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جشن توافق با سیلوا

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

یکگابریلدیگردرآرسنال

حفظ مدافع برزیلی اتفاق بسیار خوبی
برای خط دفاعی استقالل است اما این جشن
با ماندن عارف غالمی کامل میشود

18

در ورزشگاه امارات اگر گابریل را
صدا بزنید ،چندین نفر همزمان
سر میچرخانند
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روز مانده تا
جام جهانی

عزیزی خادم در فدراسیون در نقش یک
بازنده قرار گرفته و به هیچ قیمتی نمیتوان
این حقیقت را تغییر داد
پــس از کناررفتــن از صندلــی مدیریــت
پخش زنده
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 هیأترئیسه 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 کشیدهاند .درست یا
نادرستبودن این ادعا ،تأثیری روی کیفیت
لیگ ملتهای والیبال
کاری عزیزی خــادم در مهمتریــن جایگاه
فوتبال ایران ندارد .او فرصت نســبتا خوبی
ایران
داشت تا فدراسیون را در وضعیت مطلوبی قرار
22:30
بدهد و مشــکالت بزرگی را از سر راه فوتبال
لهستان
بردارد ،اما آیا واقعا ایــن کار را انجام داد؟ او
بهگفته خودش «پاکترین» و «موفقترین»
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 وعدههای بسیار بزرگی روی کار
آمد اما حتی به عملکردن بــه این وعدهها
برنامه بازی
نزدیک هم نشد .او همان مردی بود که قبل
از انتخابات فدراســیون مدام از «دیپلماسی
ورزشــی» صحبت میکرد اما هیچ قدمی در
این راســتا برنداشــت .در این دوران نهتنها
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 تیمهــای ایرانی فرصت
میزبانی از رقبای خارجی را از دســت دادند،
هم تیم ملــی برای ســپریکردن مقدماتی
جام جهانــی به بحرین تبعید شــد و هم در
لیگ ملتهای والیبال
نهایت باشــگاههای ایرانی مجــوز حرفهای
پنجشنبه  16تیر 1401
حضور در لیگ قهرمانان را از دست دادند .این
نتیجه دیپلماسی ورزشی فدراسیون «موفق»
ایران
عزیزیخادم بود .او همچنین قبل از انتخابات
16:30
از درآمد چندین میلیون دالری فدراســیون
ایتالیا
فوتبال صحبت میکرد اما هرگز نتوانســت
فدراســیون را به لحاظ مالــی حداقل کمی
جمعه  17تیر 1401
ارتقا بدهد .حامیان مالی تیم ملی هم در آن
دوران ،حضور مؤثری در کنار تیم نداشتند و
ایران
حضورشان در تیم ملی بیشتر نمایشی بهنظر
19:30
میرسید.
اسلوونی
عزیزیخادم با اصرار عجیب و باورنکردنیاش
شنبه  18تیر 1401
بــر عبارتهایــی مثــل «خوبــان عالم»
موفقیتهای تیم ملی را به حاشیه میبرد .او
صربستان
حتی بیشتر از بازیکنان ،کادر فنی و هوادارها،
19:30
بهخاطر هــر نتیجــه خوبان عالــم را مورد
ایران
ســتایش
قرار
می
داد!
عزیزی
خادم حتی در
گفتوگوهای زنده رابطهاش با افرادی را که
با «نفس حق» به تیم ملی «کمک» میکنند
هم رد نکرد؛ موضوعی که نشان میدهد 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 شــفافتر شود و اگر تخلفی
وجود دارد ،مــردم هم بایــد در جریان قرار
بگیرند اما عزیزیخــادم قبل از برکناریاش
هم بیشتر از طرفداران تیم ملی ،به مشاورانش
جام جهانی -افتتاحیه
کمک کرده بود .پرداخت پاداشهای نجومی
دوشنبه  30آبان 1401
به مشاورها در اوج مشکالت مالی فدراسیون
و درحالیکه بازیکنان پاداششان را بهموقع
سنگال
دریافت نمیکردند ،از شــاهکارهای رئیس
13:30
سابق فدراســیون فوتبال به شمار میرفت.
هلند
مردی که امروز در موضع طلبکار نشســته
اما بدهکاری سنگینی به فوتبال ایران دارد.
جالبتــر از همه ،اشــاره عزیــزی خادم به
موفقشــدن با مربی «200هــزار دالری»
اســت .او ارزانبودن دراگان اســکوچیچ را
هم یــک دســتاورد برای خــودش میداند
اما هیچ جــای دنیا کارکردن بــا یک مربی
ارزان بهخودی خــود افتخارآمیز نیســت.
عزیزیخادم این فرصت را داشت که تردیدها
را
در
مورد
تیم
ملی
برطرف
کند و به سراغ یک
مربی با کارنامــهای قابلتوجه برود اما هرگز
جامجهانی -گروه B
دســت به نیمکت نزد و به رابطه پرنوسانش
دوشنبه  30آبان 1401
با اسکوچیچ ادامه داد .جالب اینکه این مربی
ارزانقیمت حتی بیشتر از خود عزیزیخادم
انگلیس
در فوتبال دوام آورد! بهتر است رئیس سابق
16:30
فدراسیون فوتبال ایران ،شکست در مدیریت
ایران
را بپذیرد .این شکســت به هر دلیلی که رقم
خورده باشــد ،دیگــر اتفاق افتــاده و راهی
جمعه  4آذر 1401
برای بازگردانــدن زمان به عقــب برای این

غول

مرحله آخر

تيم ملي واليبال از امشب در
هفته سوم ليگ ملتها به
مصاف لهستان ،ايتاليا ،اسلووني
و صربستان ميرود
ايران براي صعود به جمع 8تيم
حداقل بايد به 2پيروزي برسد

تأکید یحیی
برای حفظ
شماره 8
پرسپولیس بهشدت خواهان تمدید
قرارداد رضا اسدی است اما نه با
شرایط فصل گذشته

شهاب و
شکستیکه
نمیپذیرد!

ایران

ولز

13:30

سه شنبه  8آذر 1401

آمریکا

22:30

ایران

مدیر وجود نخواهد داشت .شــاید او دوباره
صاحب پســتی در فوتبال شــود و همهچیز
را جبران کند اما نمیتوانــد 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 نمیتوان این حقیقت را تغییر
داد .حتی خوبان عالم هم نتوانســتند بعد از
همه ضعفهای مدیریتی ،عزیزی خادم را در
سمت رئیس فدراسیون ابقا کنند!
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تکلیف مشموالن رتبهبندی ،نحوه تبدیل وضعیت نومعلمان
و امتیازات مشخص شده است

اشتباه محاسباتی اروپا و آمریکا
درقطعنامه علیه ایران

HAMSHAHRI

ناگفتههایی
از سفر بیبازگشت
بازخوانی زندگی فاتح خرمشهر،
سردار« احمد متوسلیان»
در سالروز ربودهشدن

بین  ۴۵تا ۹۰درصد با اجرای طرح رتبهبندی به حقوق ثابت
ماهانه معلمان اضافه میشود

صفحه2

گفتوگو با برادر کوچکتر
امیر متوسلیان
صفحه22

صفحه5

هوشمندسازی یارانه نان
چه نتایجی دارد؟

درخواست برای
نجات صنعت دارو

صاحبانصنایعداروییازعملينشدن
دستورات رئيس جمهوري از سوي
سازمانهاي متولي انتقاد كردند
صفحه9

50

40

درصد
آرد کشور قبل از طرح
هوشمندسازی یارانه،
اصال نان نمیشد.

57

قتل هولناك
به خاطر 40ميليون

درصد
هزار میلیاردتومان
نانواییهاهماکنون
یارانه نان قبل از طرح
زیر پوشش طرح
هوشمندسازی به
هوشمندسازیهستند.
مردم نمیرسید.

قاتالن تصور ميكردند پس از
اجراي نقشه جنايت ،به پول زيادي
ميرسند اما اشتباه ميكردند
صفحه6

15

4

روز
دیگرتمامنانواییهای
کشور مجری طرح
هوشمندسازیمیشوند.

میلیون تن
آرد با هوشمندسازی
دیگر قاچاق و مصرف
غیرمجاز نمیشود.

طرح توسعه آشوراده
رد شد

شورايعاليشهرسازي،مجوزسازمان
حفاظتمحيطزيستدراجرايطرح
گردشگري آشوراده را لغو كرد

صفحه4

قطار ملی مترو؛
نزدیک ایستگاه آغاز

نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندیهای
مدیریت شهری تهران 1401در بوستان گفتگو برپاست

نخستین قطار ایرانی مترو مراحل تست گرم را با موفقیت پشت سر
میگذارد و تا پایان سال به مرحله انبوهسازی میرسد
صفحه12

یادداشت

دادهنما

تغییرات تهران از زبان شهردار

بازگردانــدن بیــش از  ۲۳هزار میلیــارد تومــان از اموال شــهرداری به
شهر و شهروندان و ارائه بیش از  ۳۹۰هزار میلیارد تومان پروژههای
ی و خارجیاز جمله نکاتی بود که شهردار تهران
ی داخل 
سرمایه گذار 
در سخنرانی نماز جمعه 10-تیر -به آنها اشاره کرد.
حوزه اجتماعی

حوزه فضای سبز

جشنواره
ساالنه در حوزه نشاط
اجتماعی برگزار میشود.

هکتار
توسعه فضای سبز
در دستور کار است.

1500

۵۲

۶

ماهه
معتادان متجاهر با همکاری
نهادها جمع آوری میشوند.

1250

هکتار
فضای سبز در ۱۰نقطه شهر
افزایش مییابد.

حوزه مسکن
آغاز کمک به ساخت  ۱۸۰هزار واحد مسکونی در  ۲۲منطقه
ایجاد قرارگاه مسکن

پیشنهاددراختیارقراردادنخانههایاستیجاریبامالکیتشهرداری
کمبود یک میلیون واحد مسکونی در تهران

بیش از  ۱۲هزار هکتار بافت ناپایدار در تهران
 ۴۵۶۰هکتار بافت فرسوده

حوزه مالی

23

هزار

حوزه حمل و نقل

12

ایستگاه مترو
تا پایان سال راه اندازی میشود.

میلیارد تومان
از اموال شهرداری به شهر
برگشت و تجمیع

150

حساب
شهرداری به منظور پایداری
حوزه مالی

3

۱۲۰۰

درصد
نوسازی و بازسازی اتوبوسها
افزایش یافت.
بزرگراه

شروع به ساخت میکنند.
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احتمالصدورحکمسنگیندرجریانحملهبهساختمانکنگره

