۰22 اکران می شود. 
قسمت دوم فیلم »چاقوها 
بیــرون« که بــه نمایش 
توانایی هــای کارآگاه بنوا 
بالنک با بازی دنیل کریگ 
در گشــودن راز قتل هــا 
اختصاص دارد، این بار هم 
برای نخستین بار در کانادا 
دیده می شــود. فیلم دوم 
»چاقوها بیرون« با عنوان 
»پیاز شیشه ای: از معماهای 
چاقوها بیرون« که دنباله ای 
بر فیلم پرطرفدار »چاقوها 
بیرون« به کارگردانی رایان 
نخستین  است،  جانسون 
نمایش جهانــی خود را در 
جشــنواره بین المللــی 
فیلم تورنتو 2۰22 تجربه 
می کنــد. چهل وهفتمین 
دوره جشــنواره فیلــم 
تورنتو از ۸ تا ۱۸سپتامبر 
)۱۷تا 2۷شهریور( برگزار 
می شــود، اما هنوز زمان 
اکران »چاقوها بیرون 2« 
در آن تعیین نشده است. 
»چاقوها بیرون« نیز برای 
نخستین بار در جشنواره 
فیلم تورنتــو 2۰۱۹ اکران 

شده بود.

نمایشنامههایایرانیبهصحنهمیروند
اجرایبیشاز1۰۰نمایشدرسالنهاینمایشی

همیشهصحبتازاینبودکهاکثرنمایشــنامههاییکهاجرا
میشــوندازمتونخارجیبودهوکارگردانانترجیحشاناین
استکهمتنخارجیرابرایاجراانتخابکنند،امادرمیانبیش
از1۰۰نمایشکهدرسالنهااجرامیشودبیشترنمایشنامهها
ایرانیهستندوسهمنمایشنامهنویسانخارجیدراجراهای

تابستانکمتراست.

»مانش« در شهرزاد
برخیتماشاخانههاهمنخستینماهتابستانرابااجرایرپرتوار
نمایشهایبرگزیدهمیگذرانند.شــهرزادمیزبان1۰نمایش
اســت.کیومرثمرادیکهاردیبهشــت9۶،»هملت،تهران
۲۰1۷«رادرشهرزاداجراکردهبود،اینباربا»مانش«بهاین
سالنمیآید.ایننمایشبراســاس»اهالیکاله«پیامالریان
نوشتهشــدهواز1۷تیررویصحنهاست.»عاشــقانهها«با
نویسندگیمشترکمحمدچرمشیروبهمنعباسپوروطراحی
وکارگردانیشــهرامگیلآبادیهمچنانرویصحنهاست؛
نمایشیکهقبلترهماجراشدهودربارهزندگیزناندستفروش
مترواست.یکیازپرفروشهایشهرزاد،»چهکسیجوجهتیغی
راکشت«بهرامافشاریاست؛نمایشــیکهدرکمتراز۲ماه
بیشاز۲۰هزارتماشــاگروبهگفتهمدیرانشهرزادتاکنون۳
میلیاردتومانفروشداشته،ایننمایشبابازیبهرامافشاریو
همراهیتینوصالحیتاپایانتیرماهرویصحنهاست. کنسرت
تئاترلکانطهباکارگردانیمشترکساقیعطاییوعلیاصغری

کهپیروشکایتمدیریکرستورانباناممشابهاز»کافهلقانطه«
بهلکاطهکوچکرد،هرشبساعت۲1:۳۰درسالنشماره۲تئاتر
شهرزادرویصحنهمیرود .امیرغفارمنش،مهدییغماییو
فرزادحسنیبازیگراناصلینمایشهستندومهدییغمایی
درایننمایشمیخواند.بوتیکتئاترایراندرکنارتئاترشهرزاد
اینروزهادرحالآمادهســازییکبیمارســتانروانیاست،
محمدرحمانیانقراراستاز۲۰تیرماهنمایشجدیدشرادر
آناجراکند.نمایشتازهرحمانیاندرقالبکاریآفاســتیج
درکلفضاوتمامطبقاتاینبیمارستاناجراخواهدشد.این
نمایش»چخوفساد«نامداردوفردینخلعتبریآهنگسازاین
نمایشاست. »درهمتنیدگی«داستانآدمهاییاستکهدرباره
رازهایوحشتناکزندگیخودشانحرفمیزنند.ایننمایش
بهکارگردانیاحسانگودرزیهرشبساعت19:۳۰درسالن
شماره۲پردیستئاترشهرزادرویصحنهمیرود. »برگشتن
افتخارآمیزمردانجنگی«بهنویســندگیشهراماحمدزادهو
کارگردانیحسینشــهبازیازروزیکشنبه5تیرماه،درسالن
شماره۲پردیستئاترشهرزادرویصحنهرفت. »بوکسور«به
کارگردانیشهابمهرباناز5تیردرسالنشماره۳پردیستئاتر
شهرزادرویصحنهاستوداستانابراهیمدوالبیرارویصحنه
دارد.»سبکی«بهکارگردانیداریوشعلیزادهو»مونوپلژی«علی
حاجیمالعلیهمدرشهرزادرویصحنههستند.اینتماشاخانه
نمایش»پاهایخانمهزارپا«رابرایکودکانرویصحنهدارد.

»آلنده نازنین« در تئاتر شهر
نمایشهاییچون»بیچرا«یالهامشــعبانیو»دیوودلبر«
ماهانحیدریهماجراهایخودرادرتئاترشهروتاالروحدت

تمدیدکردند.»آلندهنازنین«بهکارگردانیمحمدبرهمنیاز
هفدهمتیرماهدرتئاترشهراجرامیشود.ایناثرنمایشیساعت
19:۳۰بهمدت11۰دقیقهوبلیت۸۰هزارتومانیرویصحنه

خواهدرفت.»پروین«همدرتاالراصلیاجرایشادامهدارد.

از پنت هاوس تا آناتول
اجرایتئاتربرایگروههاینمایشییکچالشبزرگبهحساب
میآید.بهنظرمیرسدتماشاخانههاییکهدرطولشیوعکرونا
توانستنداجراهایخودراداشتهباشندوازپساجارهتماشاخانه
بربیایندوسالنهایخودراحفظکنند،اینروزهابابیشترین
مخاطبروبهروهستند،اماتماشــاخانههاییبعدازتعطیلیو
تغییراتیکهداشتندکمترینبازدهیسودوتماشاگررادارند.
خانهنمایشداازهفتهســومتیرماه»شــایعه«نیلسایمون
رارویصحنهدارد.اینســالن،میزبان»خــردهجنایتهای
زناشویی«امانوئلاشمیتهماست.فرشیدهدیایننمایش
راکارگردانیکرده؛امیردامغانیهمدرداداجرای»هالووین«
رادارد.همچنینرضادشتکینمایش»آناتول«رامردادماهدر
نوفللوشــاتورویصحنهمیآورد.مسعودفیروزانمهرهمدر
اینتماشاخانه»سرشــاخ«راتاپایانتیراجرامیکند.ازدیگر
نمایشهایدرحالاجرا»پنتهاوس«افشــینغیاثیاست.
امیراخالقیهمدردیوارچهارم،نمایش»تراژدیدریکپرده«
رااجرامیکند.ســعیدداخهمدراینتماشاخانه،»ازجهنمتا
گوالگ«رارویصحنــهدارد.علیرضامعروفیهم»تلفات«را
درسالنناظرزادهایرانشهررویصحنهدارد.»خسوف«پیمان
میناوندهمازجملهاجراهاییاستکهتامردادماهدرپردیس

سپندادامهدارد.

»نرفتن« برای دانشجویان
»نرفتن« اجرایــش را از دوم تیر در 
تماشاخانه ملک شروع کرده و برای 
دانشــجویان تخفیف دارد. تمامی 
دانشجویان می توانند با استفاده از 
کد خرید دانشــجویی تیوال و ارائه 
کارت دانشجویی در گیشه سالن از 
2۵درصد تخفیــف قیمت بلیت این 
نمایش برخوردار شوند. نرفتن نوشته 
مجتبی واشیان و کارگردانی مشترک 
حامد جاللــی فراهانــی و مجتبی 
واشیان است که دغدغه های امروز 
جامعه و مسئله مهاجرت را دستمایه 
کار خویش قرار داده اســت. نمایش 
نرفتن هر روز غیراز شنبه ها، ساعت 

۱۹:3۰روی صحنه است.
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ما از اسرائیل می خواهیم پاســخگو باشند.« در 
روزهایی که کار کســانی همچــون خواهر من 
شب و روز گریه شــده بود در حافظه ام مانده که 
مســئوالن ما از روز اول می گفتند: »ما از طریق 
دیپلماتیک حل می کنیم« که خدابیامرز شهید 
همت همان زمان در مغازه پدرم می گفت: »فاصله 
ما با آزاد کردن حاج احمد دو قدم بود. ما به راحتی 
می توانستیم ولی نگذاشتند که بشود.« بعد از این 
خبر، ســال 95 ما پیگیری کردیم و هیچ جوابی 
داده نشــد. در نهایت آقای دهقان به من گفتند 
ما امیدوار هستیم که حاج احمد زنده باشند برای 
همین نظرمان این هست. اما من به ایشان گفتم 
اینکه شــما می گویید امیدوار هســتیم با آنچه 
در تلویزیون مصاحبه کــرده و به مردم به صورت 
مســتند اعالم کردیــد خیلی متفاوت اســت. 
متأسفانه برخی از مســئوالن ما باعث شدند که 
این پرونده همین گونه کان لم یکن بماند و مردم و 
دوستداران حاج احمد و خانواده و علی الخصوص 
مادر در بالتکلیفی به سر ببرند. از همین جا از خدا 
می خواهم منافقان و دشمنان به نظام چه داخلی، 

چه خارجی به سزای اعمال شان برساند.
به چشم انتظاری مادر اشاره کردید. 
از احواالت ایشان برایمان بگویید؛ آخرین بار 
شنیدیم کسالت داشتند. پدر که چشم انتظار 

رفتند و روحشان شاد...
چشم انتظاری مادر از ســال 61تاکنون با فراز و 
نشیب های بسیار زیادی همراه بوده و پدر و مادرم 
بســیار اذیت شــدند. پدرمان حاج غالمحسین 
متوسلیان متأسفانه کامال چشــم انتظار از دنیا 
رفتند و تا آخرین لحظه امید بازگشــت داشتند 
و می گفتند احمد ذخیره است و برمی گردد. اما 
خب مادر تکلیف شان را روشن کرده و می گویند 
هم من می دانم احمد را برای چه دادم و هم احمد 

می داند برای چه رفته است.
سال 61 حاج احمد توســط حزب فاالنژ گرفتار 
می شود و تا سال 75می گویند درباره حاج احمد و 
این حادثه صحبتی نکنید تا از طریق دیپلماتیک 
حل  کنیم. بعد از 14سال از ربوده شدن او اعالم 
می کنند اگــر می خواهیــد، مراســم ترحیم و 
گرامیداشــت بگیرید. این خیانت محرزی است 
که بعد از این همه سال وضعیت پرونده این 4نفر 
را مسکوت نگه می دارند. طبیعی است که دیگر 
چیزی برای مطالبه گری آن نمی ماند و چراغ های 
آن خاموش می ماند. بی شک آه مادر ما دامن گیر 

همه مسببان این حادثه می شود.
و صحبت پایانی؟

از خدا می خواهم انشــاءاهلل کمک کند تا تکلیف 
حاج احمد آقا و همچنین وضعیت همه کســانی 
که مفقود االثر و مفقود الجســد هستند مشخص 
شود و به آغوش وطن و خانواده هایشان بازگردند. 
حاج احمد آقای ما هم اگر صالح ایشــان هست و 
خداوند رقم زده است که ذخیره انقالب باشند- 
همانطور که حضرت آیت اهلل بهجت هم فرمودند- 
به موقع خــودش برگردند و اگر هم به شــهادت 
رسیدند که خوش به سعادت شان است. انشاءاهلل 

دعاگو و شفیع ما باشند.