سایه محکومیت بر سر ترامپ

تهرانیبهتربااحترامیااتهام؟
درحالیکــه نمایشــگاه شــهرهای خواهرخوانــده و
توانمندیهای مدیریت شهری برگزار میشود و صحبت
از آینده برای رفع نیازهای ضروری شــهرها ،حرکت به
سمت توسعه پایدار ،پیشرفت در زمینه هوشمندسازی
و الکترونیکیســازی در میان اســت ،عدهای همچنان از گذشته صحبت میکنند و
انگشت اتهام بهســوی یکدیگر میگیرند؛ صحبتهایی که معلوم نیست چه تأثیری
بر آینده شهرهای کشور بهویژه کالنشــهر تهران دارد .احتماال شما هم طی چند روز
گذشته مناظره محسن هاشمیرفسنجانی ،رئیس پیشین شورای شهر و مدیرعامل
اسبق متروی تهران و سیدمجید حسینی ،فعال رسانهای ،مدیرعامل باغ کتاب تهران
در سال 1394و مشاور شــهردار در دهه 90را دیده باشــید .آنها در شرایطی در این
مناظره با ادبیاتی تند ،ســعی دارند تا نظر خود را به یکدیگر بقبوالنند که بسیاری از
شیوههای 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 کردهاند چرا باید مشکالت نحوه تامین مالی در 2دهه گذشته برای اداره
تهران ،شهرفروشی و کوتاهیهای مترو مطرح شود؟ آن هم در روزگاری که بسیاری
از شهرســازان بزرگ و مطرح دنیا از تغییرات الزم برای طراحیها و اداره شهرها در
پســاکرونا ســخن میگویند و نظریههای فراوانی در این زمینه ارائه میشود .جالب
اینکه صاحبنظران و استادان حوزههای معماری ،حملونقل همگانی ،محیطزیست
و خدماتی در نمایشگاه تهران 1401بوستان گفتگو هم بخشی از آنچه بیان میکنند
مربوط به مطالعات الزام در تغییر برای سبک شهرنشینی و شهرسازی بهخاطر شیوع
کرونا و پساکروناســت .اما در مناظره محسن هاشمی و ســیدمجید حسینی که در
یکشبکه اینترنتی انجام شده ،آن دو از بدهیهایی که طی دورههای پیشین به تهران
تحمیل شده است صحبت میکنند .هرکدام از آنها بهجای آنکه راهحل و پیشنهادی
جدید داشته باشند ،سعی میکنند تا بگویند که شیوه مدیریتی دیگری اشتباه بوده
اســت .مثال اینکه یکی میگوید اگر بدهیهای دولتها از قبــال پرداخت پول مترو
سنگینتر میشده ،چه ایرادی داشته« :دولت اکنون 400هزار میلیارد تومان به بانکها
بدهکار است و این هم روش »...و دیگري هم میگوید« :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 حملونقل عمومی است و یکی سعی میکند
تنها بگوید که دیگری یا چیزی نمیداند یا باعث مشــکالت تهران شده است؛ یا مثال
بحث اینکه ٥١درصد مردم تهران اجارهنشین و خاکنشین شدهاند ،به میان میآید اما
هیچ راهکاری مطرح نمیشود؛ در واقع میتوان گفت که اگر راهکاری بود همان زمان
که آنها مدیر بودند یا مشاوره میدادند ،راهکارشان را ارائه میدادند اما هیچکدام نشد
و اکنون بهجای آنکه نگاه کنند جامعه جهانی به چه میاندیشد و به چه سمتی برای
توسعه پایدار شهرها حرکت میکند ،یکدیگر را بدون احترام زیرسوال میبرند .گویی
یکی اداره شهر را از مسیر التماس میسر میدانسته و دیگر افزایش بدهیهای دولت.
(بخوانید افزایش هزینههای 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 سایتهای علمی بینالمللی ،گزارش
1
دادهاند ،بحــران کووید 19-طی 2ســالونیم اخیر ،چالشهــای مرتبط با
بازارهای زمین و مسکن را افزایش داده اســت .بهطور نمونه سایت علمی بینالمللی
 URBANETگزارش داده که کرونا بدهیهای بیســابقه و افزایش تورم و افزایش
فشارهای مالی نامطلوب را بر ظرفیت سرمایهگذاری عمومی شهرها برای زیرساختها،
خدمات ،مسکن ارزانقیمت و وام مسکن را سبب شده است .در
ادامه در
صفحه3
صورتی که شهرها با پدیده افزایش نرخ جمعیتپذیری روبهرو
هستند و افراد زیادی بدو ن برنامه خاص ،در سکونتگاههای غیررسمی حاشیه شهرهای
بزرگ ساکن میشوند و این کار را برای مدیران شهرها سختتر میکند.

تشکیلخانههای
خالق فرش در  5استان

ی امروز
ویژهها 

حامد فوقانی؛ دبیر گروه شهر

همشهری آنالین /گرافیک :مهدی سالمی

3

عكس:حمیدرضا درجاتی

مهمانی تهران
و خواهرخوانده هایش

صفحه14

کمیتهتحقیقاتدربارهحملههوادارانترامپبهساختمانکنگره
بهتازگیاعالمکردهکهممکناستعلیهرئیسجمهورسابقاین
کشور«ارجاعجنایی»بهوزارتدادگستریصورتگیردکهدر
اینصورتاحتمالمحکومیتسنگینترامپوجودخواهد
داشت.اینخبررا«لیزچنی»،نایبرئیسکمیتهتحقیقاتی
اعالمکردهوروزنامهگاردینباذکرنقلقولازایننماینده
کنگره آمریکا نوشته است« :مردی در موقعیت ترامپ
هرگزنمیتواندباردیگرحتیبهکاخسفیدنزدیکشود».

متنکاملرابااسکنکیوآرکد،درهمشهریآنالینبخوانید

جامعه
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 2رقمی
شــدن آمار فوتیها طی هفتههای آینــده ،گفت :اگر
واکنش ســریع و مؤثری صورت نگیرد ،ممکن اســت
طــی هفتههــای آینــده ،تجربــه ناگــوار ســال  ۱۳۹۸و
همینطور سال گذشته در کشور تکرار شود.

7
بامحسنمحبی،معاونتوسعهفرهنگیسازمانپدافندغیرعامل

نگاه تجمالتی به پدافند غیرعامل

زندگي
آداب نوشیدن چای در چایخانه ،که نمیدانستید

نزدیک 2دهه است که موضوع پدافند غیرعامل به یکی از مباحث
روز دفاعی کشور تبدیل شده است .با این حال ،مسئله پدافند
غیرعامل مصوبهای برای فعالیت قانونی و منسجم ازسوی مجلس
نداشت و از اینرو ،آنطور که انتظار میرفت موضوع پدافند
غیرعامل و بایدها و نبایدهای آن از سوی دولتها جدی
گرفته نشد .گرچه با وجود نبود قوانین الزامآور برای
دولتها و دستگاهها ،سطح آمادگی دفاعی کشور
برای مقابله با حمالت سایبری افزایش یافت...

نوشــیدن چــای در ایــران ســابقهای آنچنــان طوالنــی
ندارد ،امــا آداب تعــارف کردن چای آنقــدر در فرهنگ
ما جاافتاده که زندگی بدون این نوشیدنی را غیرقابل
تصور کرده است؛ از مهمانیها تا چایخانهها و مراسم
رســمی و حتی مذهبی ،چــای خوردن قواعــد و معنای
خاص خود را دارد.

10

سينما
تصاویر واقعی از لوکیشنهای ۴کارتون محبوب قدیمی

«زاواال»تجربهایمغتنمدرخلقفیلمترسناکایرانیاست

آبشــارهای خیرهکننــده ،کوههــا ،بناهــای باســتانی و
جنگلهایی که در نگاه اول شما را حیرتزده میکنند
و انگار از دل داســتانها بیرون آمدهانــد .برخی از این
مناظــر درواقــع الهامبخــش داســتانهای افســانهای
هستند و شما در مورد آنها بسیار شنیدهاید و دیدهاید.
تصاویر این اماکن را در همشهری آنالین ببینید.

وحشت در اورامانات

اواخر دهه ۶۰حمید رخشانی فیلمساز همیشــه نادیده گرفتهشده
آن ســالها در تداوم تجربیات غریب و بیربطش به فضای آن سالها
تونهم» را
و بخشنامهها و سیاستگذاریهای سینمایی« ،شب بیس 
کارگردانیکردکهدرآنهراسبهسبکایرانیبهتصویرکشیدهشدهبود.
شببیستونهمراتماشاگرانبرخالفاکراننامناسبودرجهکیفی
ب ،دوستش داشتند و با آن ترس را تجربه کردند .درست برخالف
منتقدان که مضمونگرایی و پیرویشان از سیاستهای رسمی
مدیریتفرهنگیوقتاجازهنمیدادبیواسطهبافیلمطرفشوند...

24
پرسپولیس بهشدت خواهان تمدید قرارداد رضا اسدی است...

تأکید یحیی برای حفظ8

رضا اسدی ،هافبک دفاعی شــماره 8سرخها که فصل
گذشته به این تیم پیوسته بود و توانست فصل را با ثبت
4گل به پایان برساند ،در شرایطی که با دعوت یحیی
گلمحمدی 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
طرفینبهنتیجهمثبتیبرایادامههمکاریدستنیافتند...

18

فناوري
چه کارهایی دوام باتری گوشی را کم میکند؟

باتریهای آیفــون این روزها نســبت به گذشــته دوام
زیادی دارند ،اما انجامدادن برخی کارها باعث میشود
باتری خیلی سریعتر از زمان استاندارد ،تخلیه شود.
شرایطی که گوشی خود را رها میکنید و فعالیتهایی
کــه انجــام میدهیــد ،همگــی میتواننــد در وضعیت
باتری شما تأثیرگذار باشند...

سالمت
واکنش رئیس کمیسیون آموزش به شائبه لو رفتن سؤاالت کنکور

رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلــس درباره
اینشائبهب هوجودآمدهاظهارکرد:هرسالبعدازکنکور
عکسسواالتبیرونمیآیدوبعدازآنگفتهمیشودکه
تقلبشدهاست.علیرضامنادیسفیدانگفت:اگریک
اپسیلونخطاوتقلبدرکنکورشدهباشد،مجلسقطعا
ورودوباآنبسیارقاطعبرخوردمیکند.
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سهشنبه  14تیر 1401
شماره 8537

دولت

نقلقولخبر
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس
بهعنــوان یکــی از مســئوالن قــوا ،تــاش
میکنم نظام حکمرانــی در برنامه هفتم
متفاوت از 6برنامه گذشته باشد ،چراکه
در6برنامه گذشته شاهد بودیم70درصد
از پیشبینیها عمل نشده و معتقدم در
آن 30درصد نیز اعمال مدیریتی نشده و
خودبهخود اجرایی شدهاست/.فارس

رئیسی در مراســم دریافت استوارنامه سفرای
جدید تأکید کرد

اشتباه محاسباتی اروپا و آمریکا
درقطعنامه علیه ایران

رئیسجمهور 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 بهعنوان 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 دشمنیها ،به پیشرفت خود ادامه داده است
و سیاستهای سلطهطلبانه آنها اثر معکوس گذاشته است.
براســاس گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســتجمهوری،
سیدابراهیم رئیسی گفت :اقدام آمریکا و  3کشور 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.

علی بهادریجهرمی
سخنگوی دولت
ملــت ایــران جنایــات حقــوق بشــر
آمریکایــی را بیشــتر از همــه درک
کرده اســت؛ از نقــض مســتمر حقوق
اقتصــادی بــا وضــع تحریمهــای
غیرقانونــی گرفتــه تــا تحدیــد حــق بــر
ســامت کودکان و بیمــاران بــا تحریم
عملی دارو/.مهر

قضایی

علت فوت یک زندانی امنیتی
دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه علت
فوت یک زندانی امنیتی در کرمانشاه را برخالف
ادعای رسانههای معاند ،خودکشی اعالم کرد .به
گزارش ایرنا ،شــهرام کرمی با اشاره به فضاسازی
اخیر رسانههای معاند درخصوص فوت یک زندانی
امنیتی در کرمانشــاه ،گفت :اخیرا رســانههای
معاند با هدف هجمه سیاسی و تبلیغات رسانهای
علیه نظام جمهوری اسالمی ایران ،ادعای کذبی
را در رابطه با علت فوت یــک زندانی امنیتی در
کشورمان داشــتهاند .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 گروهکهای معاند
نظام در زندان پاوه محبوس شــد .این زندانی در
تاریخ  ۱۹اردیبهشــت  ۱۴۰۱با تحمل یکسوم
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 بهخودکشــی میکند .براســاس استعالم
صورتگرفته از اداره کل پزشــکی قانونی استان،
پیکر این فرد با عالئم مســمومیت با قرص مورد
کالبدشکافی قرار گرفته که نتایج آن بهزودی اعالم
خواهد شد .متأسفانه رسانههای معاند بهمنظور
نشاندادن چهرهای ضدحقوق بشری از کشورمان
با نشر ادعاها و اخبار کذب ،علت فوت این زندانی
سیاسی را تزریق آمپول اشتباهی در زندان اعالم
کردهاند ،درحالیکه این فرد در خارج از زندان و
بهعلت خودکشی فوت کرده است.

تهران  -باکو؛ آغاز یک راه جدید

امیرعبداللهیان :ایران و جمهوریآذربایجان از مرحله سوءتفاهمها عبور کردهاند و درآینده ،شاهد برگزاری نشست سهجانبه
وزیران امورخارجه ایران ،جمهوریآذربایجان و ترکیه خواهیم بود
وزیر امور خارجه دیروز در محل این
سیاست
وزارتخانه از همتــای آذربایجانی
خارجی
خود استقبال کرد تا حضور جیحون
بایراموف در تهران نویددهنده 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 تنشهای مقطعی ،آماده گســترش روابط
دوجانبه در همه حوزهها هستند.
بهگزارش همشــهری ،دیروز نخســتین سفر وزیر
امور خارجه جمهوریآذربایجان به ایران در دولت
سیزدهم درحالی انجام شد که روابط 2کشور پس
از دیدار روسایجمهور ایران و جمهوریآذربایجان
در حاشیه اجالس سازمان همکاریهای اقتصادی
(اکو) در عشــقآباد (7آذرماه ،)1400با پشتســر
گذاشتن برخی تنشها ،وارد مرحله جدیدی شد و
گسترش همکاریهای 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 ،روســایجمهور 2کشــور بر عزم خود
در جلوگیری از خدشهوارد شدن به روابط دوجانبه
تأکید و آمادگی خود را برای گسترش همکاریهای
فیمابین اعالم کردند؛ موضوعی که عصر جدیدی در
روابط دو همسایه دیرینه آغاز شدهاست.
رئیسجمهــور در آن دیدار به ریشــههای عمیق
تمدنی ،فرهنگــی و دینــی بین  2ملــت ایران و
جمهوریآذربایجان اشاره و تأکید کرد که «هرگز
اجازه نمیدهیم این روابط تحتتأثیر دشمنان قرار
گیرد ».الهام علیاف نیز در آن دیدار عنوان کرد که
باکو برای روابط برادرانه خود با تهران اهمیت ویژهای
قائل است و اجازه نمیدهد هیچ خدشهای به آن وارد
شــود .این دیدار که نقطه عطفی در روابط 2کشور
تلقی میشود ،برخی سوءتفاهمها در روابط دوجانبه
را برطرف کرد و همکاریهای سیاسی  -اقتصادی
تهران و باکو را به مسیر تازهای هدایت کرد.
عبور از سوءتفاهمها

دیپلماسی

گمانهزنیهای 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
نخستوزیر و وزیر امورخارجه عراق اعالم خواهد شد .این
منبع تأکید کردهاست :مذاکراتی که نخستوزیر در سفر
اخیرش به جده و تهران انجام داد ،منجر به حل بسیاری از
پروندههای مورد اختالف شــده و این موضوع میتواند به
کاهش تنشهای موجود در منطقه کمک کند.
همچنین یک منبع دولتی عراقی در گفتوگو با «روســیا
الیوم» اعالم کردهاســت که بغداد میزبان نشســتی میان
دیپلماتهای ایرانی و سعودی خواهد بود .این منبع تأکید
کرده پیشاز 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 درحالیاســت که ســیدکمال خرازی ،رئیس شورای
راهبــردی روابــط خارجــی ایــران در ســخنرانی خود
که بهصورت مجازی در جلســه عمومــی «نهادها و نظم
منطقهای» در دهمین مجمع صلح جهانــی ایراد کرد ،با
بیان اینکه جمهوری اســامی باوجود برخی اختالفهای
جدی با عربســتان ،معتقد اســت این دو کشور میتوانند
مکمل ظرفیتهای یکدیگر باشند ،گفت :ما برای گفتوگو
با دولت عربستان در همه موضوعهای دوجانبه و منطقهای
آمادگی کامل راداریم و خرســندیم که با مساعی جمیله
دولت عراق ،تاکنون چنــد دور گفتوگو میان دولتهای
طرفین برگزارشدهاست.

روسایجمهور 2کشور هفته گذشــته و در حاشیه

ششمین اجالس سران کشورهای حاشیه دریای خزر
بار دیگر دیدار و گفتوگو کردند.
ت خبری با
وزیر امور خارجه دیروز و در جریان نشس 
همتای آذربایجانی خود ضمن تأکید بر اینکه 2کشور
از مرحله ســوءتفاهمها عبور کردهانــد ،از برگزاری
نشست سهجانبه وزیران امور خارجه ایران ،جمهوری
آذربایجان و ترکیه در تهران خبر داد .امیرعبداللهیان
به ســفر هفته گذشــته خود به آنــکارا و توافق با
همتای ترکیــهای خود برای برگزاری این نشســت
اشــاره کرد و گفت که در دیدار بــا وزیر امورخارجه
جمهوریآذربایجان ،درباره تاریخ برگزاری نشست
سهجانبه توافق خواهد شد.
وی همچنیــن از اعــام آمادگــی رئیسجمهور
جمهوریآذربایجان برای ســفر به تهران خبر داد و
گفت :درباره نهاییشــدن و توافق بر سر تاریخ سفر
رسمی رئیسجمهور جمهوریآذربایجان ،بررسیهای
الزم در گفتوگو با وزیر امور خارجه این کشور انجام
خواهد شد.
حمایت ایران از حلو فصل مسالمتآمیز مناقشه
قرهباغ

ی اســامی
امیرعبداللهیان با تأکید براینکه جمهور 
از ابتدای مناقشه قرهباغ همواره آمادگی خود را برای

کمک به حلو فصل بحران از طریق گفتوگو اعالم
کرد ه است ،عنوان کرد که ایران همچنان آماده تداوم
حمایتها و مســاعدت در این زمینه است تا مسائل
باقیمانده نیز بر مبنای احترام بــه تمامیتارضی و
حاکمیت طرفین و از مســیر گفتوگوهای سیاسی
ل و فصل شــود .وی همچنین با اشــاره به اینکه
ح
انرژی و ترانزیت 2 ،موضوع مهــم در همکاریهای
اقتصادی 2کشور اســت ،گفت :وزیر نیروی ایران در
ســفری که در هفته جاری به جمهوریآذربایجان
خواهد داشت ،درباره بهرهبرداری از سد «خداآفرین»
و «قیز قلعهسی» رایزنی میکند ،چرا که هفتهگذشته
گفتوگوهای مهمی در این زمینه میان روسایجمهور
2کشور انجام شدهاست .امیرعبداللهیان با بیان اینکه
درباره مسائل زیستمحیطی پیرامون رود ارس نیز با
همتای آذربایجانی خود گفتوگو کرد ه است ،گفت:
یکی از نگرانیهای استانهای مرزی ما ،آلوده شدن
رودخانه مرزی و نگرانیهای زیستمحیطی در این
حوزه است .بخشی از این آلودگیها در حوزه تخصصی
محیطزیست قرار دارد و ریشههای 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 ماههای گذشته

لزوم ایجاد گشایشهای جدید در روابط تهران  -باکو

مکث

ی آذربایجان ،پساز گزارش مفصل وی درباره
رئیسجمهور در دیدار با وزیر امور خارجه جمهور 
افزایش رفتوآمدها و رایزنیهای دیپلماتیک میان 2کشــور و تأثیر آن بر گسترش روابط و
همکاریها در عرصههای مختلف تجاری ،اقتصادی و سیاسی ،بر لزوم ایجاد گشایشهای جدید
در روابط تهران  -باکو تأکید کرد .سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه محدودیتی برای تعمیق
و تقویت روابط با جمهوریآذربایجان نداریم ،افزود :ارتقای روابط خوب دوجانبه میتواند به
همکاریهای منطقهای مؤثر منتهی شــود .وی همچنین با تأکید بر لزوم افزایش رفتو آمد
مردم  2کشور ،عنوانکرد :تقویت روابط و تعامالت مردمی ،زمینهساز تحکیم دوستی  2ملت
میشود .رئیسی همچنین ابراز امیدواری کرد با سفر رئی 
سجمهور آذربایجان به تهران ،شاهد
جهش در روابط 2کشور باشیم .جیحون بایراموف نیز در این دیدار گفت :حجم تجارت میان
ایران و جمهوریآذربایجان در سالگذشــته 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 حلو فصل شود .وزیر امور خارجه جمهوری
آذربایجان در سفر به تهران با محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسالمی نیز دیدار و
تبادلنظر کرد .دراین گفتوگو که در محل ساختمان مشروطه برگزار شد ،دوطرف بر افزایش
همکاریهای دوجانبه در زمینههای مختلف تأکید کردند.

نیز اشــاره و ابراز امیدواری کرد که با گفتوگوهای
انجام شده ،بخشهای اقتصادی و تجاری خصوصی
و دولتی 2کشور نسبت به افزایش هرچه بیشتر حجم
مبادالت تجاری اقدام کنند.

مذاکره متوقف نیست

باقریکنی :زمان و مکان ادامه گفتوگوها در رایزنی با انریکه مورا ،هماهنگکننده مذاکرات ،درحال نهاییشدن است
ارزیابی «شکست» از مذاکرات 2روزه در دوحه با هدف لغو تحریمها
درحالی ازسوی برخی رسانهها و مقامهای سیاسی غربی القا میشود
برجام
که منابع مختلف از ادامه رایزنیها برای ازســرگیری گفتوگوهای
برجامی خبر میدهند و گفته میشود با نهایی شدن زمان و مکان دور بعدی ،قرار است
مذاکرات بهزودی از سر گرفته شود.
بهگزارش همشهری ،برهمین اســاس هم بود که مذاکرهکننده ارشد ایران اخیرا در
ی
حاشیه چهارمین کنفرانس بینالمللی «حقوق بشر آمریکایی» از رایزنیها برای نهای 
شدن دور بعدی گفتوگوها خبر داد .علی باقریکنی درباره گفتوگوهای 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 رایزنیها بهصورت مشخص با انریکه مورا،
ی شدن زمان و مکان
بهعنوان هماهنگکننده مذاکرات ادامه دارد و دوطرف درحال نهای 
باهدف ادامه گفتوگوها برای لغو تحریمها هستند؛ مذاکراتی که ثمربخش بودن آن
بیشاز هر چیز نیازمند اراده طرف آمریکایی است.
پنجره دیپلماسی همچنان باز است

وزیر امورخارجه ایران نیز در یک گفتوگوی 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 گفتوگوها حضور یافت و بهجای «ابتکار سیاسی»
مواضع گذشته خود را تکرار کرد .حسین امیرعبداللهیان با اشاره به گفتوگوهای رفع
تحریمها در وین و دوحه گفت :ارزیابی ما از گفتوگوهای اخیر دوحه مثبت اســت،
اما باید دید طرف آمریکایی چگونه میخواهد 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 ایدههای مثبت خود را مطرح

کردهایم .وی به این موضوع هم اشــاره کرد که جمهوری اســامی ایران همواره به
تعهدات خود پایبند بوده و انتظار دارد طرفهای مقابل نیز به تعهدات خود بهدرستی
عمل کنند.
وزیر امورخارجه فرانسه نیز در این گفتوگو از وجود روابط خوب بین تهران و پاریس
استقبال و بر ضرورت تداوم مذاکرات و لغو تحریمها تأکید کرد .کاترین کولونا گفت :باید
از فرصت گفتوگو و مذاکره استفاده کنیم و برای رسیدن به توافقی که مورد رضایت
همه طرفها 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

افزایش همکاریهای اقتصادی

وزیر امور خارجه جمهوریآذربایجان نیز با تأکید
بر اینکه این کشور خواهان عادیســازی روابط با
جمهوریارمنستان اســت ،آمادگی دولت خود را
برای بازگشایی حملونقلی و ارتباطات بینالمللی
میان جمهوریآذربایجان و ارمنســتان اعالم کرد.
بایراموف با بیان اینکه بعد از 30سال اشغال ،اکنون
اولویت اصلی بازسازی و آبادانی عمرانی مناطق آزاد
شده است ،گفت :جمهوریآذربایجان قدمهایی را
در این زمینه برداشته اســت .وی همچنین با بیان
اینکه درباره تولید مشترک خودرو و تراکتور با ایران
به توافقهایی دست یافتهایم ،افزود :بهرهبرداری از
سد و نیروگاه برقآبی یکی از پروژههای مهم و دارای
اولویت 2کشور است .در زمینه ساخت راهآهن رشت
به آســتارا نیز آمادگی داریم تعهدهای خود را اجرا
کنیم .بایراموف ادامه داد :در چارچوب گســترش
همکاریهای منطقهای ،ساخت یک بیمارستان و
یک مدرسه را به شرکتهای ایرانی واگذار کردیم.
عالوهبــر این ،بــرای ورود شــرکتهای ایرانی به
شهرکهای صنعتی و مناطق آزاد تجاری جمهوری
آذربایجان نیز پیشبینی و معافیتهایی نیز در نظر
گرفته شــدهاســت .وی با بیان اینکه درباره تولید
مشترک خودرو و لوازم یدکی خودرو ،تولید تراکتور
و ادوات کشــاورزی توافقهای خوبی انجام شــده،
عنوان کرد :مبادالت تجاری 2کشور در سال،2021
30درصد و در 8ماههنخست ســال 2022افزایش
18درصدی را داشــته ،اما ظرفیتهــای تجاری و
اقتصادی 2کشور باالتر از این ارقام است .بایراموف
اضافه کرد :جمهوریآذربایجان آمادگی دارد در باال
بردن ظرفیت کریدور شــمال -جنوب و ساخت و
تکمیل راهآهن رشت -آستارا  -جمهوری آذربایجان
و تکمیل بارانــداز ریلــی در آســتارا -جمهوری
آذربایجان تعهدات خود را اجرا کند.