ناگفتههاییازسفربیبازگشت
بازخوانی زندگی فاتح خرمشهر، سردار» احمد متوسلیان«، در سالروز ربوده شدن، به روایت برادرش
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یادی از چند شهید نویسنده به مناسبت روز قلم
شهدایی که می نوشتند؛ با خون و با قلم 
چه زیبا خداوند در قرآن از قداست قلم گفته و یادآور 
شــده به انســان که باید پاک و مقدس بنویسد آنچه 
قابل نوشتن است و دیگر اشاره کرده قلم زبان عقل است 
و زبان دوم آدمی که می تواند حقایق تلخ و شیرین را به 
رشته تحریر درآورد. کم نیستند کسانی که با همین ابزار 
سال ها نوشته اند تا خط خط دست نوشته هایشان درس 
عبرتی باشد برای دیگران. خیلی شان در همین راه شهید 
شده اند. تعدادشان کم نیست. از بین آنها یادی می کنیم 
از ســیدمرتضی آوینی، مهدی رجب بیگی، محمدرضا 

فتاحی، یوسف ملک شامران و محمودی صارمی.

شهید سیدمرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی به ســید شهیدان 
اهل قلم معروف اســت. این لقب زیبا را 
مقام معظم رهبری بــه او دادند. آوینی 
سال1326در شــهرری به دنیا آمد. او 
پس از پایان دوره دبیرستان وارد دانشکده هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران شــد و تحصیالت خود را در رشته معماری 
ادامه داد اما بعد از پیروزی انقالب از این رشته انصراف داد 
و به ساخت فیلم های مستند رو  آورد. او در کنار فیلمسازی ، 
مقاالت زیادی در مطبوعات منتشر کرد که مهم ترین آنها 
»آیینه جادو«، »توســعه و مبانی تمدن غرب«، »فردایی 
دیگر«، »رســتاخیز جان«، »آغازی بر یک پایان« و »فتح 
خون« است. ســیدمرتضی آوینی، بیستم فروردین1372 
در فکه و در حال ســاخت مجموعه مســتند و تلویزیونی 
روایت فتح، بر اثر انفجار مین های باقیمانده از زمان جنگ، 
به شهادت رسید. پس از شــهادت، رهبر انقالب شخصاً در 
مراسم تشییع او شرکت کردند و لقب »سید شهیدان اهل 
قلم« را به او دادند. اینگونه بود که به پاسداشت هنر متعهد او 
روز شهادتش به عنوان »روز هنر انقالب اسالمی« نامیده شد. 
آوینی جمله ای به یادماندنی دارد: »ما این توهم را داریم که 
ما ماندیم اما شهدا رفتند. اما حقیقت این است که زمان ما را 

با خودش برد، اما شهدا ماندند.« 

شهید مهدی رجب بیگی
شــهید مهدی رجب بیگی، دانشجوی 
ممتاز و نمونه. رشــته مهندســی راه و 
ساختمان بود،  در ســال54 و در همان 
دوران دانشجویی به عنوان عضو شورای 
دانشجویی انتخاب شــد. او بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
یکی از اعضای فعال دانشــجویان پیرو خط امام)ره( بود و 
در تسخیر ســفارت آمریکا نقش پررنگی داشت. او در کنار 
تحصیل، مسئولیت انتشار نشریه دانش آموزی را پذیرفت و 
مشغول تدریس در مدارس محروم تهران شد. رجب بیگی 
به عنوان نماینده دانشــجویان خط امام )ره( در گردهمایی 
جنبش های آزادی بخش شرکت می کرد و همزمان با فعالیت 
در دفتر تحکیم وحدت در جهادسازندگی هم تالش می کرد. 
او را 5مهر ســال 1360در خیابان صبای جنوبی، گروهک 

منافقین، ترور کردند و به شهادت رسید.

شهید محمدرضا فتاحی
شهید محمدرضا فتاحی سال1337در 
روســتای لــر از توابــع شهرســتان 
اســالم آباد غرب دیده به جهان گشود. 
تحصیالت خــود را در اســالم آباد آغاز 
کرد و در سال 1356با اتمام تحصیالت متوسطه در رشته 
پزشکی دانشگاه مشهد پذیرفته شد. او پس از پیروزی انقالب 
در سازماندهی و تشکیل جهاد سازندگی، کمیته بهداشت 
و درمان در سطح روســتاها و نهضت سوادآموزی حضوری 
فعال داشــت. با توجه به انقالب فرهنگی و وقفه ای که در 
کار دانشــگاه ها به وجود آمده بود، مدتی از تحصیل بازماند 
اما پس از آن تحصیل خود را از سر گرفت و در سال1365در 
رشته پزشکی فارغ التحصیل شد. او در سال های دفاع مقدس 
به عنوان پاسدار وظیفه و نویسنده در جبهه ها حضور داشت 
و به مداوای مجروحان می پرداخت. در همین ایام با سمت 
ریاست بیمارستان امام خمینی )ره( ایالم به خدمات خود به 
قشر محروم و مستضعف جامعه ادامه داد، سرانجام پس از 
18 ماه تالش، در شغل مقدس پزشکی در تاریخ 24دی ماه 
1366، در عملیات ظفر5، به علت سقوط بالگرد در منطقه 

کردستان به شهادت رسید.

شهید کامبیز ملک شامران
شهید کامبیز )یوســف( ملک شامران 
از همــان کودکی به ادبیات و نقاشــی 
عالقه زیادی داشــت و در یکی از مراکز 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
فعالیت می کرد. او که پسری باهوش و پرجنب و جوش بود 
توانســت خیلی زود خود را در زمینه فعالیت های فرهنگی 
نشــان دهد. بعد از پیروزی انقالب اســالمی ملک شامران 
به عنوان یکــی از اعضای کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان پذیرفته شــد و در آنجا برای کودکان داســتان 
می نوشــت. با حمله عراق به ایران و شروع جنگ تحمیلی، 
یوســف به جبهه رفت تا از میهن و انقــالب در برابر هجوم 
دشمنان دفاع کند اما حضور در جبهه باعث نشد که همکاری 
با کانون را رها کنــد. او در مواقعی که به مرخصی می آمد با 
کانون در ارتباط بود و همچنان برای کودکان کار می کرد تا 
آنکه سرانجام در روز هفدهم اردیبهشت سال1361در جاده 

اهواز- خرمشهر به شهادت رسید.

شهید محمود صارمی
شــهید محمود صارمی متولد1347، 
خبرنــگار ایرانــی و مســئول دفتــر 
خبرگــزاری جمهوری اســالمی ایران 
در مزارشــریف افغانســتان بود که در 
سال1377 در جریان حمله طالبان به کنسولگري ایران در 
مزارشریف، همراه دیپلمات هاي ایراني شهید شد. شورای 
فرهنگ عمومی کشور در نخستین سالگرد شهادت محمود 
صارمی،»17مرداد« را به پــاس قدردانی از این مقام، »روز 

خبرنگار« نامید.

 محمدمهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

مرحــوم کاظــم زاده، نمونــه واقعی یک 
بانــوی مومــن اســت کــه ضمــن ایفــای 
نقش همسری و مادری، در طول دوران 
دفاع مقــدس دوشــادوش رزمنــدگان 
تصویرگــر جهــاد بــزرگ مــردم ایــران و 
رزمنــدگان اســالم بــود. امــروز نیازمند 
معرفی مریم  کاظم زاده به عنوان الگو و 
نمونه هستیم و این اتفاق باید به عنوان 
یک موضوع جریان ساز دنبال شود. در 
همین راســتا یک جایزه ملی به نام این 
بانوی ارجمند در جشــنواره مطبوعات 
پیش بینی شده تا محملی برای تجلیل 
از بانوان شایســته ایران زمین در حوزه 
فعالیت های رسانه ای باشد. دفاع پرس

 شهره پیرانی
همسر شهید رضایی نژاد

داســتان فیلــم »هنــاس« بــر مبنــای 
واقعیــت اســت و نه تنهــا داریــوش 
حــوزه  ایــن  در  کــه  هرکســی  بلکــه 
فعالیــت می کنــد، در شــرایط مشــابه 
داریوش اســت و خطرات مشــابه، آنها 
و خانواده هایشــان را تهدیــد می کنــد. 
نه تنهــا داریــوش و شــهدای هســته ای، 
بلکه هم اکنــون نیز افرادی هســتند که 
برای حفاظت از آب، خاک و امنیت این 
ســرزمین با جان خــود معاملــه و جنگ 
می کنند. من تنها انتظارم از مجلس این 
است که قوانینی تصویب شود که خون 
شهدای هسته ای پایمال نشود. تسنیم 

انتخاب داوران جشنواره 
تئاتر خالق ایثار

جشنواره تئاتر »خالق ایثار« به همت معاونت 
فرهنگــی اداره کل هنری بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران و با هــدف ترویج فرهنــگ ایثار، 
مقاومت و شــهادت در قالب تولید فیلم، تئاتر، 
موسیقی و فعالیت های ادبی با انتخاب داوران 

به کار خود ادامه داد. 
سیدمرتضی حسینی، مدیرکل امور هنری بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران گفت:»این جشنواره، 
برنامه ای ملی اســت که با آثــار هنرمندان از 
سراسر استان ها برگزار می شود. داوری آثار راه  
یافته به مرحله نهایی ســومین جشنواره تئاتر 
خالق ایثار را فرهاد قائمیان، ســعید اسدی و 

سعید نجفیان برعهده دارند.«
پیش از این قرار بود مرحله نهایی این جشنواره 
به صورت حضوری در شهرستان اراک در استان 
مرکزی برگزار شــود که به دلیل شرایط خاص 
کرونایی، میسر نشــد و آثار جشنواره همزمان 
با سالروز حماسه ســوم خرداد از طریق سامانه 
ملی تلویزیون تئاتر ایران به صورت آنالین برای 

عموم مردم به نمایش گذاشته شد. 
مراســم اختتامیه و قدردانی از آثــار برتر این 
جشنواره همزمان با ســالروز بازگشت آزادگان 
ســرافراز بــه میهن اســالمی 26 مــرداد در 

شهرستان اراک برگزار خواهد شد.