این درحالی است که روزنامه فرامنطقهای «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 کارشــکنیهای آمریکا در مذاکرات رفع تحریمها پرداخت و نوشــت
طرحی که آمریکا ارائه کرده بود ،سندی برای تسلیم شدن بود که براساس آن ،ایران از
حقوق هستهای خود صرفنظر میکرد و در مقابل ،تحریمها «بهصورت جزئی و موقت»
لغو میشد .تأسیسات هستهای ایران هم تحت نظارت شدید آژانس بینالمللی انرژی
اتمی قرار میگرفت.
این گزارش همچنین اشاره میکند که علی باقریکنی ،مذاکرهکننده ارشد ایران نیز در
جریان دیدار با انریکه مورا ،نماینده اتحادیه اروپا تأکید کردهاست که تهران خواستار
تضمین اســت و در نتیجه هیچیک از طرفین ایرانی و آمریکایی موضع خود را تغییر
ندادهاند؛ بنابراین شاهد تنش در واشنگتن و پایتختهای اروپایی بودیم ،اما با وجود
این ،همه طرفها تأکید کردهاند که باید مذاکرات ادامه یابد.

توصیههای 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 بهکار بستن
سیاستهای منسوخی که بر تنشها در
روابط آمریکا و کشورهای منطقه با ایران
دامن زده و موجب ثباتزدایی از منطقه
میشود ،دوری کند .وبگاه اندیشکده
آمریکایی «ریسپانســیبل اســتیت
کرفت» نوشت :بایدن قرار است بهزودی
عازم عربستان شود که پیشتر وعده
داده بود با آن مانند «کشوری مطرود»
رفتار کند .گفته میشــود او قصد دارد
در سفرش درباره تضمینهای امنیتی به
این پادشاهی ،ازجمله درباره چتر دفاع
هوایی گفتوگو کند .متأسفانه ،پیشنهاد
دولت آمریکا زمینهساز تعمیق گرفتاری
آمریکا در خاورمیانه و طوالنیتر شدن
مذاکرات هســتهای ایران خواهد شد.
در این یادداشت آمدهاست :اگر هدف
بایدن ثبات اســت ،دولت او باید همه
ذینفعان عمده منطقــهای را پای میز
مذاکره بیاورد .عالوه بر این ،واشنگتن
باید بهطور فعاالنه مشــوق مذاکرات
دیپلماتیک میان ریاض و تهران باشد
که در همین هفته پیشرفت داشته است.

عکس :ایرنا

حسن کاظمیقمی
نماینده رئیسجمهور در امور
افغانستان
در ســفر منطقهای بهآســیای مرکزی،
در موضوعهای مختلف بهویژه اجالس
بینالمللی افغانستان با مقامات رایزنی
کردم و همــه تالش خــود را برای تحقق
نتایج واقعی و مؤثر این اجالس خواهم
کرد تا مردمافغانستان از کابوس فتنه
و بحران آمریکایــی و بیثباتی و ناامنی
نجات پیدا کنند/.ایسنا

او با اشاره به قدمت بیش از ۱۰۰ســال روابط  2کشور گفت:
ایران آماده گسترش حداکثری روابط با همه کشورها ازجمله
سوئیس در عرصههای تجاری ،اقتصادی و سیاسی است .نادین
اولیویری لوزانو ،نیز در این مراسم گفت :ایران و سوئیس در بیش
از ۱۰۰سال سپری شده از برقراری روابط دیپلماتیک ،همواره
تعامالت و همکاریهای مثبت و سازندهای با یکدیگر داشتهاند.
او با اشاره به نقشه راه روابط تهران و برن تأکید کرد :بهعنوان
سفیر سوئیس برنامه اصلی من تالش برای گسترش روابط با
جمهوری اسالمی ایران است.
رئیسجمهور 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 کردهاند.
رئیسی اقدام آمریکا و کشورهای اروپایی برای پیگیری صدور
قطعنامه علیه ایران از سوی شورای حکام آژانس بینالمللی
انرژی اتمی حین مذاکرات را وقیحانه و برخالف الزامات مذاکره
و توافق توصیف کرد و افزود :رفع تحریمهای 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 ویتنامیها را به عنوان
مردمی میشناســیم که در مقابل اســتعمار و سلطهطلبی
ایســتادگی کردند و در این زمینه مواضع نزدیکی به یکدیگر
داریم ،گفــت :تاریخ هیچگاه جنایتهــای آمریکا علیه ملت
ویتنام را از یاد نخواهد برد .رئیســی با اشاره به روابط دوستانه
میان تهران  -هانوی گفت :ســطح فعلی همکاریها و روابط
ایران و ویتنام متناسب با ظرفیتهای متنوع موجود در 2کشور
نیست .رئیسجمهور افزود :برگزاری منظم جلسات کمیسیون
مشترک همکاریهای اقتصادی میتواند به یافتن راهکارهای
بهفعلیترساندنظرفیتهای 2کشوردرعرصههایکشاورزی،
فناوری ،حملونقل و دیگر عرصهها کمک کند« .لونگ کوک
هویی» سفیر جدید ویتنام نیز در این مراســم با بیان اینکه
ایرانیان مردمی صلحدوست با فرهنگ و تمدنی غنی و تاریخی
هستند ،افزود :ایران با وجود سالها تحریم و فشار به پیشرفتها
و دستاوردهای بسیار درخشانی دست یافته است .سفیر ویتنام
با قدردانی از سیاست خارجی فعال جمهوری اسالمی ایران و
اولویت قائلشدن برای توسعه روابط با همه کشورهای منطقه
و جهان یادآور شد :ویتنام همواره روابط خوبی با ایران داشته و
برای ارتقای سطح همکاریها بهویژه در عرصههای اقتصادی و
تجاری تالش میکنیم.

خبر

فشارها به حمید نوری تشدید شده
است
کارمند سابق قضایی ایران که در زندان سوئد به سر میبرد،
تحت فشارهای سیاســی از حقوق خود محروم مانده است.
مرکز رســانه قوه قضاییه اعالم کرد« :درحالیکه ۲ســال و
8ماه از بازداشــت حمید نوری توسط دستگاه قضایی سوئد
میگذرد و روند دادگاه طوالنی و ۹۲جلســهای او نیز ۲ماه
پیش به پایان رسیده ،وی نهتنها همچنان در سلول انفرادی
نگهداری میشود و به پزشک دسترســی ندارد ،بلکه برای
تماس یا مالقات با خانواده خود نیــز دچار محدودیتهای
شدیدی است .قاضی پرونده حمید نوری در آخرین جلسه
دادگاه تأکید کرده بود به موجب قانون ،محدودیتهای وی
لغو میشود ،اما نوری بعد از جلسه آخر دادگاه مجددا به سلول
انفرادی منتقل شــد و تا ۴۰روز پــس از آن هم امکان هیچ
تماس تلفنی با خانواده را نداشت .هماکنون نیز درحالیکه
همســر و دختر حمید نوری از ۱۰روز پیش در اســتکهلم
بهسرمیبرند و درخواســت مالقات حضوری با وی را دارند،
دستگاه قضایی سوئد در یک اقدام عجیب اعالم کرده بهدلیل
نبود اتاق مناســب ،فعال امکان این مالقات فراهم نیســت.
حمید نوری در طول  ۶۰روز گذشــته تنها امکان ۲تماس
کوتاه ،کنترلشده و با حضور مترجم را با خانواده خود داشته
و روند فشــار و محدودیتهای وی ،در آستانه صدور حکم
دادگاه بهطور محسوسی افزایش یافته است».
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گزارش 2

نقلقولخبر

پرداخت حقوق
با فروش امالک صحت ندارد

هللاویردی دهقانی
عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسالمی
برگــزاری نمایشــگاه توانمنــدی مدیریــت
شــهری تهــران فرصتــی اســت کــه بتــوان
دســتاوردهای شــهرداریها را ارائه کرد .از
طرفی دیگر افرادی که درخصوص اقدامات
مؤثر مدیریت شهری دارای ایده هستند،
نظرات خود را ارائه میدهند که در ارتقای
مدیریت شهرها اثرگذار خواهد بود.

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

یادداشت

تهرانی بهتر با احترام یا اتهام؟
 2مشارکت از راه تعامل و احترام با بخش
ادامه از
صفحه اول خصوصی ،مسیر دیگری اســت که شهرها
برای کنترل جمعیت حین و پس از همهگیری بیماری ،نوســازی
بافتهای ناکارآمد و آمادگی در برابر گونه بیماریهای جدید باید
طی کنند .اینکه مدیریت شهری فعلی تهران تصمیم گرفته از مسیر
تعامل و قرارگاه ،پای بخش خصوصــی ،نهادهای بزرگ تولیدی و
پیمانکار َق َدر کشور را در راه تولید مسکن و تامین خانههای مورد
نیاز شهر باز کند ،اقدامی مثبت تلقی میشود .بنابراین نیاز است تا
همه ارگانها 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 یکطرفه از
سوی شهرداری) یاری رسانند.
 3یکی از موضوعاتی که برخی از مدیران شهری را برای شهرسازی
پساکرونا به بیراهه کشــانده ،به طراحی و برنامهریزی خیالانگیز و
افزایش بدهیها ارتباط پیدا میکند .بر این اســاس ،گفته میشود
که در عصــر کرونا و پســاکرونایی ،شــهرها تا حد امــکان باید از
خیالپردازیهایی که بیشتر از سیاسیکاری نشأت میگیرد ،فاصله
بگیرند تا آینده شهرســازی بر پایه درســت فاصلهگذاری فیزیکی،
توسعه گردشگری ،استفاده بهینه از فضای خانهها ،گسترش فضاهای
اشتراکی بلوکها و شهرکهای ساختمانی ،افزایش خدمات سالمتی
محلهمحور ،تامین زیرساختهای شهری برای توسعه حملونقل پاک
و تکمیل فرایندهای هوشمند و الکترونیک ،شکل بگیرد.
نتیجه :آیا مدیران شهری پیشین نمیتوانند بهجای آنکه بگویند
چهکسی شــهر را بیچاره کرده و باعث افزایش آلودگی هوا ،نوساز
نشدن بافت فرسوده ،حملونقل عمومی با چرخ لنگان و ...شده ،به
این مسئله اقرار کنند که در شکلگیری مدیریت یکپارچه شهری
ناتوان بودهاند 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 قرارگاههای مختلف
سعی دارد تا بهنوعی دستگاهها و نهادهای مسئول را در کنار یکدیگر
جمع کند ،یعنی به نوعی تحقق مدیریت واحد شهری در کوتاهمدت
که کاش در دورههای پیشتر مورد توجه قرار میگرفت؛ موضوعی
که در میان گفتمان محسن هاشمی و سیدمجید حسینی بهعنوان
اصلیترین حلقه مفقوده حل مشــکالت پایتخــت ،نادیده گرفته
شده است.

عبدالمطهر محمدخانی
سخنگوی شهرداری تهران
در نمایشــگاه بینالمللــی شــهرهای
خواهرخوانــده و توانمند یهــای
مدیریت شــهری تهران حضــور پررنگ
کالنشهرهای ایران و مجمع کالنشهرها
بر همافزایی داخلــی و حرکت یکپارچه
مدیــران شــهرها کمــک خواهــد کــرد.
تهــران بــه تعــداد اهالــی و شــهروندان
دلسوزش ،شهردار دارد.