تازیانه های سلوک
مراســم رونمایــی از کتــاب 
»تازیانه های ســلوک« خاطرات 
علــی آقامحمدی)رئیــس گروه 
اقتصــادی دفتــر مقــام معظم 
رهبری( برگزار شد. این خاطرات 
از سال های استبداد ستمشاهی 
تا پیــروزی انقالب اســالمی و 
دفاع مقدس است که به قلم حمید 

حسام به رشته تحریر درآمده و توســط انتشارات شهید کاظمی 
منتشر شده است. حمید حسام، نویسنده نام آشنا که بیشتر او را 
با کتاب های خاطرات شهدا می شناسیم این بار قلمش برای کسی 
به نگارش درآمده اســت که او را به عنوان یک رجل سیاسی و یک 
سیاستمدار یا اقتصاد دان می شناسند. حسام درخصوص نگارش 
اثر جدیدش می گوید: »من با سیاســتمدار ها هم قافیه نمی شوم. 
این جوابی بود که به یک شهید زنده می دادم. به علی خوش لفظ 
که رفیق شفیقم بود و از سر دردمندی اصرار داشت زندگینامه رجل 
ملی پرمســئولیتی چون دکتر علی آقامحمدی را بنویسم. دست 
آخر با آن لفظ خوش صریح و صادقانه اش حرف آخر را زد که»اگر 
ننویسی فردای قیامت، شهدا یقه ات را می گیرند.« یک سال پس از 
این داللت تامل برانگیز، علی خوش لفظ رفت پیش رفقای شهیدش 
و در مراسم ختم او، علی آقامحمدی به من همان پیشنهادی را داد 
که علی خوش لفظ خواسته بود.« علی آقامحمدی در مقدمه کتاب 
تازیانه های سکوت اینگونه بیان می کند: »وقتی انقالب 40ساله شد، 
اوراق زندگی ام را به نیت نشان دادن تصویری واقعی از آن روز ها و 
بیان نقش مجاهدان راه خدا مرور کردم و به قصد روشنگری آیندگان 
در اختیار نویسنده نام آشنا برادرم حمید حسام قرار دادم. خدا را 
شاکرم که ایشان با رعایت امانتداری در نقل مطالب این خاطرات را 

با نثری روان و دلنشین به رشته تحریر درآورد.«

نقل قول خبر

معرفی کتاب

 خبر

مژگان مهرابی؛ روزنامه نگاریـاد

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

مانده ام تو را چه بخوانم؛ شــهید؟ اســیر؟ یا 
مفقود االثر؟ اما دوســت دارم برای همیشه تو 
را جاویداالثر بنامم که اینگونه هم هســتی و 
گذشت زمان نه تنها تو را به حاشیه و فراموشی نکشــاند که هر روز روایت شجاعت، جسارت و 
مردانگی ات خوني تازه به رگ های این نظام می رساند تا بدانیم تاوان این آرامش و آسایش مان 
را مدیون شماییم. راستی  ای سردار بی نشانم امروز 40سال از روز اسارت ات گذشت و چشم ها 
همچنان منتظرند تا تو بیایی. ماجرای این سفر بی بازگشت ات به لبنان سال هاست که در ابهام 
اســت و هر چند وقت یک بار خبرهای ضد و نقیض داغ دل ها را تازه می کنــد. و این داغ برای 
خانواده ات صد چندان جگرسوز اســت. پدرت که یعقوب وار چشم به راه پرکشید اما کسی چه 
می داند این درد هر لحظه با دل بی قرار مادرت چه ها کــه نمی کند. حاال پای صحبت های برادر 
کوچک ترت امیر متوسلیان نشسته ایم تا از فاتح خرمشهر، یوسف جنگ و از تو برایمان بگوید. 
دلش پر است با این حال و با وجود مشغله های بسیار کاری، برای این گفت وگو وقت می گذارد و 

این چنین از ابهامات یک سفر بی بازگشت تو می گوید.

 این گفت وگو اختصاصًا به وضعیت 
و سرنوشــت احتمالی حاج احمد اختصاص 
دارد. شما 5ســال پیش در جلسه ای که با 
کمیســیون امنیت ملی مجلــس پیرامون 
بررسی سرنخ ها و شــواهد زنده بودن حاج 
احمد داشتید موضوعاتی را مطرح کردید؛ 
ازجمله اینکه اسنادی دال بر شهید نشدن 
حاج احمد هســت. کمی بیشــتر توضیح 

می دهید.
 5ســال پیش کمیته حقیقت یاب درخصوص 
این اتفاق در مجلس شــورای اسالمی تشکیل 
شد. متأســفانه عزیزانی که به عنوان مسئول از 
سوی مجلس در این کمیســیون منتخب شده 
بودند خودشــان هیچ گونه اطالعاتی پیرامون 
حاج احمد و اتفاقاتی که پیش آمده بود نداشتند 
و می خواستند از ما اطالعاتی را جویا شوند. این 
برای من خیلی ســخت و گران بود که کسانی 
مسئول این کمیته شدند که هیچ گونه شناختی 
راجع به حاج احمد و نحوه اسارتشــان ندارند و 
تازه می خواهند از ما سر نخ بگیرند. تنها 2جلسه 
تشکیل شد و این کمیسیون بعد از آن 2جلسه 
منحل شــد؛ این کمیسیون مثل بســیاری از 
طرح هایی که استارت می خورند اما خیلی زود 
بدون نتیجه تاریخ شــان تمام می شــود بود و 

متأسفانه پیگیری صورت نگرفت.
شما مطرح کردید که 40سال پیش، 
زمان توقف خــودرو در لبنان امکان مبادله 
اسرا بوده است. این موضوع حدس شماست 

یا حقیقت دارد؟
پیش تر دربــاره مبادله اســرا گفته بــودم که 
می توانست انجام شود و هنوز هم پای این حرف 
هستم و این یک واقعیت مطلق و محض است. 
همان لحظه ای که حاج احمد آقا توسط فاالنژهای 
لبنان دستگیر شــدند، شــهید عماد مغنیه و 
تعدادی از اعضای ســپاه، چند نفر از نیروهای 
اسرائیلی و آمریکایی را برای مبادله گرفته و آماده 
کردند اما متأسفانه دشمنان داخلی که همچنان 

هم هســتند اجازه این مبادلــه را ندادند و 
باعث شــدند این مبادله صورت نگیرد. 
بعدها این مبادله با یکســری از اسرای 
فلســطینی صورت گرفت که پرونده 
حاج احمــد با این مبادلــه کال فاصله 

گرفت و مسئله همانجا تمام شد.
نظر شــما درباره اظهارات عیسی 
االیوبــی، زندانی هم ســلولی حاج احمد و 
روایتش از شهادت ایشان چیست؟ با توجه 
به اینکه آزمایش دی ان ای پیکرها منفی بود.

مرحوم آقای طالب زاده برنامــه ای را هماهنگ 
کردند تــا با آقــای عیســی االیوبی دیــدار و 
گفت وگویی داشــته باشــم و در نهایت در آن 
صحبت ها، من خودم شخصا به این نتیجه رسیدم 
که صحبت های ایشان خیلی مستند نیست زیرا 
در آخرین صحبت هایش گفته بود او و چندین 
نفر از اسرا ازجمله حاج احمد را جایی بردند که 
صدای آب می آمد و ســر ما کیســه کشیدند و 
تیراندازی کردند و بعدا دیدم به من تیر نخورده 
و مرا به همان ســلول بازگرداندنــد. او در آنجا 
می توانســت وضعیت حاج احمد را استعالم و 
پیگیری کند اما ابهاماتی در این خاطرات وجود 
داشت که من حس کردم خیلی صحت نداشته 
باشد. من عقیده شخصی ام این است که گذشت 
زمان 40ســاله از این حادثه - که باز دشمنان 
داخلی مسبب آن هستند- باعث شد تا یکسری 
از مستندات فراموش یا نابود شود. در عین حال 
احســاس کردم با توجه به گذشت زمان بخشی 
ساخته ذهن ایشان است و این ادعا خیلی برای 

من مسجل نشد.
چند سالی است که به دلیل اینکه 
احتمال بازگشت ایشان بیشتر از شهادت شان 
هست، تأکید شــده که عنوان »شهید« از 
ابتدای نام حاج احمد برداشته شود؛ این امر 
در کتاب های درسی و تابلوها و نقاشی های 
شهری و رســانه ها هم رعایت می شود. این 

موضوع به اصرار خانواده اتفاق افتاده است؟
چند ســال پیش حضرت آقا فرمودند که حاج 
احمدآقا را شــهید خطاب نکنید و ما امیدواریم 
که ایشان باز گردند؛ این پیام حضرت آقا حکم 
برای همه ما بود. طبیعتاً آن جاهایی که شهید 
حاج احمد متوسلیان نوشته بودند اصالح کردند 
اما این بالتکلیفی از سوی مسئوالن 
خودمان وجود دارد. مثاًل آقای 
حســین دهقان، وزیر دفاع 
وقت، یک روز اعالم کردند 
که حاج احمد زنده است و 

براساس مدارک و مستنداتی که داریم ایشان تا 
تابستان سال 94زنده بودند. این را سال 95اعالم 
کردند. خودشان گفتند با اشــاره به سرنوشت 
4دیپلمات ربوده شــده ایرانی گفتند: »ادعای 
ما این اســت که اینها زنده و در اســارت رژیم 
صهیونیســتی هســتند و مدارکی دال بر این 
موضوع وجود دارد. آنها مســئولیت ســالمت و 
امنیت 4دیپلمات را باید برعهــده بگیرند و هم 
از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ سیاســی دنبال 
می کنیم تا بتوانیم اینان را آزاد کنیم. دولت این 
مسئله را پیگیری خواهد کرد.« بعد از چند روز 
آقای محسن رضایی، به عنوان کسی که فرمانده 
ســپاه آن زمان بودند، گفتند: »اینها زند ه اند و 

هیچ سندی مبنی بر 
شهادت متوسلیان و 

دیپلمات ها وجود ندارد
چهاردهــم تیر ســال 1361، 
اتومبیــل هیــأت نمایندگی 
دیپلماتیک جمهوري اسالمي  
 ایران حین ورود به شهر بیروت 
و هنگام عبور از پست ایست 
و بازرسی توســط مزدوران 
حزب فاالنژ لبنان متوقف شده 
و4سرنشــین خودروي مزبور 
به رغم مصونیت دیپلماتیک، 
توسط آدم ربایان دست نشانده 
رژیم صهیونیستي به گروگان 
گرفته شدند. در این آدم ربایی 
سردار احمد متوسلیان وابسته 
نظامی سفارت ایران در بیروت، 
سیدمحسن موســوی، کاردار 
ســفارت ایــران در بیروت، 
تقی رســتگار مقدم، کارمند 
ســفارت ایران و کاظم اخوان، 
عکاس خبرگــزاری جمهوری 
اسالمی به اســارت درآمدند و 
طی اخباری رسمی و غیررسمی 
بعدا تحویل رژیم صهیونیستی 
داده شــدند. دقایقــی بعد از 
ربوده شدن احمد متوسلیان و 
همراهانش، رادیو اسرائیل اعالم 
می کند: ژنرال احمد متوسلیان، 
طراح عملیــات فتح المبین و 
بیت المقدس، در پست بازرسی 
»بربــاره« به اســارت گرفته 
شد. حاال با گذشــت 40سال 
از این واقعه هنــوز اطالعی از 
وضعیت آنــان به طور کامل در 
به گفته  نیست.  دسترس 
برادر شهید متوسلیان 
هیچ ســندی مبنی بر 
شــهادت متوسلیان 
و دیپلمات هــا وجود 

ندارد.

مکث

حاج احمد متوسلیان 
در گــذر زمـــان 
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در خیابان 
مولوی 

متولد شد.

سرکوب وحشیانه مردم 
توسط رژیم پهلوی 

را دید و به نهضت 
امام خمینی )ره( پیوست.

تحصیالت متوسطه را به اتمام 
رساند و در رشته برق دیپلم فنی 
گرفت و در یک شرکت خصوصی 
تاسیسات فنی مشغول به کار شد.

به بهانه مأموریت شغلی در خارج از مرکز راهی شهرستان 
خرم آباد شد تا فعالیت های انقالبی خود را ادامه دهد.  7 ماه 
در زندان فلک االفالک خرم آباد زیر سخت ترین شکنجه ها 
مقاومت کرد.  به خدمت سربازی اعزام شد و در شیراز دوره 

تخصصی تانک را گذراند.

او بار دیگر کوله بار سفر 
بست و راهی مریوان شد و 
به دستور شهید بروجردی 

مسئولیت آزادسازی این 
شهر را به عهده گرفت.

با آغاز درگیری های گنبد به آنجا رفت و پس از مدتی 
فرماندهی گردان دوم سپاه به او واگذار شد. از سوی 
شهید بروجردی مأموریت یافت که ضمن پاکسازی 
جاده پاوه کرمانشاه، حلقه محاصره ضدانقالب را 
اطراف شهر پاوه در هم بشکند.

به همراه شهید همت به سفر 
روحانی حج مشرف شد. ۲7رجب 
و همزمان با عید مبعث، تیپ 
۲7 محمد رسول اهلل)ص( را بنا نهاد.

عملیات فتح المبین آغاز شد و تیپ محمد 
رسول اهلل)ص( به فرماندهی او عالوه  بر مأموریت هایی 

که داشت مأمور خاموش کردن توپخانه عراق شد. 
سوم خرداد همین سال به همراه سایر رزمندگان 

موفق به فتح خرمشهر و تثبیت مواضع رزمندگان 
اسالم شد. 14 تیرماه در لبنان هنگام عزیمت به 

بیروت در یک پست ایست و بازرسی موسوم به حاجز 
باربرا متعلق به شبه نظامیان مارونی خودروي آنها 

متوقف شد و 4سرنشین آن به رغم داشتن مصونیت 
دیپلماتیک توسط تروریست های وابسته به تل آویو 

به گروگان گرفته شدند.
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تاریخ ایران

امپراتوری های بیزانس و ساسانی 
کتاب »امپراتوری های بیزانس 
و ساسانی« نوشــته »انگلبرت 
وینتر و بئاته دیگناس« را جواد 
سیداشــرف به فارسی ترجمه 
کــرده و به تازگــی از ســوی 
انتشارات ققنوس منتشر شده 

است.
قیصر روم آلکســاندر سوروس 
با ترس و دلهره بــه حمله های 

ساسانیان واکنش نشــان داد. او چندین بار کوشید با اعزام 
نمایندگانی به راه حلی دیپلماتیک دست یابد. اما این تالش ها 
با توجه به مطالبات دوباره اردشیر درباره لزوم بازپس گیری 
سرزمین هایی که در گذشــته به هخامنشیان تعلق داشت 
بی ثمر ماند. این کتاب به بررســی همه جانبــه جدال بین 
2امپراتوری بیزانس و ساســانی می پــردازد و مخاطب را با 

ماجراهای تاریخی خواندنی و جذابی مواجه می کند.
جنگ ایران و روم شرقی میان سال های ۶۰2 تا ۶2۸ میالدی 
بین خسرو پرویز، شــاه ساســانی و فوکاس و هراکلیوس، 
امپراتوران بیزانــس بود که آخریــن و بزرگ ترین جنگ از 
جنگ های ایران و روم شــرقی به شــمار می رود. با کشــته 
شدن موریس، امپراتور بیزانس، در سال ۶۰2 و پیش آمدن 
خأل قدرت و کودتــای فوکاس برای تصاحــب تاج و تخت، 
خسروپرویز به فکر استفاده از این وضعیت و هجوم به مرزهای 
بیزانس افتاد. برای این منظور، وی خونخواهی موریس را که 

در به تخت نشینی خودش نقش داشت، دستاویز قرار داد.
انتشارات ققنوس کتاب »امپراتوری های بیزانس و ساسانی« 
نوشــته »انگلبرت وینتر و بئاته دیگناس« را در 3۰3صفحه 
با قطع وزیری و به بهای 11۰هزار تومــان راهی بازار کتاب 

کرده است.

تصفیه های گسترده استالینی
کــــتاب »تـــــصفیه های 
گســــترده اســــتالینی« 
اثـــر»نــوح  بــرالتسکی« 
را شهربانو صارمی به فارسی 
برگردانده و به تازگی از سوی 
انتشارات ققنوس منتشر شده 
اســت. امروزه در غرب ژوزف 
استالین را یکی از بی رحم ترین 
خودکامــگان و جانیان تاریخ 

می شناســند، اما کسانی در روســیه هنوز او را به دلیل 
قدرت بخشیدن به روســیه و پیروزی در جنگ جهانی 
دوم تحسین می کنند. حتی در غرب هم هنوز کسانی 
پیدا می شــوند که طرفدار استالین باشــند. در کتاب 
چشــم اندازهایی از تاریخ معاصر جهــان: تصفیه های 
گسترده استالینی، مؤلفان تحلیل های گوناگونی درباره 
دوران استالین در اتحاد شوروی و تأثیر پایدار رژیم او بر 
جهان امروزی ارائه می کنند.  ژوزف استالین در اواخر قرن 
نوزدهم میالدی در خانواده ای نسبتاً تنگدست به دنیا 
آمد و بعد از طی کردن پله های ترقی در حزب کمونیست 
روسیه در نهایت به دبیرکلی این حزب رسید. حکومت 
اســتالین را بســیاری به »کیش شخصیت پرستی« و 
شیوه های مخفی حذف مخالفین محکوم می کنند. نیکیتا 
خروشچف، جانشین استالین، حکومت و کیش شخصیت 
استالین را در کنگره معروف حزب کمونیست شوروی در 
1۹۵۶ محکوم کرد و پروسه استالین زدایی را آغاز کرد 
که بعدها به جدایی چین و شوروی انجامید. انتشارات 
ققنوس این کتاب 1۶۰صفحــه ای را در قطع وزیری به 

بهای ۶۵هزار تومان منتشر کرده است.

پدرم با چند نفــر از علمای مشــهد، نظیر آیت اهلل 
سیدعلی اکبر خویی، آیت اهلل میرزا حبیب ا... ملکی، 
آیت اهلل سیدجواد خامنه ای -که همه آنها آذری زبان 
بودند- ارتباط نزدیکی داشتند. پدرم هنگامی که از 
محله چهارباغ به ســمت مسجد گوهرشاد حرکت 
می کردند، آیت ا... ســیدجواد خامنه ای را مالقات 
می کردند و پس از گفت وگویی کوتاه، به حرم مطهر 
امام رضا)ع( می رفتند. آیــت ا... خامنه ای نیز هربار 
برای اقامه نماز به مسجد صدیقی ها می رفتند، در 
بین راه ســری به منزل ما می زدند. برادر بزرگ ترم 
برایم تعریف می کرد، که وقتی رهبر معظم انقالب 
به دنیا آمدند، پدرم با مرحوم آیت اهلل خامنه ای در 
باالخیابان روبه رو شدند. ایشــان به پدرم گفتند: 
خداوند به من پسری عطا کرده است که اسمش را 
علی گذاشته ام. پس از آن پدرم را به منزل آیت اهلل 
سیدهاشــم میردامادی پدرهمســر خود دعوت 
کردند، تا در گوش مقام معظم رهبری اذان و اقامه 
بگویند. آیت اهلل ســیدجواد خامنه ای عالم بسیار 
فاضلی بود. یکی از نزدیکان من که کتاب مکاسب 
شیخ انصاری را نزد 2نفر از بزرگان حوزه مشهد، یکی 
ایشان و عالم دیگری خوانده بود، خاطرنشان می کرد 
که قوت علمی آیت ا... خامنه ای بســیار باالتر از آن 
فرد دیگر بوده اســت. من از ایشان نکات ارزنده ای 
آموختم. با وجود اینکه آن بزرگوار ارتباط اجتماعی 
زیادی نداشتند، اما مردم ارادت بسیاری به ایشان 
داشتند. یکی از ویژگی های فردی آیت اهلل خامنه ای، 
مخالفت شدیدشــان با حکومت پهلوی بود. نه تنها 
ایشــان بلکه همسر و فرزندانشــان نیز از حکومت 
پهلوی بیزار بودند. آیت ا... سیدجواد خامنه ای، در 
مسجد صدیقی ها امام جماعت بودند. بنده چندین 
بار پشت سر ایشــان نماز خواندم. آن موقع ایشان، 
هنوز در مسجد گوهرشــاد نماز اقامه نمی کردند. 

نماز ایشان بسیار باشکوه برگزار می شد، به طوری 
که همه کسبه آن منطقه، برای اقامه نماز به مسجد 
صدیقی ها می آمدند. هنوز آن شــکوه معنوی نماز 
جماعت آیت ا... خامنه ای در خاطرم مانده است...«.

تجسم تقوا و زهد
مرتضی نجفی قدســی از فعاالن فرهنگی کشــور، 
در زمره آنان اســت که در جوانی به محضر آیت اهلل 
سیدجواد خامنه ای بار یافته اســت. وی از سبک 
زندگی آن زاهد خاک نشین، گزارشی ارائه می کند 
که بس روشــنگر و درس آموز می نماید. شمه ای از 

این روایت، به ترتیب ذیل آمده است:
»حدود 4۰ســال پیش در یکی از ســفرها که به 
مشهد مقدس مشرف شده بودم، توفیقی یار شد تا 
خدمت یکی از عالمان مهذب و باتقوا شرفیاب شوم. 
این عالم پرهیزکار، حضرت آیت اهلل حاج سیدجواد 
خامنه ای والد بزرگوار رهبر معظم انقالب اسالمی 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای )مدظله العالی( بود. 
خانه ای که این روحانی وارسته در آن می زیست، 
منزلی بسیار ساده، قدیمی و با امکانات محدودی 
بود. در وهله اول بســیار متعجب شدم که ایشان 
با اینکه فرزندان نامــداری دارد و حداقل یکی از 
آنها رئیس جمهور کشور اســت و دیگران نیز هر 
کدام دارای مقامات و مراتبی هســتند، مع ذلک 
در چنین خانه ای محقــر و در یک اتاق کوچک ۹ 
متری، در کنار انبوهی از کتاب های بسیار قدیمی 
زندگی می کنــد و عجیب تر آنکه ایــن پیرمرد و 
پیرزن سالخورده، خدمتکاری نداشتند و در عین 
حال با مهمان اینقدر گشــاده رو بودند. من خود 
شرمنده شــدم که چرا برای آنها مزاحمت ایجاد 
کرده ام، مخصوصاً وقتی که عیال ایشــان سینی 
چای را در دســت گرفته و با زحمــت از پله های 
طبقه پایین به باال می آمد، تــا از مهمان پذیرایی 
کند. به هر حال صفا و ساده زیستی آنها بسیار مرا 
تحت تأثیر قرار داد. در این دیدار ایشــان توصیه 
فرمودند کــه هر وقت برای زیــارت حضرت امام 
علی بن موسی الرضا)ع( به مشهد مشرف می شوید، 
سعی کنید از زیارت جامعه کبیره غافل نشوید و 
این را هم مطمئن باشــید که حضــرت به عموم 
زائرین نظر لطف دارند و زائری نیست که از زیارت 
مشــهد مقدس بی بهره  برگردد. در مراتب علمی 
آیت اهلل سیدجواد خامنه ای، همین بس که ایشان 
از 3مرجع عظیم الشــأن در نجف اشــرف، یعنی 
حضرات آیات عظام میرزا محمدحسین نائینی، 
سیدابوالحســن اصفهانی، شــیخ محمدحسین 
غروی اصفهانی )مشهور به کمپانی( اجازات اجتهاد 
متعددی دریافت کردند. ایشان پس از مراجعت 
از نجف، در مشــهد مقدس اقامت می کنند و در 
مسجد جامع گوهرشاد و مسجد صدیقی ها در بازار 
فرش فروش ها در نزدیکی حرم مطهر، اقامه نماز 
جماعت می کردند و از آنجا که در زهد و قداست 
برای عموم متدینین شناخته شده بودند، بسیاری 
از مومنین مشــهد در نماز جماعت ایشان حاضر 

می شدند.
 یکی از مراتب قداســت ایشــان، رعایت بسیاری 
از مســتحبات بود. به عنوان نمونــه وقتی در نماز 
جماعت ایشان شــرکت کردم، با عمامه مشکی و 
نماد ســیادت بودند، ولی در منزل با عمامه سفید 
در اتاق کتابخانه شان نشســته بودند و چون بسیار 
تعجب کردم، از ایشان پرسیدم: حضرت آقا شما که 
سیدهستید، چرا عمامه سفید بر سر گذاشته اید؟ 
ایشان پاسخ دادند: استحباب در این است که انسان، 
همیشه یک دستار سفیدی بر سر داشته باشد و من 
چون سیدهستم، هرگاه بیرون و به مسجد می روم، 
با عمامه مشکی می روم، ولی به محض اینکه به خانه 
می آیم، عمامه ام را عوض می کنم و عمامه ســفید 
را بر ســر می گذارم... این ماجرا نمونه ای از رعایت 
مستحبات توســط این عالم مهذب بود و از مراتب 
زهد و قناعت ایشان هم حرف های زیادی هست که 

مطلب به درازا می کشاند...«.