عکس :همشهری /عليرضا طهماسبي

در شرایطی حبیب کاشانی ،خزانهدار شورای شهر تهران درباره
فروش امالک شهرداری برای پرداخت حقوق صحبتهایی در
صحن شورا انجام داد که بهنظر میرسد 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 صحبتها را تکذیب کرد.
حبیب کاشانی گفته بود« :طبق گزارش فروردین و اردیبهشت
درخصوص درآمد و هزینه شــهرداری2370 ،میلیارد درآمد
داشتهاید که شامل ماه رمضان و تعطیالت نوروز بوده است ،اما
در همین فروردین و اردیبهشت 6هزار میلیارد کسری داریم و
برای پرداخت حقوق ،ساختمان و زمین شرکت واحد را به مبلغ
1600میلیارد تومان فروختهایم؛ پیشبینی میکنم در ماههای
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 نفروختهایم و نیاز نداشتهایم 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 گرفتهاند ،اما مــا ۱۰ماه حقوق را
بدون ریالی قرض ،پرداخت کردهایم ».شــهردار تهران با بیان
اینکه شــهرداری ۸۷هزار 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 کردهایم که ساختمان
اطالعات را در اختیار آنها قرار داده و یکسوم بدهی را کاهش
دهیم .این اقدامات را انجام میدهیم که ساالنه ۱۵هزار میلیارد
تومان بدهی بهعنوان سود بانکی نپردازیم».
روز گذشــته نایبرئیس شــورای شــهر تهران نیز نسبت به
صحبتهای مطرحشــده درباره فروش امالک واکنش نشان
داد .پرویز سروری به همشهری گفت« :من میخواهم به آنهایی
که امروز چشمانشان 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 گزارهها نشان میداد که برخی از
بخشهای شهرداری تهران کامال ورشکسته است؛ طوری که با
قرض گرفتن و این مسائل اداره میشد و گر ِد ناامیدی روی این
بخشها نشسته بود .اما اعتماد به جوانها و ایجاد امکان برای
تولید خالقیت نوآورانه و هوشمندانه سبب شد که در این چند
ماه تقریبا مشکالت در این بخشها بهاصطالح به نقطه سر به سر
برسد و از آن حالت ورشکستگی خارج شود .آنهایی که خود را
به خواب نزدهاند و اطالعات غلط ب ه دستشان رسیده ،امروز باید
بیایند و واقعیتها را ببینند».
معاون برنامهریزی ،توســعه سرمایهانســانی و امور شورای
شهرداری تهران نیز در حاشیه برگزاری نمایشگاه بینالمللی
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 نمیدانم
این صحبتی که آقای کاشانی انجام داد ،چه هست .پروژهای 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».
لطفاهلل فروزنده در ادامه یادآور شد که «تهاتر» در دستور کار
شهرداری تهران قرار دارد ،اما فروش امالک نه.
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محمدحسین شیخحسن
مدیرکل پایش برنامه ،کنترل پروژه و
ارزیابی عملکرد شهرداری تهران
آخریــن وضعیــت برنامههــا و پروژههــا و
عملکــرد شــهرداری از ســوی ایــن مرکــز
در نمایشــگاه شــهرهای خواهرخوانده و
توانمندی مدیریت شهری تهران تشریح
میشود .اســاس کار بر این است که در
سال ۱۴۰۱برنامهها ،پروژهها و عملکرد به
شکل کامال هوشمند رصد و کنترل شود.

زاکانی :تهران جدید را با حفظ مزایای موجود دنبال میکنیم

مهمانی تهران و خواهرخواندههایش
وزیر کشور :نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندیهای مدیریت شهری فرصتی مطلوب برای ایجاد دیپلماسی نوین شهری است

گزارش

زینب زینالزاده
روزنامهنگار

بوستان گفتگو میزبان نمایندگانی از 15شهر دنیا
و 5سازمان بینالمللی و تعداد بسیار زیادی فعاالن
داخلی در حوزه مدیریت شــهری است تا نمایشگاه
شــهرهای خواهرخوانده و توانمندیهای مدیریت
شهری تهران 1401برپا شود؛ نمایشگاهی که تا آخر
هفته برگزار میشــود و میزبان عالقهمندان خواهد
بود .سازمانها و شــرکتهای تابعه شــهرداری و
شهرداریهای مناطق 22گانه پایتخت در نمایشگاه
حضوری فعال دارند و ســعی میکننــد از فرصت
پیشآمده ،اســتفاده کنند و آخرین دســتاوردها
و توانمندیهای 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 پشتســر
گذاشت.
در این بین ،شهردار پایتخت در آیین افتتاح نمایشگاه
تهران 1401به موضوع تحول در تهران اشاره کرد و
گفت« :ساخت تهران جدید را با توجه به ظرفیتهای
مغفولمانده و حفظ مزایای فعلی دنبال میکنیم».
علیرضا زاکانی با بیان اینکه آمادهایم تا از آموزههای
خوب برای پیشرفت بهره بگیریم ،تأکید کرد« :تالش
میکنیم با تکیه به مردم و بــا محوریت نخبگان راه
پیشــرفت و تحول را بهگونهای طی کنیم که تهران
آینده واجد ویژگیهای کنونــی و ویژگیهایی که

امروز از نبودنشان رنج میبریم ،باشد ».او سپس به
قدمت 7هزار ساله آثار کشف شده در تهران پرداخت
و افزود« :این قدمت راه را به جایی برده که از ۲۶۴سال
قبل تاکنون تهران پایتخت ایران با تمدن کهن شد.
ما امروز مفتخریم که میزبان نمایندگان ۱۵کشور و
5سازمان بینالمللی هستیم و مفتخریم که آینده را با
هم بسازیم .یکی از ویژگیهای جهان امروز این است
که مردم کشورها باید دست بهدست هم بدهند و بر
محور فرهنگ ،دانش ،علم ،فناوری و پیشرفت بتوانند
آینده بهتری را بسازند .شرایط جهان به سمت سختی
میرود ،تنگناهای بشری افزایش پیدا میکند و چه
بهتر که دولتها و عناصر برخاسته از ملتها دست
بهدست هم بدهند تا آینده بهتری را بسازند».
مردم ،آقا و بزرگ مسئوالن هستند

شهردار تهران با اعالم اینکه ایران از سالها استثمار
ملتها عبور کــرده و به نقطهای رســیده که ملل
میتوانند کنار هم جهان بهتری بسازند ،گفت« :ما
توانمندیهای 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 نکتهای است
که مورد توجه اســت .ما مردم را صاحب صالحیت،
رشد و قابلیت میدانیم و خواست مردم را برای خود
امری قطعــی جهت حرکت و مســیر میدانیم؛ لذا
مردمساالری دینی بهمعنای محور قرار دادن مردم و
بهرهمندی از نظرات و توانمندی آنها در تمام عرصهها
یک اصل و راهبرد جدی است».

جزئیاتی از نمایشگاه تهران ۱۴۰۱

  نمایندگی از 15شهر خواهرخوانده در نمایشگاه حضور دارند
  5سازمان بینالمللی در این نمایشگاه به ارائه دستاوردها و
تحقیقات خود میپردازند
  آخریــن دســتاوردها در حوزه هــای خدمات شــهری ،حمل و
نقل ،فنی و عمران ،فرهنگی و اجتماعی و  ....ارائه  میشود.
   2طبقه نمایشــگاه به آخرین دستاوردهای مدیریت شهری

زاکانی با بیان اینکــه برخی این موضــوع را دنبال
میکنند که با نگاه غلط ســرمایهها را به یغما ببرند،
یادآور شــد« :در ایران مردم آقا و بزرگ مسئوالن به
شمار میآیند».
حرکت بر محور نخبگان و رشد علمی

شهردار تهران همچنین گفت« :ما وجه داخلی خود
را بر مبنای تکیه بر مردم آغاز کردهایم .ما در منزلگاه
سوم به نخبگان مردم رسیدهایم .آنچه برای ما قدرت
ایجاد میکند علم است؛ لذا با وجود تمام تحریمهای
ظالمانه ،براساس بیانات مقام معظم رهبری مسیر
ما حرکت بر محور نخبگان و رشد علمی بوده است.
نخبگان ما نماد و نمودی در شرکتهای دانشبنیان
دارند و گوشــهای از توانمندیهای خــود را در این
نمایشگاه به نمایش گذاشتهاند .زاکانی با بیان اینکه
باید به ســمتی برویم که تمام توانمندیها 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 بخشها ازجمله اقتصاد قابل توجه
است؛ بنابراین در مدیریت شهری تالش ما این است
که در یک افق و چشمانداز مشخص و در طول یکدهه
بتوانیم راه تحول و پیشرفت در حوزه کالبدی شهر را
طوری ترسیم کنیم که تهران آینده ،واجد شرایط و
صالحیتهای موجــود و دارای ویژگیهای دیگری
باشد که هماکنون از کمبود آنها رنج میبریم».
شــهردار پایتخت تأکید کرد« :محمل و مقدمه آن،
این اســت که توانمندیها و ظرفیتهای مدیریت

اختصاص دارد .
  غرفــه شــهرداری منطقــه  ۱۲بــا الما نهــای خاصــی،
تاریخیتریــن چیدمان و شــهرداری منطقه  ۹هــم مدرنترین
غرفه را دارد.
  یکی از خــوش رنگ و لعابترین غرفهها مربوط به ســازمان
میادین و میوه و ترهبار است.
  در غرفه آتش نشــانی تجهیزات مدرن چشم نوازی میکند
و کــودکان در ایــن غرفــه آتــش نشــانی کنــار صندلــی هــا و

دیپلماسی شهری میتواند در دنیا اثرگذار باشد
وزیــر کشــور در آییــن افتتاحیه
نمایشگاه شــهرهای خواهرخوانده
و توانمندی مدیریت شهری تهران
با بیان اینکــه در روابط بین ملتها
طبیعتا موانع زیادی از سوی دیگران
ایجاد میشــود ،گفت« :وقتی ملتها کنار هم هستند،
قدرت فزایندهای دارند که میتوانند در دنیا مؤثر باشند و
تجلی این روابط بین ملتها میتواند دیپلماسی شهری
باشــد ».احمد وحیدی با بیان اینکه دیپلماسی شهری
در دیپلماســی بینالمللی جایگاه ویــژهای دارد ،افزود:
«اینکه چگونه بتوانیم این روابط را عمیقتر کنیم و تبادل
فرهنگی صحیحی داشته باشیم ،مورد اهمیت است.
تبادل بین شــهرها تبــادل بین کالبدها نیســت ،بلکه
فرهنگها صحبت میکنند و اصالت فرهنگی در هر شهر
که میتواند تجلی فرهنگ ملی آن کشور باشد ،میتواند
راهنمای بســیار خوبی بــرای شــکلگیری یک بلوک
فرهنگی قوی در دنیا باشد».
بهگفته وحیــدی ،بلوکهــای قدرت براســاس بلوک
دولتهاست؛ البته متأســفانه غرب تالش کرده قدرت
خود را در قالب یک بلوک نظامــی و امنیتی اعمال کند
و ناتو بهعنوان 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 بلوکهای ناشی
از قدرت مردم برای ما مهم است که توسط شهرداریها
تجلی پیدا میکند».

او با بیان اینکه میتوان بدهبستان خوب فرهنگی ایجاد
کرد ،یادآور شد« :شهرها در دنیا میتوانند صدای واحدی
شــوند و آن را گوش ملتها و ســازمانهای بینالمللی
برسانند».
وحیدی در ادامه عنوان کرد۱۵« :کالنشهری که با شهر
تهران خواهرخوانده هستند ،میتوانند جایگاه مهمی در
دیپلماسی نوین و شهری ایفاکنند .اینکه چگونه این کار
تعمیم یابد باید جزو دستورکار این مراسم باشد».
وزیر کشــور با بیان اینکه تبــادالت فرهنگی میتواند
ابعاد بسیار گستردهای داشته باشــد ،افزود« :تجربیات
مختلفی در شــهرها نظیر مســائل اقتصادی ،فرهنگی،
محیطزیســت ،حملونقل عمومی ،زندگی با کیفیت و
ارزان ،اقتصاد دیجیتال شهری و پویا ،جلوگیری و نحوه
مقابله با حاشیهنشینی و ...میتواند محل بحث و گفتوگو
و همچنین دادوستد دانشی باشد».
وحیدی اضافه کــرد« :در کنــار دیپلماســی ،جریان
دانشی خوبی میان شهرهای خواهرخوانده هم میتواند
شکل گیرد».
او با تأکید بر اینکه شــهرها نقطــه اوج تعالی و تکامل
انسانها هســتند که در قالب آرمانشــهر خود را نشان
میدهند ،گفت« :اینکه آرمانشــهر ما چیست و چگونه
باید باشد ،مسئله بسیار مهمی در ادبیات بشر است .شهر
آرمانی در نظام مقدس جمهوری اسالمی در چشمانداز
ما تعریف شده اســت .نقطه تعالی و تکامل انسانها در
اجتماعات است».

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 فرصتهای سرمایهگذاری در
شهر تهران در  15و 16تیرماه 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 میکند
تا فرصتها در اختیار ســرمایهگذاران قرار بگیرد.
بسیار خوشنودیم که بتوانیم در این مسیر گامهای
بلندی برداریم.
نقش رسانهها در اطالعرسانی صحیح و افزایش
امید در جامعه

سکاندار پایتخت با اشاره به مواجهه با بدخواهان ایران
در ایجاد ناامیدی ،گفت :همه ما تالش میکنیم که
امید را در جامعه زنده نگه داریم و امروز که توفیق ما
ایجاد کارآمدی و الگوی درست است ،تالش میکنیم
از تمام ظرفیتها و ســاختارها برای نو شدن و ارتقا
اســتفاده کنیم که در این زمینه نقش رسانهها ویژه
و ممتاز است .امیدواریم با عنایت ویژه رسانهها موارد
موجود در سطح کشــور و واقعیتها اطالعرسانی
شود».
در مراسم افتتاحیه روز گذشته که در سالن آمفیتئاتر
بوستان گفتگو برگزار میشد ،فرمانداران و شهرداران
شهرهای خواهرخوانده تهران و کالنشهرهای کشور
حضور داشتند.