 وقتی مقام معظم رهبري
 توفیق خویش را از رسیدگی به پدر می شمارند

انسان می تواند با خدا معامله کند!
در صفحه امروز تاریخ، سخن از عالم با تقوا و زاهد، شادروان 
آیت اهلل ســیدجواد خامنه ای در میان اســت. هم از این 
روی بازخوانی تحلیلی خاطــره ای از رهبر معظم انقالب 
اســالمی، در باب توفیقات ناشــی از ادای دین به پدر، 
به هنگام می نماید.  این یادمان، نشان از آغازین سالیان 
دهه 4۰ دارد. آنگاه که آیت اهلل ســیدعلی خامنه ای در 
عداد فضالی قم به شــمار می رفت و آینده ای درخشان 
برای وی پیش بینی می شد.  با این همه ایشان در همان 
دوره، در می یابد که پدر در مشهد، بیمار است و به کمک 
وی نیاز دارد؛ »مرحوم پدرم در ســنین پیــری، تقریباً 
بیست و چند سال قبل از فوتش که مرد ۷۰ ساله ای بود، 
به بیماری آب چشــم که چشم انســان را نابینا می کند، 
دچار شد.  بنده آن وقت در قم بودم. تدریجاً در نامه هایی 
که ایشان برای ما می نوشــت، این روشن شد که ایشان 
چشمش درســت نمی بیند. من به مشــهد آمدم و دیدم 
که چشم ایشان محتاج به دکتر است.  مدتی ایشان را به 
دکتر بردم و بعد برای تحصیل به قم برگشــتم، چون من 
از قبل ساکن قم بودم. باز ایام تعطیل شد و من مجدداً به 
مشهد رفتم و کمی به ایشان رسیدگی کردم و دوباره برای 
تحصیالت به قم برگشتم، اما معالجه پیشرفتی نمی کرد! 
در سال 1343 بود که من ناچار شــدم ایشان را به تهران 
بیاورم چون معالجات در مشــهد جواب نمی داد، امیدوار 
بودم که دکترهای تهران، چشم ایشان را خوب خواهند 
کرد.  به چند دکتر که مراجعه کردیم، ما را مأیوس کردند، 
و گفتند: هر دو چشم ایشان معیوب شده و قابل معالجه 
و اصالح نیست! البته بعد از 3-2 سال، یک چشم ایشان 

معالجه شد و تا آخر عمر هم چشم شان می دید اما در آن 
زمان مطلقاً نمی دید و باید دستشــان را می گرفتیم و راه 
می بردیم، لذا برای من غصه درست شده بود. اگر پدر را رها 
می کردم و به قم می آمدم، ایشان مجبور بود در گوشه ای 
در خانه بنشیند و قادر به مطالعه و معاشرت و هیچ کاری 
نبود و این برای من خیلی سخت بود. ایشان با من هم یک 
انس به خصوصی داشــت. با برادرهای دیگر این قدر انس 
نداشــت. با من دکتر می رفت و برایش آســان نبود که با 
دیگران به دکتر برود. بنده وقتی نزد ایشان بودم برایشان 
کتاب می خواندم و با هم بحث علمی می کردیم و از این رو 

با من مأنوس بود...«.
بیماری چشــم پدر، موجب ماللت آیــت اهلل خامنه ای 
می شود و ایشان را بر ســر دوراهی قرار می دهد. ایشان 
در ادامه فعالیت علمی در قم یا بازگشت به مشهد، مردد 
می شوند و با یکی از دوستان روشــن ضمیر، به مشورت 
می نشــینند. رهبر انقالب ســرانجام اقامت در مشهد را 
بر می گزینند و بعدها توفیقــات علمی و عملی خویش را 
از رهگذر این تصمیم قلمداد می کنند؛ »به سراغ یکی از 
دوستانم -که در همین چهارراه حسن آباد تهران منزلی 
داشت- رفتم. مرد اهل معنا و آدم بامعرفتی بود. قضیه را 
گفتم. گفتم که اگر اهل دنیا هم باشــم دنیای من در قم 
است، اگر اهل آخرت هم باشم، آخرت من در قم است، دنیا 
و آخرت من در قم اســت، من باید از دنیا و آخرتم بگذرم 
که با پدرم بروم و در مشهد بمانم. تأمل مختصری کرد و 
گفت: شما بیا یک کاری بکن و برای خدا از قم دست بکش 
و برو در مشــهد بمان، خدا دنیا و آخرت تو را می تواند از 
قم به مشهد منتقل کند!... من تأملی کردم و دیدم عجب 
حرفی است. انسان می تواند با خدا معامله کند! تصمیم ام 
را گرفتم. دلم باز شد و ناگهان از این رو به آن رو شدم، یعنی 
کاماًل راحت شدم و با حال بشاش و آسوده به منزل آمدم. 
والدین من که دیده بودند من چند روزی است ناراحتم، 
تعجب کردند که من بشاشــم، گفتم: بله، من تصمیم را 
گرفتم که به مشــهد بیایم. اگر بنــده در زندگی توفیقی 
داشتم، اعتقادم این است که ناشی از همان بّری است که 

نسبت به پدر بلکه به پدر و مادرم انجام داده ام...«.

علی احمدی فراهانی؛ تاریخ پژوهنگاه

1358، آیت اهلل سیدعلی خامنه ای
در کنار پدرشان آیت اهلل سیدجواد خامنه ای

آیت هللا ســیدعلی خامنه ای: »اگــر پدر را رها 

می کــردم و بــه قــم می آمــدم، ایشــان مجبــور 

بــود در گوشــه ای در خانــه بنشــیند و ایــن برای 

مــن خیلی ســخت بــود. ایشــان با مــن هم یک 

انس به خصوصی داشــت. بــا برادرهــای دیگر 

این قــدر انس نداشــت. با من دکتــر می رفت و 

برایش آســان نبود که با دیگران به دکتر برود. 

بنــده وقتــی نــزد ایشــان بــودم برایشــان کتاب 

می خواندم و با هــم بحث علمی می کردیم و از 

این رو با من مأنوس بود...«

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش

روزهایــی که می گذرد، تداعی گر ســالروز 
ارتحال عالم ربانی زنده یاد آیت اهلل سیدجواد 
حســینی خامنه ای، پدر واالقدر رهبر معظم 
انقاب اســامی، آیت اهلل العظمی سیدعلی 
خامنه ای اســت. هم از این روی و در تکریم 
مکانــت واالی علمی و عملــی آن بزرگ، 
یادمان ذیل به شــما تقدیم می شــود. امید 
آنکه تاریخ پژوهان انقاب اســامی و عموم 

عاقه مندان را مفید و مقبول  آید.

درنگی در حیات عالمی زاهد و خدوم
 زنده یاد آیــت اهلل حاج ســیدجواد خامنه ای، در 
پاییز 12۷4ه ش، در شهر نجف اشرف به دنیا آمد. 
خردســال بود که با خانواده  به تبریز بازگشت و 
دوران کودکی وی، مقارن با سالیان مشروطه بود. 
وی برادر همسر زنده یاد شیخ محمد خیابانی بود و 
از این طریق، مستقیماً در جریان وقایع این نهضت 
قرار داشت. هنوز نوجوان بود که پدرش درگذشت. 
دروس مقدماتی را در تبریز فرا گرفت و در ســال 
12۹۷ه ش به مشــهد رفت. همجــواری با حرم 
رضوی)ع(، زندگی او را وارد مرحله جدیدی کرد. 
وی پس از درگذشــت مادر تصمیم گرفت برای 
همیشه در مشهد بماند. بعد از حدود ۸سال اقامت 
در مشــهد، راهی حوزه  علمیه  نجف شد و محضر 
استادانی چون آیات عظام: محمدحسین نائینی، 
آقاضیاء عراقی و سیدابوالحسن اصفهانی را درک 
کرد و پس از چند ســال حضور در درس آیت اهلل 
نائینی، از ایشــان اجازه اجتهاد و  روایت گرفت و 
بعد از ۵سال به مشهد بازگشت. پس از درگذشت 
همسر اول، با خدیجه میردامادی، دختر آیت اهلل 
حاج سیدهاشــم نجف آبادی میردامادی، ازدواج 
کرد و صاحب ۵ فرزند شــد که آیت اهلل سیدعلی 
خامنه ای دومین آنهاســت. او به رغم آنکه پس از 
بازگشت از نجف، عالم و مجتهد برجسته ای بود، 
ولی تمایلی به تدریس نداشــت و هرگز در طول 
زندگــی، به دنبال معرفی خویش نبــود. وی این 
روحیه را تا آخر عمر حفظ کرد و حتی در زمانی که 
فرزندانش رئیس جمهور و نماینده مجلس بودند 
نیز در همان خانه محقر قدیمی زندگی می کرد و 
برای زیارت آقا امام رضا)ع( هم با وانت کهنه یکی 
از دوســتان که دنبالش می آمد، به حرم می رفت. 
آیت اهلل سیدجواد خامنه ای به رغم این همه دوری 
جستن از تعلقات دنیوی، از مبارزه با طاغوت غافل 
نبود و مثل اغلب علمای شیعه، از حاکمیت پهلوی 
تنفر داشــت، به خصوص که رفتارهای ضددینی 
رضاخانی را با گوشت و پوست خود احساس کرده 
بود. ایشان در هیچ یک از مراســم هایی که رژیم 
برگزار می کرد، حتی مراســم موزه آستان قدس 
رضوی)ع( که بسیاری از موجهین و علما می رفتند، 
شرکت نمی کرد. آیت اهلل خامنه ای از قدیم االیام، 
روابط صمیمانــه ای با امام خمینی)ره( داشــت. 
آشــنایی آنها به یکی از ســفرهای امام به مشهد 
در اوایل دوره  رضاخانی  برمی گشــت، که ایشان 
با واسطه  یکی از دوســتانش با امام خمیني آشنا 
شد و او را به منزلش دعوت کرد. در سال1343، 
زمانی که رژیم پهلوی امام)ره( را به ترکیه تبعید 
کرد، در اعتراض به این حرکت، نماز جماعت خود 
در مسجد صدیقی ها را تعطیل کرد. این روحانی 
زاهد و ساده زیســت، بعد از ۹1سال عمر باعزت و 
۵۰سال فعالیت تبلیغی و دینی و امامت جماعت، 
در چهاردهــم تیرماه ســال13۶۵ درگذشــت. 
امام خمینی)ره( در پیامی ایشــان را شخصیتی 
توصیف کردند که عمری را بــا تعهد و تقوا و علم 
سپری کرد. پیکر آیت اهلل ســیدجواد خامنه ای، 
در پانزدهم تیرماه با تشییع باشکوه مردم مشهد و 
اقامه نماز توسط آیت اهلل شیخ ابوالحسن شیرازی 

در جوار مضجع شریف حضرت رضا)ع(، در جنب 
دارالفیض حرم رضوی به خاک سپرده شد.

پدرم با امام سوابق زیادی داشت
رهبرمعظــم انقــالب اســالمی، آیت اهلل العظمی 
ســیدعلی خامنــه ای، در فرازهایــی از خاطرات 
خویــش از ســیره پــدر ارجمند شــان آیت اهلل 
ســیدجواد خامنه ای، به ارتباط دیرین آن زنده یاد 
با امام خمینی)ره( اشارت برده اند که مهم روشنگر 
می نماید: » پدرم با امام ســوابق زیادی داشت. از 
دوران جوانی با ایشان دوست بودند. یکی دوباری که 
پدرم قم آمدند، با آقای خمینی مالقات کردند. وقتی 
که من به منزل امام می رفتم، دو سه جمله با ایشان 
احوالپرســی می کردیم، که مثال: اجازه بفرمایید، 
می خواهم مسافرت بکنم، مشهد بروم، ایشان یک 
خرده احوال مشــهد و احوال پدرم را می پرسیدند. 
پس از آزادی امام از حبــس و حصر هم، وقتی من 
با پدرم وارد اتاق ایشــان شدیم، احساس کردم که 
ایشان از وضع چشــم پدرم قدری ناراحت شدند! 
امام در این دیدار محبت خاصی به من کردند. وقتی 
دست شان را بوسیدم، مدتی دست من را نگه داشته 
و توی دست خودشان فشاری دادند. من احساس 
کردم محبت، تشویق و اظهار لطف خاصی است...«.