بادبادکهای رنگی نقاشی میکشند.
  کیوســک دیجیتــال شــهروندی در ایــن نمایشــگاه رونمایی
شده است.
  بغداد (عــراق) ،ماناگــوآ (نيکاراگوئه ) ،دوشــنبه (تاجيکســتان)،
نيامــی (نيجريــه) ،كازان (روســيه ) ،هاوانــا (كوبــا)  ،بيشــکک
(قرقيزستان) ،مسقط (عمان) ،بانکوک  (مالزی) ،ايروان(ارمنستان)
از جمله شهرهایی هستند که در نمایشگاه حضور دارند.
  10کالنشهر ایران در نمایشگاه غرفه دارند.

فرصتی برای جذب سرمایهگذران خارجی
رئیــس پارلمان شــهری دیــروز به نمایشــگاه شــهرهای
خواهرخوانده و توانمندیهای مدیریت شــهری تهران1401
آمد و گفت« :آنچه ما از تهران میشناسیم 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 باغشهر بوده و خانههای آن حیاطهای بزرگی داشتند».
مهدی چمران با بیان اینکه بهتدریج این باغشــهر وســعت پیدا کرد و به جایی
رسیدیم که از آن باغها کمتر اثری میبینیم ،افزود« :متأسفانه در گسترش شهر،
محیطزیست را از بین بردیم .امروز در شــرایطی هستیم که از اول سال تا امروز
تنها ۲روز هوای پاک داشتیم؛ البته مشکالتی به جز ترافیک و مسائل داخلی در
این آلودگی تأثیر دارند و آن ریزگردهایی است که از کشورهای همسایه میآید.
گسترش این ریزگردها از کشور ترکیه آغاز میشود ».چمران در ادامه گفت که
تهران در کنار مشــکالت ،امکانات و توانمندیهای فراوانی دارد؛ «ممكن 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 میکنیم .درواقع
ظرفیتها و امکانات تهران مغفول مانده است .باید فکری عمیق و گسترده برای
بهبود شرایط شهر تهران کنیم ».به اعتقاد رئیس پارلمان شهری پایتخت ،بخش
عمدهای از مشــکالت بهخاطر صنایع داخل شــهر و اطراف آن اســت که باعث
آلودگی میشود .او گفت« :باید این شــرایط را با ارتقای شرکتهای دانشبنیان
که آلودگی ایجــاد نمیکنند ،ولی توانمنــدی اقتصادی به ارمغــان میآورند،
عوض کنیم».

خبر

تغییر جایگاه شوراها و
شهرداریها با مختصات
قانون اساسی
شــهردار تهران با اشــاره به اینکه باید آنچه در
قانون اساســی برای شــهرداریها ،شــوراها و
دهیاریها بیان شده اســت ،مدنظر قرار گیرد،
گفت :درحال حاضر نگاه به شهرداریها بهعنوان
یک نهاد خدماتی است؛ درحالیکه 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 شــهرداریها و دهیاریها ،با اشاره به اینکه
زمان تشکیل شــوراها با یک تأخیر در نیمه دوم
دهه ۷۰شکل گرفته است ،افزود :زمانی شوراها
پا به عرصه وجودی گذاشــتند که بســیاری از
چارچوبهای امور کشور ،شکل گرفته بود .او با
تأکید براینکه امروزه در شوراهای منتخب مردم
و شهرداریها 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 میشــود وظیفه
شوراهاست .باید به مدیریتی کمک کنیم که به
انسجام ظرفیتها به منظور رشد خدماتدهی به
مردم کمک میکند.

عدد خبر

40
اثر

8

کتاب

ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری
تهران با همکاری حوزه هنری اســتان
خوزســتان ،شــرکت بهرهبــرداری
را هآهــن شــهری تهــران و حومــه و
مجموعــه روایــت جهــاد ،نمایشــگاه
«آبادان روایت همدلی» را با نمایش
۳۰عکس و ۱۰اثر گرافیکی با موضوع
ساختمان متروپل آبادان برپا میکند.
ایــن نمایشــگاه همزمــان بــا چهلمین
روز درگذشــت جانباختــگان حادثــه
متروپــل از  ۱۳تــا ۲۱تیرمــاه و بــا هدف
همــدردی با مــردم داغــدار آبــادان در
ایــوان انتظــار میــدان ولیعصــر برپــا
میشــود .آثــار هنرمندانی از سراســر
کشــور در ایــن برنامــه بــه نمایــش
درمیآید.
دومین دوره از فعالیتهای تابستانه
باشــگاه کتابخوانــی ۱۰۰تاییهــای
ســازمان فرهنگی و هنری شــهرداری
تهران آغاز شــد .اکبر بختیاری ،مدیر
فرهنگــی ،هنــری منطقــه  ۹و دبیــر
باشگاه ۱۰۰تاییها ،ضمن اعالم این
خبر گفت ۲ :گروه سنی کودکان  ۷تا
۱۰ســال و نوجوانــان  ۱۱تــا ۱۵ســال از
تاریخ ۱۵تیــر تا ۱۵شــهریور میتوانند
در ایــن برنامــه شــرکت کننــد .اعضــا
باید در طــول ۲مــاه ،حداقــل ۸کتاب
را از کتابخانههــای ســازمان امانــت
گرفتــه و در محافــل خوانــش کتــاب
ویژه باشگاه ،بهصورت منظم و فعال
شرکت کنند.
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2رسالت وزارت راه

همشهری براساس اطالعات وزارت کار گزارش میدهد

ترکیب درآمدی خانوارهای ایرانی

رستم قاســمی ،وزیر راه و شهرسازی با
اشاره به انتقال ســامانه کد رهگیری از
وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت
راه و شهرســازی میگویــد :هماکنون
اطالعات ۶۲میلیون نفر در سامانه ملی
امالک و اسکان وجود دارد و بهدلیل اینکه هنوز این سامانه
تکمیل نشده ،آمارهای خانههای خالی متفاوت است.

تقریباً نیمی از خانوارهــای ایرانی مزد و حقوقبگیر هســتند،
11.1درصد 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 دستهبندی مشاغل آزاد و بهندرت
در دسته فاقد درآمد دستهبندی میشوند.
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 87.2درصد از خانوارهای
ایرانی یارانه نقدی میگیرند27 ،درصد فقیر هستند28.2 ،درصد
با وجود قرارنگرفتن زیر خط فقر قادر به تأمین معیشــت خود
نیســتند و در مقابل همه اینها12.8 ،درصد خانوارها بهعنوان
برخوردارترین خانوارهای ایرانی دستهبندی میشوند .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.

نقد :بخــش قابلتوجهــی از اتفاقات بازار مســکن و
اجاره ناشــی از تحوالت اقتصاد کالن اســت؛ اما نبود
زیرساختهای 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 ســالهای 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
قاعدهمندســازی معامالت مســکن و اجاره به کمک
ســامانه کد رهگیری و هم با کمک تنظیم بازار مسکن
از طریق شفافسازی بازار مسکن با تجهیز سامانه ملی
امالک و اسکان و در نتیجه شناسایی خانههای خالی،
معامالت سفتهبازی و سودهای اتفاقی این حوزه قابل
حل اســت .از اینرو ،از وزارت راه و شهرسازی انتظار
میرود در کنار اقداماتی که بــرای اجرای برنامههای
مسکنی دولت انجام میدهد ،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 100درصد برساند.

حرکتموتورصنعتبابرقپاک
خبر :علیاکبــر محرابیان ،وزیر نیرو ســرانجام
مصوبه ضوابــط بهرهمندی از بــرق تجدیدپذیر
نیروگاههــای احداثشــده در صنایع بهصورت
خودتامین را ابالغ کرد .این اقــدام که البته باید
در سالهای گذشته رخ میداد ،باعث میشود تا
سرمایهگذاری برای تولید برق پاک افزایش یابد
و اگر ارادهای برای اصالح ســاختار صنعت برق
وجود داشته باشد ،انتظار بر این است که بخشی
از صنایع برای تامین برق خود ،به ســمت تولید
انرژیهای پاک حرکت کنند و دیگر نیازمند برق
تولیدشده به واســطه مصرف انرژیهای فسیلی
نباشند.
نقد :شــرط موفقیــت وزارت نیرو در تشــویق
سرمایهگذاری صنایع برای تولید برق پاک البته
این است که بهمعنای واقعی بازار برق تولیدشده
با انرژیهای پاک شــفاف باشد و سرمایهگذاران
بتوانند برق مازاد خود را به قیمــت واقعی یا به
دولت و دیگر بخشها بفروشند یا امکان صادرات
آن را داشته باشــند .مهم این است که محرابیان
تنها به ابالغ مصوبه اکتفا نکنــد و بهطور جدی
پیگیر اجرای آن و برداشتن موانع احتمالی باشد.
در غیراین صورت طرحهای سرمایهگذاری برای
تولید انرژیهای تجدیدپذیــر بهتدریج بایگانی
خواهد شد و صنعت برق در این زمینه با مشکالت
جدی مواجه میشود .تشویق ســرمایهگذاران
برای کمکردن اعتیاد به برقهای تولیدشــده با
انرژی فسیلی بدون تردید یک ضرورت ملی است.

.عکس :همشهری /امیر رستمی

نقدخبر

ممر درآمدی فقرا

گزارش وزارت اقتصاد به دولت

40درصد آرد ایران ،نان نمیشود
وزارت اقتصاد در گزارشی به دولت
اعالم کــرده اســت که ســاالنه
گزارش
40درصد از یارانه آرد ایران به ارزش
50هزار میلیارد تومان اصال نان نمیشود .حاال پرسش
اینجاســت که با تغییر الگوی عرضه نان در سطح
کشور ،این میزان یارانه آرد در کدام بخشها مصرف
خواهد شد .برآورد میشود با اصالح نحوه توزیع یارانه
آرد و نان ،دستکم 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 استانهای مختلف کشور بررسی
شــد .در این نشســت ابراهیم رئیســی اعالم کرد:
موفقیتهای طرح مدیریت هوشمند یارانه نان ،باید
به الگوی اختصاص یارانه سایر بخشها تبدیل شود.
او در عین حال اعالم کرده ،اراده دولت بهینهســازی
نظام یارانهها در کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت
سرمایههاست.
مهیا در اتاق تشریح

یکشنبه شب اعضای ستاد اقتصادی دولت در حضور
رئیسجمهوری به تشــریح طرح مهیــا (مدیریت
هوشــمند یارانه آرد و نان) در اســتانهای مختلف
پرداختند .براساس خبر رســمی منتشر شده از این
نشست مهم ،وزارت اقتصاد دستاوردهای طرح مهیا را
برای حاضران تشریح و اعالم کرد؛ تاکنون  ۵۷درصد
نانواییهای کشور زیر پوشش این طرح قرار گرفتهاند و
قرار است تا پایان تیرماه این رقم به  ۱٠٠درصد برسد.
برآوردهای مقدماتی وزارت اقتصاد نشان میدهد که
تاکنون ۴٠درصد یارانه آرد به ارزش ســاالنه معادل
۵٠هزار میلیارد تومان بهصورت نــان به مردم داده
نمیشــد و هدر میرفت .وزارت اقتصاد میگوید :از

این پس و در نتیجه اجرای این طرح بهصورت حقیقی
و در قالب خدمــات دیگر به مــردم بازمیگردد .در
گزارش وزارت امور اقتصــادی و دارایی ،آثار مثبت و
سازنده حکمرانی مبتنی بر دادهها و اطالعات بهعنوان
یکی دیگر از ویژگیها و نتایج اجرای طرح مدیریت
هوشمند یارانه آرد و نان مطرح شده است .این گزارش
نشان میدهد که دولت هماکنون اشراف کاملتری بر
میزان هدر رفت یارانهها در زنجیره تامین آرد و نان
بهدست آورده است.
رئیسجمهوری 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
زیرســاختها و روشهای 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 میشود که
گزارشهای شــرکت بازرگانی دولتی ایران نشــان
میدهــد؛ مقدار فــروش گندم بر حســب مصارف
نانواییهای یارانــهای و نیمهیارانهای در 11ســال
گذشته از 8میلیون و 131هزار تن در سال 1390به
رقم 7میلیون و 242هزار تن در سال 1395رسیده
و پس از آن میزان مصرف گنــدم برای پخت نان در
ســال 1396به 9میلیون و 367هزار تن در ســال
1396افزایش یافته و در پایان سال 1390این میزان
مصرف به باالی 10هزار و 166تن رســیده است .به
گزارش همشهری ،این شرکت میزان مصرف گندم
برای پخت نان در سال 1400را برای تنها نیمه نخست
سال اعالم کرده که اگر آن را 2برابر کنیم ،میزان گندم
آرد شــده برای تامین آرد نانواییها به 10میلیون و
190هزار تن میرسد.

مقدار فروش گندم جهت تامین مصارف صنف و صنعت-هزار تن

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 میشود،
بهگونهای که میزان مصارف صنف و صنعت از یک
میلیون و 624هزار و 600تن در ســال 1397به
رقم 875هزار و 300تن در ســال 1399کاهش
یافته و برآورد میشــود میزان مصرف آرد صنف
و صنعت در سال گذشــته حداکثر یک میلیون
و 100هزار تن شده باشــد .با این حساب بخش
زیادی از آرد یارانهای در طول 6ســال گذشته
به ســمت تامین نیاز صنف و صنعــت با فروش
غیرقانونی نان در نانواییهای سنتی سوق داده
شده است.
کاهش تقاضا بهدلیل 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 رستورانها ،هتلها و نظایر آن باشد .چنان که
در سال 1400بهویژه پس از واکسیناسیون سراسری
و کاهش محدودیتها 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 بهویژه پس از جنگ روسیه

علیه اوکراین اســت .اردیبهشت امسال بود که جواد
ساداتینژاد ،وزیر جهادکشاورزی ،اعالم کرد۷۰ :درصد
روغن و ۳۰درصد غــات جهان در منطقه اوکراین و
روسیه تولید میشود که بهعلت جنگ اوکراین ،قیمت
مواد غذایی در جهان بین  ۳۴تــا ۶۰درصد افزایش
یافته و موجــب جیرهبندی در کشــورهای اروپایی
شده است.
او تأکید کرد :شرایط جدیدی برای امنیت غذایی جهان
ایجاد شــده و دولت هم برای حفظ پایداری امنیت
غذایی بهعلت قاچاق گسترده محصوالت تولیدی با
آرد ،تصمیم به آزادسازی آرد برای مصارف صنعتی
گرفته است .او با افشای کسری۳میلیون تنی گندم در
یکی از کشورهای همسایه خبر داد که این کشور قصد
دارد با قاچاق از ایران ،این گندم را تامین کند.
4میلیون تن آرد کجاست؟

انتظار مــیرود با به نتیجه رســیدن طرح مهیا،
دســتکم 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 استانهای 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 صرفهجویی
در مصرف داخلــی آرد ،دولت بتوانــد آن را در
بین نیازمندان توزیع کنــد .اصلیترین مطالبه
مردم که میتوان راه را بــرای همراهی عمومی
با برنامههای دولت هموار ســازد ،این است که
اعالم شــود این 4میلیون تن یارانه آرد ،آنهم
به ارزش 50هزار میلیــارد تومان ،کجا و چگونه
هزینه خواهد شد.

مقدار فروش گندم بر حسب مصارف نانواییهای یارانهای و نیمه یارانهای در  11سال گذشته-هزار تن

دادهها

بررســی وضعیت درآمدی خانوارهایی که یارانــه جدید دولت
سیزدهم را دریافت میکنند نشان میدهد31:درصد این خانوارها
در 3دهک فقیر جامعه قــرار دارند که مشــمول دریافت یارانه
400هزار تومانی بوده و بهشدت نیازمند حمایت اجتماعی هستند.
از خانوارهاي اين  3دهك ،فقط 26.9درصد از آنها تحت پوشش
نهادهای حمایتی قرار دارند و 55.1درصد آنها فاقد درآمد ثابت
ناشی از اشتغال دارای بیمه یا مستمری هستند .البته 9.7درصد
از خانوارهای این 3دهک در دســتهبندی شاغالن و کارفرمایان
تأمین اجتماعی قرار میگیرند و6.6درصد آنها نیز بازنشسته تأمین
اجتماعی هستند .نکته قابلتأمل اینکه در این دهک ،برخالف سایر
دهکهای درآمدی فقط 1.6درصد خانوارها در دسته کارکنان و
مستمریبگیران دولت قرار میگیرند .بهنظر میرسد پایینبودن
این نسبت ،ناشی از باالتربودن حقوق و مستمری پرداختی دولت
در مقایسه با مزد کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی است.
خانوارهای همسایه فقر

در دستهبندی وضعیت درآمدی خانوارهای یارانهبگیر ،دهکهای
 4تا 6بهعنوان دهکهای «زیر خط کفاف غیرفقیر» قرار میگیرند؛
یعنی خانوارهایی که نه درآمد آنهــا کفایت هزینههای زندگی
و معیشتشــان را میدهد و نه آنقدر فقیر هستند که زیر خط
فقر دستهبندی شــوند .طبق آمارها32.3 ،درصد از خانوارهای
یارانهبگیر کشــور در این 3دهک قرار میگیرند و با وجود اینکه
دچار فقر مطلق نیستند ،برای گذران زندگی چشم به حمایتهای
دولت دارنــد6.2 .درصد از خانوارهای این گروه تحت پوشــش
نهادهای حمایتی قرار دارند40.3 ،درصد فاقد درآمد ثابت (فاقد
بیمه و مستمری) هستند و 31.9درصد در دستهبندی شاغالن و
کارفرمایان تأمین اجتماعی قرار میگیرند .همچنین 13.2درصد
از خانوارهای این گروه بازنشسته تأمین اجتماعی بوده و8.4درصد
آنها جزو کارکنان یا مستمریبگیران دولت محسوب میشوند .در
این گروه نیز سهم کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی بیش از
سهم خانوارهای کارمند یا مستمریبگیر دولت است.
طبقهمتوسطنحیف

طبقه متوسط در اقتصاد ایران بهشدت تحلیل رفته و بخش زیادی
از خانوارهای این طبقه با سقوط به زیر خط کفاف ،نیازمند حمایت
دولت شدهاند .در آمارهای وزارت کار نیز فقط 3دهک  7تا  9در
کنار دهک  10درآمدی باالی خط کفاف قرار دارند و الاقل از منظر
آمار از عهده خرج و هزینه زندگی خود برمیآیند .براساس آمارها
2.1درصد خانوارهاي اين گروه تحت پوشش نهادهای حمایتی
قرار دارند27.7 ،درصد فاقد درآمد ثابت بوده و 38.9درصد شاغل
یا کارفرمای تأمین اجتماعی محســوب میشــوند .همچنین
12.1درصد خانوارها بازنشســته تأمین اجتماعی محســوب
میشود و 19.2درصد آنها در دسته کارکنان و مستمریبگیران
دولت قرار میگیرند.
به گزارش همشهری ،در این گروه که طبقه متوسط جامعه ایرانی
محسوب میشوند ،جمعیت وابســتگان دولت بیشتر است ،در
حالی که در طبقات فقیر و زیرخط کفاف ،عم ً
ال سهم کارگران و
بازنشستگان تأمین اجتماعی چندبرابر کارکنان و مستمریبگیران
دولت بود.
اقلیت برخوردار

از مجموع 10دهک یارانهبگیر در اقتصاد ایران6.6 ،درصد خانوارها
واجد شرایط دهک دهم درآمدی هستند و در طبقه خانوارهای
برخوردار طبقهبندی شدهاند .یکی از نکات جالب آمارها این است
که 1.1درصد از این خانوارها باوجود ثروتمندبودن ،تحت پوشش
نهادهای حمایتی هم قرار دارند .در ايــن دهك17.7 ،درصد از
خانوارها فاقد درآمد ثابت هستند39.3 ،درصد شاغل یا کارفرمای
تأمین اجتماعی بوده و 11درصد بازنشســته تأمین اجتماعی و
11درصد کارکنان و مستمریبگیران دولت هستند.

کاهش رشد تراکنشها
در خرداد1401
تازهترین گزارش شرکت شاپرک نشــان میدهد در خرداد
امســال تعداد تراکنشهای انجام شــده در شبکه پرداخت
نسبت به اردیبهشت امسال 4درصد بیشتر شده درحالیکه در
خرداد پارسال نسبت به ماه قبل آن تعداد تراکنشها رشدی
بیش از 11درصد را تجربه کرده بود .این آمارها از کاهش رشد
تراکنشها حکایت دارد درحالیکه از نظر ارزش ریالی ،مبلغ
پولهای جابهجا شده در شبکه شاپرک در خرداد امسال نسبت
به اردیبهشت رشدی 8.6درصدی داشته حال آنکه در خرداد
پارسال رشد 31درصدی مبلغ تراکنشها رخ داده بود.
3.701میلیارد تراکنش
تعداد تراکنشها در خرداد
4درصد
رشد نسبت به اردیبهشت
725هزار میلیارد تومان
مبلغ تراکنشهای خرداد
8.6درصد
رشد نسبت به اردیبهشت

92.29

%

سهم
کارتخوانهای
فروشگاهی

4.82

سهم
تراکنشهای
اینترنتی

براساس تازهترین گزارش بانک مرکزی ،خالص حساب سرمایه کشور
از منفی 6میلیارد و 318میلیون ریال در ســال 99بر اســاس گزارش
رسمی بانک مرکزی با رشدی 92.8درصدی به رقم منفی 12میلیارد و
182میلیون ریال در پایان سال گذشته رسیده که این باالترین میزان از
سال 1396تاکنون است.
چنین روندی نشــان میدهد که دستکم بخشــی از دالرهای ناشی
از صادرات نفت و غیرنفتی ایران یا به داخل کشــور وارد نمیشــود و
در بانکهای دیگر کشــورها انباشت شــده که بهگفته پیمان قربانی،

درآمدهای ناشی از صادرات نفتی ایران در سال گذشته
84درصد و صادرات غیرنفتی 41درصد رشــد کرده و
ارز
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 12میلیارد و 182میلیون دالر
رســیده اســت .این آمارها نشــان میدهد از مجمــوع 79میلیارد و
373میلیون دالر صادرات کاالی شامل نفتی و غیرنفتی در سال گذشته
دستکم بیش از 12میلیارد دالر آن در دسترس دولت نبوده است.

سال

2.89

%

سهم
تراکنشهای
موبایلی

صادرات نفتی درصد تغییر صادرات غیرنفتی درصد تغییر

جمع کل

معاون اقتصادی بانک مرکزی جزو طلبهای ایران بهحســاب میآید
یا اینکه بخشــی از این مبلغ در قالب خروج ســرمایه از کشور به دیگر
کشورها رفته است.
به گزارش همشهری ،بانک مرکزی میگوید صادرات نفتی ایران شامل
ارزش نفت خام ،فرآوردههای نفتی ،گاز طبیعی ،میعانات و مایعات گازی
که توسط شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت انجام شده در سال1400
به رقم 38میلیارد و 723میلیون دالر رســیده که نســبت به سال99
رشدی 84درصدی را نشان میدهد.

خالص حساب سرمایه به میلیارددالر از  1396تا 14000

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

سهم ابزارهای پذیرش از تراکنشها

%

دالرهایصادراتیکجاست؟

درصد تغییر

1396

62، 768

-

33، 266

-

96، 034

-

1397

56، 999

-2/9

35، 652

2/7

92، 651

-5/3

1398

26، 049

-3/45

33، 926

-8/4

59، 975

-3/53

1399

21، 043

-2/91

28، 805

-1/51

49، 848

-9/61

1400

38، 723

0/84

40، 651

1/41

79، 374

2/59

مالیات بر ارزشافزوده را باال ببرید

گزارشــی که معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی بر مبنای پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان با عنوان «منابع
سیاستهای حمایتی با تأکید بر مالیات بر درآمد شخصی (»)PIT
منتشر کرده ،بر اصالح نظام توزیع یارانه و برقراری رفاه در کشور
متمرکز شده و محور اصلی آن تأمین منابع سیاستهای رفاهی از
محل دریافت مالیات است .در این گزارش با نگاهی به کشورهای
دیگر ،افزایش مالیــات ارزشافزوده از 9درصــد فعلی به  15تا
20درصد و توسعه چتر مالیات بر مجموع درآمد شخصی بهعنوان
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 بهعنوان اولویت
اول دریافت مالیات بر مجموع درآمــد و خانوارهای دهکهای
 7تا  9بهعنوان اولویت دوم ارائه اظهارنامــه مالیاتی و پرداخت
مالیات علیالحســاب بر مجموع درآمدی معرفی شدهاند .نکته
قابلتأمل 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 اعالمشده 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 هیچکدام
درست نیست.