در پی رحلت آیت اهلل سیدجواد خامنه ای در تیرماه 
13۶۵، امــام خمینــی)ره( در پیامــی به آیت اهلل 
سیدعلی خامنه ای، مراتب علم و تقوای آن زنده یاد 
را به ترتیب ذیل ســتودند: »بســمه تعالی. جناب 
حجت االسالم آقای حاج سیدعلی خامنه  ای، رئیس 
محترم جمهور )دامت افاضاته(. رحلت والد معظم 
جنابعالی که عمری با علم و تعهد و تقوا به سر بردند، 
موجب تأسف گردید. این مصیبت را به جنابعالی و 
اخوان محترم و خاندان جلیل تسلیت گفته، سالمت 
و موفقیت آن جناب را از خدای تعالی مسئلت دارم. 
والسالم علیکم و رحمه اهلل. 2۸ شوال المکرم 14۰۶. 

روح  اهلل  الموسوی الخمینی«.
به همین مناسبت دفتر بنیانگذار جمهوری اسالمی 
نیز با انتشــار اطالعیه ای، به اعالم مراسم ترحیم 
برای آن فقید سعید پرداخت: »به مناسبت رحلت 
تأســف بار مرحوم حجت االسالم و المسلمین آقای 
حاج سیدجواد خامنه ای )قدس سره(، والد ارجمند 
حضرت حجت االسالم آقای حاج سیدعلی خامنه ای 
ریاست محترم جمهور )دامت افاضاته(، که عمری را 
با فضیلت و علم و تقوی در کنار مرقد مطهر حضرت 
ثامن االئمه )صلوه اهلل علیه( به ســر بردند، عصر روز 
سه شنبه، ســی شــوال المکرم برابر با ۶۵/4/1۷ 
مجلس ختمــی از طــرف حضــرت امام خمینی 
)مدظله العالی( از ســاعت 4 الــی ۶ بعدازظهر، در 
مدرســه عالی شــهید مطهری برگزار می شــود. 

ان شاءاهلل تعالی. دفتر امام خمینی«.

او و خانواده اش از حکومت پهلوی بیزار بودند
محمدمهدی عبدخدایی از مبارزان دیرین مذهبی- 
سیاســی معاصر و فرزند آیت اهلل شیخ غالمحسین 
تبریزی اســت. وی از طریق دوستی پدر با آیت اهلل 
سیدجواد خامنه ای، از ایشان شناخت و خاطراتی 
جالب توجه دارد. شــمه ای از این گفتنی ها، به قرار 

ذیل آمده است:
»منزل ما، ابتدا در محله آذری ها بود. بعد از ســال 
1322 خورشــیدی، پــدر من منزلــی در خیابان 
حمام شاه، نزدیک حرم خریداری کرد. پس از آن، 
پدرم امام جماعت مسجد گوهرشاد شد. هم اکنون 
نیز یکی از شبستان های این مسجد به نام پدرم، با 
عنوان شبستان تبریزی نامگذاری شده است. برخی 
دیگر از بزرگان حوزه نیز در مسجد گوهرشاد امام  
جماعت بودند. در وســط مســجد، مکانی مشهور 
به مســجد پیرزن وجود داشــت که مرحوم شیخ 
غالمحسین محامی بادکوبه ای در آنجا به اقامه نماز 
می پرداخت. ایشان با پدرم ارتباط نزدیکی داشت. 
علت این آشنایی نیز شاگردی محضر میرزا مهدی 
اصفهانی از بزرگان حوزه خراسان در آن زمان بود. 

 محمد مهدی عبدخدایی: »آیت هللا 
سیدجواد خامنه ای هربار برای اقامه 
نماز به مسجد صدیقی ها می رفتند، 
در بین راه سری به منزل ما می زدند. 
برادر بزرگ ترم تعریف می کرد، وقتی 
رهبر معظــم انقــاب به دنیــا آمدند، 
پــدرم بــا مرحــوم آیــت هللا خامنه ای 
در باال خیابان روبه رو شدند. ایشان 
به پــدرم گفته بودنــد: خداوند به من 
پســری عطــا کرده اســت که اســمش 
را علــی گذاشــته ام... پــس از آن 
پدرم را به منزل آیت هللا سیدهاشم 
میردامادی، پدرهمسر خود، دعوت 
کردند تا در گوش مقام معظم رهبری 

اذان و اقامه بگویند...«
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تاریخ جهان

انقاب بلشویکی
کتاب »انقالب بلشویکی« 
نوشته »سیلویا انگدال« را 
شهربانو صارمی به فارسی 
برگردانــده و به تازگی از 
سوی انتشــارات ققنوس 

منتشر شده است.
انقالب بلشــویکی یکی از 
تأثیرگذارترین رویدادهای 
سیاســی قرن بیستم بود؛ 
چرا که نه تنهــا در تاریخ 
روســیه بلکــه در تاریخ 

سراسر دنیا تأثیر بسزایی داشــت و رژیمی به وجود آورد که 
۷4ســال دوام آورد و در اتحاد شــوروی و بخش های دیگر 
اروپا موجب رنج های بی حد و حصر شد. اما فراتر از آن باعث 
ستیزه جویی فراگیری شد که به »جنگ سرد« معروف است. 
خطر جنگ هسته ای میان اتحاد شوروی و آمریکا که ده ها 
سال دنیا را تهدید می کرد هر دو جامعه را دستخوش تغییر 
کرد. در کتاب چشم اندازهایی از تاریخ معاصر جهان انقالب 
بلشویکی، رویدادهای منجر به این انقالب، پیامدهای آن و 

تأثیری که در دنیای امروزی داشت بررسی می شود.
سیلویا لوئیس انگدال )زاده 24 نوامبر 1۹33( نویسنده ای 
است که بیشتر برای داســتان های علمی- تخیلی شناخته 
می شود. نخستین رمان او افسونگر از ســتاره ها که توسط 
آتنیوم بوکز در ســال 1۹۷۰منتشر شــد، کتاب افتخاری 
نیوبری در سال 1۹۷1بود و فینالیست جایزه گفن در سال 

2۰۰۸، او همچنین جایزه فونیکس را برای آن اثر برد.
انتشارات ققنوس این کتاب 1۶۷صفحه ای را در قطع وزیری 

به بهای ۶۵هزار تومان منتشر کرده است.

تاریخ جهان

از تبار قدسیان
اشاراتی در باب حیات علمی و عملی زنده یاد آیت اهلل سیدجواد حسینی خامنه ای
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اواخر دهه ۶۰ حمید رخشانی فیلمساز همیشه  نادیده گرفته شده آن سال ها در تداوم تجربیات 1
غریب و بی ربطش به فضای آن سال ها و بخشنامه ها و 
سیاستگذاری های ســینمایی، »شب بیست و نهم« را 
کارگردانی کــرد که در آن هراس به ســبک ایرانی به 
تصویر کشیده شده بود. شب بیست و نهم تماشاگران 
برخالف اکران نامناســب و درجه کیفی ب، دوستش 
داشتند و با آن ترس را تجربه کردند. درست برخالف 
منتقدان که مضمون گرایی و پیروی شان از سیاست های 
رسمی مدیریت فرهنگی وقت اجازه نمی داد بی واسطه 
با فیلم طرف شوند. پس از سال ها فیلمی در ژانر وحشت 
ساخته شده بود که هم واقعا ترسناک بود و هم حقیقتا 
ایرانی. ریشــه هراس حاکــم بر فیلم هم بــا تأکید بر 
خرافه های محلی، به خوبی بومی شده بود. جوری که 
تماشاگر احساس نمی کرد در حال تماشای یک فیلم 

ترسناک خارجی است که کاراکترهایش فقط اسم ایرانی 
دارند و فارسی حرف می زنند.

سال ها گذشت و در هر دهه فیلم هایی به عنوان  آثار متعلق به ژانر وحشت ساخته شد؛ اغلب 2
هم ضعیف و آشــفته و تکراری. تا اینکــه در انتهای 
دهه۹۰ تالش چند فیلمساز جوان در این زمینه به بار 
نشست؛ ابتدا »پوست« ســاخته برادران ارک و بعد 
»زاواال« به کارگردانی ارسالن امیری؛ فیلمی که این 

روزها بر پرده آمده است.
معماری و فضا نقش مهمی در تأثیر گذاری و  موفقیت فیلمی دارد که قرار است تماشاگرش 3
هراس و وحشت را تجربه کند. کارگردان زاواال برای 
رسیدن به چنین توفیقی منطقه ای در کردستان را 
انتخاب کرده که هم لوکیشن بکری است و هم اینکه 
می تواند حس مورد نظر فیلمساز را به مخاطب منتقل 
کند؛ حس غریب ترس و وحشتی که اهالی روستای 
اورامانات تجربه اش می کنند ؛ روستایی کوهستانی در 
کردستان دهه۵۰. بردن داستان به قبل از انقالب هم 
امکانی در اختیار ارســالن امیری قرار می دهد تا به 

شکلی متناسب مهم ترین برخورد فیلمش را بپردازد؛ 
برخورد میان خرافــات و عقالنیت. شــروع فیلم و 
تصویری که فیلمســاز از دختری که توســط اجنه 
روحش به تسخیر درآمده، افتتاحیه ای است مناسب 

که تماشاگر را وارد دنیای زاواال می کند.
روستایی هایی که به وجود جن باور دارند و در  عین ترس و دلهره گویی با باوری قدیمی که 4
نسل به نسل به آنها منتقل شده، همیشه در معرض 
خطر قرار دارنــد. باور مردم روســتا در طول فیلم با 
چالش هایی مواجه می شود. استوار برابر باور جمعی 
می ایستد تا روندی که نتیجه اش فقط فاجعه است را 
متوقف سازد. تالش اســتوار برای آگاهی بخشی به 
مردمی که دچار بیماری پوستی هستند، از کوشش 
برای جمع آوری اسلحه های اهالی روستا آغاز می شود. 
آنها اسلحه دارند تا به وسیله اش به دفع جن بپردازند و 
استوار به دنبال جمع آوری سالح و به آرامش رساندن 
روســتایی اســت که با وجود طبیعت زیبایش انگار 
جن زده است. ورود جن گیری به نام آمردان به روستا 
باعث تقابل میان او با استوار می شود؛ تقابلی برای جلب 

نظر اکثریت؛ اکثریتی که گاهی این سوی این تقابل 
قرار می گیرند و گاهی آن سوی ماجرا.

فیلم در بستری از گذشته و فضایی که با تمام  ویژگی هایش، کمی هم ناکجا آبادی اســت، 5
می کوشد تا قصه روز را روایت کند. جنس نمادگرایی 
فیلم هم چنین گزینه ای را تقویت می کند. این هم به 
زاواال ابعادی جالب توجه می بخشد؛ مثل طنزی که در 
میانه روایت داستانی ترســناک به چشم می خورد و 
زاواال را باورپذیر تر کرده است؛ اتفاقی که ابتدا در مرحله 
نگارش فیلمنامه به درســتی صورت گرفته و اجرای 
کارگردان هم آن را تقویت کرده است. اینگونه است که 
زاواال لحن درستی دارد و هم به طنز میدان می دهد و 

هم اینکه هرگز به کمدی ناخواسته تبدیل نمی شود.
زاواال در ســینمای محاصره شــده میــان  کمدی هــای اغلــب ســخیف و درام های 6
اجتماعی هایــی که تأکید مــالل آوری به معضالت 
اجتماعی دارند، پیشنهاد تازه ای برای تماشاگری است 
که از فضای تکراری فیلم های ایرانی خسته شده است 

و زاواال هرچه باشد خسته کننده نیست.

وحشت در اورامانات
»زاواال« تجربه ای تازه و مغتنم در خلق فیلم ترسناک ایرانی است 

یادداشت
فیلم

مهرنوش سلماسی
روزنامه نگار

23۰ شهر بدون سینما 
معضل کمبود سالن برطرف می شود؟ 

از یک طرف خبر از نهضت سالن ســازی  در کشــور 
می رسد و عزم جدی دولت برای ساخت سالن سینما 
و از طرف دیگر صحبت از 23۰ شهر بدون سالن است؛ 
شهرهایی که سینما ندارند، در بســیاری از موارد 
کم جمعیت هستند. شــهرهایی که ساکنانشان اگر 
خیلی عالقه مند فیلم دیدن روی پرده سینما باشند 
باید به شــهرهای اطراف بروند و البته شــهرهایی 
در کشور هســتند که نه تنها خودشان سالن ندارند 
که در شهرســتان های همجوارشــان هم خبری از 
سینما نیست. برخی از این شــهرها روزگاری سالن 
سینما داشته اند ولی این سالن ها در گذر زمان تعطیل 

شده اند.

آنچه وزیر ارشاد وعده داد 
چندی پیش وزیر ارشــاد اســالمی وعده داد تــا پایان 
سال آینده تعداد سالن های کشور به ۱۰۰۰ سالن خواهد 
رسید. محمدمهدی اسماعیلی با اشاره به وجود ۶۳۸ سالن 
نمایش فیلم در کشور، گفت از برنامه های کوتاه مدت این 
دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی در دولت، افزایش 
تعداد سالن های نمایش سینماهای کشور به هزار سالن تا 

سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با اشــاره به رویکرد و 
اولویت دولت مبنــی بر تکمیل طرح هــای نیمه تمام به 
جای کلنگ زنی جدید در سراســر کشــور، تأکید کرد: 
»این وزارتخانه مصمم اســت تا در راستای این رویکرد و 
سیاستگذاری دولت، مبنا را بر تکمیل و ساخت و تجهیز 
طرح های فرهنگی و هنری نیمه تمام گذاشــته تا از این 
طریق بتوانیم ضمن پایان دادن به اینگونه طرح های مانده 
از قبل، بالفاصله روی طرح های جدید برنامه ریزی کرده و 

اقدامات بایسته را در دستور کار قرار دهیم.

نیاز به حداقل 3۰۰۰ سالن 
وزیر ارشاد در حالی موضوع رســاندن تعداد سینما های 
کشور به ۱۰۰۰ ســالن تا پایان ۱۴۰۲ را مطرح کرد که 
معاونش می گوید حداقل به ۳۰۰۰ سالن احتیاج داریم. 
با این حساب باید تعداد سالن های سینما در کشور حدود 

۵ برابر شود. 
اتفاقی که رخ دادنش اصال آســان نیست و می شود گفت 
احتمال رسیدن به چنین آماری اگر بعید نباشد، قطعا تا 
پایان ماموریت دولت سیزدهم نشدنی و غیرممکن است. 
معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی و رئیس سازمان 
ســینمایی با بیان اینکه از لحاظ تعداد ســالن ســینما 
وضعیت خوبی در کشــور نداریم گفت: حدود ۲۳۰ شهر 
حتی یکی سالن سینما هم ندارند. محمد خزاعی در دیدار 
با استاندار و جمعی از مسئوالن استان کرمان گفت:۶۰۰ 
سینمای فعال در کشور داریم که با توجه به جمعیت باید 
حداقل ۳ هزار سالن سینما داشته باشیم. دولت در کنار 
مســائل اقتصادی، نگاه جدی به حوزه فرهنگ نیز دارد 
و اقدامات بر همیــن مبنا برنامه ریزی و اجرا می شــود.

در شهرستان ها نخســتین تقاضا راه اندازی سینماست 
و اســتعدادهای خوبی در این مناطق وجود دارد که اگر 
امکانات وجود داشــته باشــد، هنرمندان و عالقه مندان 

مجبور به مهاجرت به تهران نیستند.

معضلی که مدیران سابق هم به آن اذعان داشتند 
مسئله کمبود ســالن ســینما موضوعی نیست که فقط 
مدیران فعلی به آن اشاره کرده باشند. در تمام این سال ها 
مدیران فرهنگی کمبود سالن را معضلی بزرگ دانسته و بر 

لزوم ساخت سینما تأکید کرده بودند. 
این حرف های طباطبایی نژاد معاون نظارت و ارزشــیابی 
سابق سازمان سینمایی در ۲ سال پیش است: کشور ما به 
لحاظ تعداد سالن سینما فقیر است یعنی ما در باالترین 
حد با احتساب پرده های متفاوتی که شاید بسیاری از آنها 
در  شأن سینما نیست نزدیک به ۶۰۰ پرده سینما داریم 
درحالی که کشور ترکیه همسایه کشور ما با جمعیتی برابر 
جمعیت ما ۲هزار و ۷۰۰ پرده سینما یعنی چند برابر ما 
دارد. یکی از ضرورت ها داشتن سالن هایی به لحاظ کمی 
بیشتر یعنی رســیدن به حداقل ۲هزار سالن در شرایط 
ایده آل سینما است و به لحاظ کیفی واجد استانداردهای 
بین المللی به لحاظ کیفیت پرده، صندلی، فضای عمومی 
و شکل امروز که شــکل پردیس های سینمایی هستند.

شاید امروز دیگر ســالن های تک منظوره در هیچ جای 
دنیا مرسوم نیست. در اروپا از اوایل قرن ۲۱ تقریبا شکل 
تک سالنه منسوخ شده اســت و مجتمع های سینمایی 
که در شکل پردیس هایی که در فضاهای تجاری فعالیت 
می کنند، غلبه پیدا کرده است. یک ارتباط دوسویه بین 
سینما و اقتصاد و مجموعه های دیگر حوزه بازار به وجود 

آمده است.
 هم اکنون عمده ســینماهای پرفروش ما ســینماهایی 
هســتند که در مجموعه تجاری قــرار گرفته اند. وقتی 
خانواده ای برای خرید بــه مجموعه های تجاری مراجعه 
می کنند، مجموعه ای از فعالیت های خود را اعم از خرید 
و فضای بازی کودک را در یــک مجتمع کامل می توانند 
تامین کنند. به همین دلیل پردیس های دارای این ویژگی  
می توانند سرویس های مختلفی را ارائه کنند و حضور آنها 

از نظر من کمک جدی به سینماست.

ما که خواهریم
رمــان »ما کــه خواهریم« 
نوشته »آنه گست هویزن« را 
مهشید میرمعزی به فارسی 
برگردانده و به تازگی از سوی 
نشر نو منتشــر شده است. 
آنه گست هویزن، نویسنده و 
روزنامه نگار و مجری آلمانی، 
در ســال ۱۹۶۹ در گلدرن 
متولد شد. او در بخش آلپن، 
واقع در جنوب راین سفلی 

بزرگ شد و پس از دیپلم، در رشــته روزنامه نگاری دانشگاه 
دورتموند تحصیل کرد.

گست هویزن، پس از اتمام تحصیالت دانشگاهی، به عنوان 
مجری در تلویزیون آلمان ظاهر شد و در کنار آن به نوشتن 
پرداخت. ما که خواهریم، نخســتین رمان اوست؛ رمانی که 
گست هویزن در سال ۲۰۱۲ و با الهام از زندگی ۳ خاله مادرش 
که هر ۳ بیش از ۸۰ســال عمر کرده اند نوشت. این رمان را 
مشخصاً از نظر سبک نگارشــی و همچنین فضاسازی اش 
می توان شبیه به آثار آنتوان چخوف دانست؛ گویی چخوف 
خواسته باشــد زندگی شــخصیت های نمایشی مشهورش 
را در زمان پیری روایت کند؛ اشــخاصی کــه پس از تجربه 
پوســیدگی و نابودی تدریجی ارزش های قرن بیســتمی و 
وقوع جنگ خانمان برانداز دوم جهانی، همچنان به ماهیت 
زندگی خوش بین هستند. این رمان شرحی است بر زندگی 
و دلمشغولی های خانواده ای که به روزمرگی تن داده اند و در 

انتظار پایان یافتن همه  چیزند.
نشر نو این رمان ۳۹۱صفحه ای را به بهای ۱۴۵هزار تومان 

منتشر کرده است.

عروسی شغال ها
کتاب » عروسی شغال ها« 
نوشته عاطفه شاطری کاشی 
را به تازگی انتشــارات هیال 

منتشر کرده است.
عروســی شــغال ها ۲راوی 
دارد؛ راویانــی از دو نســل 
که بندی به بلنــدای طول 
یــک زندگی آنهــا را به هم 
متصل کرده و جدایی شان 

را ناممکن.
عروسی شغال ها، سرنوشت مادر و دختری را روایت می کند 
که در تالش انــد گره های کور زندگی شــان را بــاز کنند، 

درحالی که در این مسیر گره ها تنگ تر و تنگ تر می شوند...
آوای عروسی شغال ها، آوای دلهره آور این واقعیت است که 
ممکن اســت زخم ها در گذر زمان التیام پیدا کنند، اما رد و 

نشان آنها تا ابد باقی می ماند.
عاطفه شاطری کاشی از جوانان نسل جدید داستان نویسان 
مشــهد اســت. او که ســال ۱۳۷۲ به دنیا آمده اســت، 
از ۱۸ســالگی نوشــتن را به شــکل جــدی آغــاز و یک 
ســال بعد، نخســتین کتابش را منتشــر کرد. وی پس از 
انتشار مجموعه داســتان »زمزمه شــب برفی«، بار ها در 
جشنواره های دانشجویی کشــور در رشته داستان نویسی 
مقام به دست آورده است. شاطری همچنین موفقیت هایی 
در جشنواره های دیگر کســب کرده و امسال نیز به مرحله 

دوم جایزه داستان مازندران راه یافت.
انتشارات هیال چاپ نخست کتاب عروسی شغال ها، نوشته 
عاطفه شاطری کاشــی را در ۱۸۲صفحه، قطع رقعی و به 

بهای ۵۵هزار تومان منتشر کرده است.

مرگ یاری
کتــاب »مرگ یــاری« 
نوشــته تکتم توســلی 
را بــه تازگی انتشــارات 
 هیال منتشر کرده است.
» هرکس از او خاطره ای 
و تصویری در ذهن دارد، 
هرکس که حتــی فقط 
چند دقیقه  بــا او همراه 

و همکالم شــده«. مرگ ناگهانی پســری جوان 
که در هر روایت گویی در حاشــیه است، اصل و 
اساس کتاب مرگ یاری است؛ پسری که به زعم 
دیگران سرشار از زندگی است. تکتم توسلی، در اثر 
جدید خود با انتخاب چندین راوی برای پیشبرد 
داستانش، نه تنها به زیبایی از عهده روایت منسجم 
داستان برآمده که بر جذابیت آن هم افزوده است. 
مرگ یاری، روایت یک مرگ و تماشاگرانش است؛ 
مرگی به ظاهر ساده که پرده از رازها برمی دارد و 
تماشــاگرانی که باید دید گناهکارند یا بی گناه! 
تکتم توسلی متولد ســال ۱۳۵۷، باتحصیالت 
ناتمام در رشته روانشناسی، نویسنده رمان »اینجا 
همه  چیز موقتی است« نشر هیال، رمان »از جایی 
که من نشسته ام« نشر ورجاوند و »موزه اشیای 
آشغالی« نشر افراز است. وی همچنین چند تک 
داستان همراه با جمعی از داستان نویسان منتشر 
کرده اســت. انتشــارات هیال کتاب مرگ یاری 
نوشته تکتم توسلی را در ۱۵۳صفحه، قطع رقعی 

و به بهای ۷۵هزار تومان منتشر کرده است.

رمان

رمان ایرانی

داستان ایرانی

شهاب مهدوی؛ روزنامه نگارگزارش

 مروری بر سومین قسمت از مجموعه »جانوران شگفت انگیز و زیستگاه  آنها؛ رازهای  دامبلدور«

برایمنافعمهمتر
حقیقت آن است که مجموعه دنیای جادویی با نام »جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها« به هیچ وجه نتوانسته 
است انتظارات »پاترهد ها« )لقب طرفداران ســینه چاک مجموعه هری پاتر( را بر آورده کند و در گیشه  هم 
شکست سختی خورده تا برادران وارنر برای ساختن قسمت های چهارم و پنجم این دنباله دچار تردید شوند.  
ـ ظاهراـ به اندازه کافی کاراکتر جادویی و غیرجادویی  اما چرا؟ اشکال کار کجا بود؟ جانوران شگفت انگیز 
دوست داشتنی، لحظات هیجان انگیز، درگیری های شلوغ و پر از جلوه های ویژه کامپیوتری میان جادوگران و حتی شخصیت های آشنایی چون 
آلبوس دامبلدور و گلرت گریندل والد داشت، پس چرا شکست خورد؟ مگر نه اینکه خالق و مغز متفکر پروژه جی کی رولینگ بزرگ است و اتفاقا 
ـ در دو قسمت اول ـ فیلمنامه را با میل خود بنویسد و پیش  برادران وارنر برای این فرنچایز به او اعتماد تام کرده اند تا این بار بدون هیچ همکار )مزاحم( ی 
ببرد؟ چرا جانوران  شگفت انگیز نتوانست حتی لحظه ای به شکوه حماسه هری پاتر نزدیک شود و آمار باکس آفیس و استقبال مخاطبانش نیز فیلم به 
فیلم فرو ریخت؟ و آیا فیلم سوم نیز تداوم همان شکست 2قسمت پیشین است و یا آنطور که بعضی منتقدان می گویند اضافه شدن استیون کلوویز 

)فیلمنامه نویس 6فیلم هری پاتر( توانسته تا حدی فیلم را از آن شلختگی و آشفتگی که حاصل کار تک نفره رولینگ در دو قسمت اول بود، برهاند؟

رازهای دامبلدور با یک مالقات غیرمنتظره و تکان دهنده می آغازد. قهرمان 
و ضد قهرمان قصه یعنی گلــرت گریندل والد )با بازی مدز میکلســن(  و 
آلبوس دامبلدور )با بازی جود ال( در یک رســتوران غیرجادویی )مختص 
ماگل ها یا انسان هایی که با جادو غریبه اند( با یکدیگر چای می نوشند. این 
یک مالقات کالسیک شکار و شکارچی )همچون رابرت دنیرو و آل پاچینو 
در مخمصه مایکل مان(  نیست. اتفاقا برعکس، دیدار دو دوست قدیمی یا 
بهتر بگویم دو دل باخته سال های دور است؛ روزگاری که آلبوس دامبلدور 
و گلرت گریندل والد جوان و جویای شهرت و قدرت بودند، عاشق یکدیگر 
شــدند و حین تصمیم گیری های بزرگ  و بی رحمانه شان برای تغییر دنیا 
)با شــعار کلیدی »برای منافع  مهم تر« که اقدامات وحشیانه  و ضد انسان/

جادوگری شــان را توجیه می کرد(  به یکدیگر قــول دادند که هیچ وقت 
هیچ کدام شان له دیگری اقدامی نخواهد کرد و اگر چنین رخ دهد، مجازاتی 
جز مرگ برای آن عاشق خیانتکار وجود ندارد. از طرفی این سکانس مهر 
تأییدی اســت بر یکی از قدیمی ترین و مهم ترین حدس های طرفداران 
هری پاتر یعنی همجنس گرایی دامبلــدور، جادوگر محبوب، قدرتمند و 
خیرخواه دنیای جادو.  گمانی که البته با نشانه هایی در قسمت های پیشین 
فرنچایز  و مصاحبه های جی کی رولینگ روزبه روز پر رنگ تر شده بود و حاال 
این دو مقابل همدیگر نشسته اند و به صراحت از روزهایی سخن می گویند 

که قلب هایشان برای یکدیگر می تپید.
اما این ســکانس و فاش شــدن این راز آنطور که رولینــگ و همکارانش 
پیش بینی کرده اند، منکوب کننده و تأثیرگذار از آب در نمی آید و دلیل آن 
چیزی نیست جز بازیگر نقش گریندل والد یعنی مدز میکلسن. البته که 
هیچ کس نمی تواند منکر توانایی های این بازیگر دانمارکی شود اما چشمانی 
که به دیدن شمایل جانی دپ در قالب این شــخصیت عادت کرده است 

سخت می تواند بازیگر دیگری را بپذیرد.
دلیل این مهم تفاوت رویکرد نقش آفرینی دپ و میکلســن اســت. اگر 
میکلسن تجربه موفق بازی در هیبت دکتر لکتر )ســریال هانیبال( را در 
کارنامه دارد و به خوبی توانســته از ایفای نقش کاراکتــری روان پریش 
 و در عین حــال آرام و موقر بربیایــد، دپ ســال ها در فانتزی هایی چون
 Dark Shadows،( Edward(2012(  ،Sweeney todd(2007 ( 
scissor hands (1990 و... درخشیده و اتفاقا کاراکتری چون گریندل والد 
که از جنس همان دنیای فیکشن و فانتزی است بیشتر از چشمان آرام و 
نگاه خیره و تهدیدآمیز میکلسن و آن بازی روانشناسانه  و خوددار او به آتش 
شرارت مستتر در چهره معصوم دپ، آن هم نشینی متناقض نبوغ و جنون 

نیاز دارد.
اما پس از این مالقات، بار دیگر به سراغ شخصیت اصلی مجموعه یعنی نیوت 
اسکمندر می رویم؛ جانورشناسی که انگار به پاشنه آشیل مجموعه تبدیل 

شده و علت این مهم این بار ارتباطی با بازیگر خوب این نقش )ادی ردماین( 
ندارد. همانطور که عنوان فرنچایز به کتاب معروف و شناخته شده نیوت )در 
دنیای جادو( اشاره دارد، بخش  زیادی از زمان هر سه فیلم به ماجراجویی 
نیوت و همراهانش و چالش های او در نگهداری و برخورد با جانوران جادویی 
اختصاص دارد. موازی با این ماجراها، تقابل دو نیروی خیر و شر )دامبلدور و 
گریندل والد(  مطرح می شود که طبعا هم برای مخاطب آشنا با هری پاتر و هم 
برای تماشاگری که بدون زمینه قبلی و به چشم یک فانتزی بالک باستری 
به فیلم نگاه می کند از جذابیت بیشــتری برخوردار است. اینجاست که 
سرنوشت نیوت و مصایبش به عنوان یک جانورشناس برای مخاطب لوس 
و کم اهمیت می شود. همین می شــود که مثال در فیلم دوم عنوان فیلم 
)جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها( به یک عنصر تزئینی تبدیل می شود 
و فیلمنامه نویس )رولینگ( که نیوت را به عنوان کاراکتر اصلی مجموعه 
می بیند، مجبور می شــود او را به پادوی دامبلدور بــدل کند تا مهم ترین 

وظیفه اش انتقال پیغام های شخصی دامبلدور به افراد مختلف باشد.
شخصیت پردازی عمیق و پیچیده کاراکتر های هری پاتر یکی از دالیلی 
بود که قصــه را از یک رمان فانتــزی مخصوص کودکان بــه یک پدیده 
فرهنگی ادبی ارتقــا داد. کاراکتر هــای دنیای جادویــی آن قدر متنوع، 

باورکردنی و هم دلی برانگیــز بودند که حتی 
فرعی تریــن و یــا شــرور ترین  آنها نیز 

طرفداران سفت و ســختی برای خود 
داشتند. همین پرداخت با حوصله و 
تامل شده کاراکترهای منفی )به ویژه 
شخصیت محوری ای چون ولدمورت 
یا ســوروس اســنیپ( جذابیت و 

تأثیرگذاری مبارزه قهرمان و 

ضد قهرمان )هــری پاتر و ولدمورت( را بیشــتر می کرد تــا حدی که راه 
تاویل های فلسفی از نبرد میان این دو نماینده روشنایی و تاریکی را هم به 

مجموعه باز کرد.
اما در سه قسمتی که از جانوران جادویی تماشا کردیم، کاراکترها جز در 
موارد محدودی که واجد کیفیت های رولینگی مورد انتظار هستند )همچون 
دن فوگلر در نقش جیکوب، ماگلی دوست داشتنی( در مجموع نمی توانند 
احساسات مخاطب را با خود و اهداف شان همراه کنند. یک دلیل شاید تعدد 
کاراکترهای  اصلی و فرعی باشد. شخصیتی مثل تینا گلدشتاین )کاترین 
واترستون( که در دو قسمت پیشین نقشی اساسی در پیش برد روایت فیلم 
و شکل گیری الیه رمانتیک آن داشت به ناگاه در قسمت سوم کمرنگ شده 
تا کاراکتر دیگری با نام پروفسور هیکز )جسیکا ویلیامز( ظاهر شود و بدون 
اینکه گذشته یا ارتباطش با قصه مجموعه روشن شود به یکی از کاراکترهای 

مهم فیلم سوم تبدیل شود.
از سوی دیگر کاراکترهایی چون دامبلدور و گریندل والد معدود لحظات 
تأثیرگذاری حضور یا باورپذیری  کاراکترشــان را مرهون خاطره بیننده 
از تماشــا و یا خواندن هری پاتر هســتند. این گریندل والد تک بعدی و 
دوست نداشتنی را مقایسه کنید با جزئیات شخصیت پردازی و آفرینش 
کاراکتری چون ولدمورت که مســیر تبدیــل او را از نوجوانی منزوی با 
عقده های روان شناختی عمیق و متعدد تا یک جادوگر جنایتکار و بی رحم 
تماشا کردیم و همین باعث شــد در تمام فراز و نشــیب درگیری اش با 
شخصیت مثبت و محبوب قصه یعنی هری، در گوشه ای از قلب مان برای 

لرد سیاه )لقب ولدمورت( هم احساساتی پنهان کرده باشیم.
مجموعه جانوران شگفت انگیز نمی تواند آن حس جادویی مواجهه با هری 
پاتر را زنده کند. حتی به آن نزدیک هم نمی شود. سازندگانش هم این را 
می دانند پس آخرین امیدشان این است که با برانگیختن عواطف  پاترهد ها 
با ارجاع به برخی لمحه های نوستالژیک قدیمی از ناامیدی این طرفداران 
مجنون کم کند. برای همین در پایــان راز های دامبلدور، وقتی کریدنس 
برای نخستین و آخرین بار در آغوش پدرش )ابرفورث، برادر دامبلدور( جان 

می دهد، دیالوگ های آشنایی می شنویم: 
- هیچ این مدت یاد من بودی؟

- همیشه..
این جمالت قرار اســت یکی از ماندگارترین ســکانس های 
قسمت دوم هری پاتر و یادگاران مرگ )۲۰۱۱( را بازآفرینی 
کند؛ صحنه ای کلیدی که باعث می شــود نظرمان درباره 
یکی از منفورترین کاراکتر های مجموعه یعنی ســوروس 
اســنیپ برگردد و کلید این تغییر موضع هم در همان واژه 
»همیشه« )یا آنطور که آلن ریکمن، بازیگر فقید آن را در 
دو هجای کشیده  می گوید: Al-ways( است که اشاره 
دارد به وفاداری او به عشقی قدیمی و از دست رفته 
)مادر هری(. اما حاال وقتی این دیالوگ از دهان 
ابرفورث بیرون می آید تــا صحنه مذکور را در 
ذهن تماشاگرش بازسازی کند، نه تنها دلمان 
برای او و سرنوشــت تلخش به درد نمی آید 
بلکه احساس می کنیم سازندگان فیلم از 
احساسات ما به آن لحظه باشکوه و واژه ای 
مقدس )که برای طرفــداران هری پاتر 
معنای ویــژه ای یافته(  سوءاســتفاده  
می کنند؛ احتماال »برای منافع مهم تر«.

نقد
بهنود امینی

منتقد
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