سهشنبه  14تیر 1401
شماره 8537

ایثارگران بدانند

هدفمندکردن شهریه دانشجویی

5

نقلقول
محمدمهدی گویا
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای
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 نمیزند ،یکی از آنها
واکسیناسیون کامل حداقل  ۷۰درصد
است؛ اما اکنون تنها۵۸کشور در دنیا به
این هدف دست یافتهاند/.ایسنا

۲

سالمت

افزایش خطر بیماریهای
قلبی  -ریوی و مرگ زودرس سالمندان
رئیس گروه ســامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره
به کاهش مجدد کیفیت هوا ،یکی از شاخصهای آلودگی هوا را
غلظت ذرات معلق  10PMکه عمدتا ناشی از خیزش گردوغبار
با منشأ طبیعی همچون بیابانها هستند ،دانست و گفت« :این
وضعیت خطر بیماریهــای قلبی و ریوی و مــرگ زودرس در
سالمندان و بیماران قلبی را افزایش میدهد ».عباس شاهسونی
با اشاره به کاهش مجدد شــاخص کیفیت هوای تهران و برخی
شهرها ،به بررسی وضعیت شاخص غلظت ذرات معلق 10PM
ناشی از توفانهای گردو غبار در برخی شهرها پرداخت و به ایسنا
ص توفانهای گردوغباری لحاظ
گفت« :این ذرات بهعنوان شاخ 
میشوند که کوچکتر یا مســاوی ۱۰میکرون هستند و عمدتا
قسمت فوقانی تنفسی را تحتتأثیر قرار میدهند و تأثیر زیادی
بر ســامت افراد دارند .او گفت« :از احتیاطات در مورد افزایش
غلظت ذرات معلق  10PMکه هوا را در شــرایط ناســالم برای
هم ه گروهها قرار میدهد ،این است که افراد مبتال به بیماریهای
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 ( 10PMشاخص توفان
گردوغبار) در رده ناسالم برای هم ه گروهها باشد ،احتمال و خطر
افزایش بیماریهای 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 دانشگاههای تهران در روز گذشته هم
شــد ،گفت که باید تمام گروهها درصورت حضور در فضای باز از
ماسک مناسب استفاده کنند .بهگفته شاهسونی ،بررسیها نشان
میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۱در شهر تهران ۱۰روز غلظت ذرات
معلق  10PMدر رده ناسالم برای گروههای حساس و 7روز در رده
ناسالم برای تمام گروهها بوده است؛ این در حالی است که در مدت
مشابه در سال گذشته در شهر تهران فقط یک روز غلظت ذرات
معلق  10PMبرای گروههای حساس باال بود و هیچ روزی نیز از
نظر غلظت ذرات معلق  10PMبرای همه گروهها ناسالم نبود .او
در ادامه به بررسی وضعیت شاخص  10PMدر چند شهر ازجمله
اهواز ،زابل و ایالم که مطالعه در آن شهرها انجام شده ،پرداخت
و گفت« :در اهواز از ابتدای امسال تا  ۱۲تیر۶۶ ،روز غلظت ذرات
معلق  10PMباالتر از اســتاندارد ملی بود که این رقم در سال
گذشته ۲۴روز بود .در این شهر در ســال ۱۴۰۱تاکنون ۶۶روز
غلظت ذرات معلق  10PMدر رده ناسالم برای گروههای حساس
و ۲۹روز ناسالم برای تمام گروهها بوده است؛ این در حالی است که
در مدت مشابه در سال قبل ۲۴روز هوای شهر اهواز ناسالم برای
گروههای حساس و 4روز ناسالم برای همه گروهها بوده است».

حقوق معلمان با رتبهبندی چقدر میشود؟
با طرح رتبهبندی معلمها که هفته آینده وارد عملیات اجرایی میشود ،چند درصد حقوقها رشد خواهد کرد؟

گزارش

زهرا رستگارمقدم
روزنامهنگار

«رتبهبندی معلمان»  ۲۵اسفندماه  ۱۳۹۹در قالب
الیحهای از ســوی دولت به مجلس ارســال شد که
کلیات آن در 18خردادماه ســال ۱۴۰۰به تصویب
رسید ،اما بهدلیل تغییرات قابل توجه الیحه از سوی
نمایندگان مجلس و عدمتامین 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،
رتبهبندی از سوی شورای نگهبان مورد موافقت قرار
گرفت و از رئیس مجلس برای اجرا به دولت و از سوی
رئیسجمهور به وزارت آموزش و پرورش ،ســازمان
برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور
برای تدوین آییننامه اجرایی ابالغ شد .در نهایت روز
گذشته ســخنگوی آموزش و پرورش اعالم کرد که
آییننامه اجرایی قانون رتبهبندی معلمان از سوی
هیأت وزرا تصویب و برای اجرا ابالغ شده است .این
شیوهنامه شامل جزئیاتی است که هیأتهای ممیزه
باید براساس آن کار کنند .یوسف نوری ،وزیر آموزش
و پرورش گفت :تالش ما بر این اســت که در هفته
آینده شــیوهنامه اجرایی قانون رتبهبندی معلمان
نهایی و در داخل وزارتخانه وارد عملیات اجرایی شود.
مشموالن چه کسانی هستند؟

با ابالغ آییننامه اجرایی قانون نظام رتبهبندی معلمان
تکلیف مشموالن رتبهبندی ،نحوه تبدیل وضعیت
نومعلمان ،امتیازات و شرایط الزم برای احراز رتبههای
پنجگانه و میزان افزایش حقوق ناشی از رتبهبندی
مشخص شد.
مشموالن این طرح ،معلمان و نیروهای توانبخشی
مدارس استثنایی هســتند که هماکنون صرفاً در
واحدهای آموزشی و تربیتی تماموقت مشغولند یا
کارکنان کادر اداری وزارت آموزشوپرورش که برای
معلمی استخدام شدهاند یا آن دسته از نیروهای اداری
شاغل در پستهای کارشناسی و باالتر که مدتی در
خدمت معلمی بودهاند .اما نیروهای بدون کد شناسه

استخدام مورد تأیید ســازمان اداری و استخدامی
کشور ،کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاههای
اجرایی ،کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی ،نیروهای
مازاد یا در اختیار مدرســه ،همه کسانی که بیش از
یک صندوق حقوق دریافت میکنند ،افرادی که در
مرخصی بدون حقوق بهسر میبرند ،افراد انتقالی به
دانشگاههای فرهنگیان و شهیدرجایی و افراد مأمور
به تحصیل مشمول این آییننامه نیستند.
امتیازات برای رتبههای پنجگانه

امتیازات الزم برای کســب رتبههای پنجگانه قید
شده است و مشموالن در یکی از رتبهها قرار خواهند
گرفت .بستههای ارزیابی با سنجههای کیفی متفاوت
که متناســب با هر رتبه از عمق و اهمیت بیشتری
برخوردار میشــود ،برای هریک از رتبهها بهصورت
مجزا و براساس سهم از ســقف امتیاز توسط مرکز
سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت با همکاری
مراجع ارزیابیکننده به اجرا گذاشــته میشــود.
حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هریک از رتبههای
مشمولین براساس سهم امتیازات تعیینشده است.
شــاخصهای رفتاری و عملکردی بــرای ارزیابی و
احراز رتبههــا ،ازجمله مدرک تحصیلی ،ســنوات
خدمت ،گواهینامهها ،تألیفــات ،پروژهها و میزان و
ضریب تأثیر آن با شیوهنامه خواهد بود که با همکاری
سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تهیه و به
تأیید وزیر آموزشوپرورش خواهد رسید .در ارزیابی
شایســتگیهای عمومی ،مجموعــهای از صفات و
ویژگیهای شــخصیتی فرد مثل باورها ،نگرشها،
اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی ،فرهنگی و
اخالقی جامعه اسالمی و نظام آموزشو پرورش معیار
بررســی اســت .اجرای رتبهبندی منوط به حداقل
2سال خدمت در آموزشوپرورش از تاریخ اجرای این
آییننامه است .مشموالنی که پس از ارزیابی نخست،
حداقل امتیاز الزم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را
کســب نکنند ،از تاریخ عدماحراز رتبه ،بهمدت یک
سال به آنها فوقالعاده رتبه آموزشیار معلمی پرداخت
خواهد شد .این دسته از مشموالن میتوانند در فرصت
یکساله با کسب امتیاز الزم و ارزیابی مجدد در یکی
از رتبهها قرار گیرند .همه افراد تازه استخدام شدهاند

بهصورت پیمانی بهکارگیری 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 2دوره ارزیابی ساالنه صورت میگیرد.
به اســتناد ماده ۷آییننامه ،مرکز سنجش و پایش
کیفیت آموزشی وزارت موظف است پس از اجرای
دوره ارزیابی ،برای هر یک از شرکتکنندگان ،کارنامه
احراز شایستگی با محتوای نقاط ضعف و قوت ،صادر
و همراه با الزامات و توصیههای آموزشی و برنامههای
توانمندسازی در قالب سامانه جامع مسیر رشد معلم،
به ایشان ارائه کند.
افزایشها چگونه خواهد بود؟

۱۰روز مهلت اعتراض پس از ابالغ رتبه ،نســبت به
نحوه رســیدگی ،ارزیابی و رتبه تعیینشده معین
شده اســت .در ماده ۱۵میزان افزایش حقوق ناشی
از رتبهبندی در فیش حقوقی مشموالن اعالم شده
اســت؛ بهترتیب برای رتبههای پنجگانه آموزشیار
معلم ،مربی معلم ،اســتادیار معلم ،دانشیار معلم و
استاد معلم بهترتیب ۴۵درصد۵۵ ،درصد۶۵ ،درصد،
۷۵درصد و۹۰درصد مجموع امتیازات حق شغل ،حق
شاغل و فوقالعاده شغل در حکم کارگزینی مشموالن،
بهصورت جداگانه درج و ماهانه پرداخت میشــود.
ارزیابی مجدد نیز هر  ۳سال یکبار خواهد بود.
محمدرضا نیکنژاد ،کارشــناس آموزش و پرورش
اما میگوید ایــن درصدها اگر اعمال شــود ،روی
2بند آغازین حکم اجرا خواهد شــد .او میگوید:
«در 2بند نخســت حکم معلمها ،به حق شــغل و
حق شاغل اشاره شده است که این دو ،حقوق ثابت
فرد بوده و از دریافتی پایینتر اســت؛ مثال من که
حکمم 9میلیون تومان شده ،درواقع با کسر مالیات
و7 ...میلیون تومــان دریافت میکنم .اما 5میلیون
تومان آن مربوط به 2بنــد اول حکم یا حقوق ثابت
است و اگر قرار باشد بنا بر رتبهبندی 45تا 90درصد
افزایش وجود داشته باشد ،روی همین 2بند است.
بهعبارتی با 45درصد افزایش 2میلیون تا 2میلیون
و 500هــزار تومان به حقوق من افزوده میشــود
که باز هم مطابق و هماهنگ با افزایش قیمتهای
افسارگسیخته امروز نیست؛ یعنی طرحی که تا این

اندازه معلمها پیگیرش بودهاند در حقوق شخصی
مثل من با این ســابقه و مدرک تحصیلی که حتما
دستمزد باالیی نسبت به دیگر معلمها دارم به این
شکل خواهد بود».
طرحی با مالکهای کلی و سختگیرانه

مالکهای ارائه شــده کلی و سختگیرانه است .این
نظر بسیاری از معلمهاست که از زبان نیکنژاد نقل
میشود .او معتقد است« :هیأتهای ممیزی که کار
ارزیابی معلمها را انجام میدهند ،خارج از آموزش و
پرورش آورده شدهاند و شامل هیأت علمی دانشگاه
و بازنشستگان آموزش و پرورش میشوند .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 میتواند بفهمد معلم
چه کاری انجام میدهد .نزدیکترین نیروی اداری
که میتواند ارزیابی کند ،مدیر اســت .مدیر درباره
شایستگیهای عمومی ،حرفهای و اداری نظر میدهد،
ق باشد؛ مثال سواد معلم چطور قرار
اما ارزیابی باید دقی 
است در این ارزشیابیها مشخص شود؟ چه مدرکی
برای اینکه فرد سر کالس خوب تدریس میکند یا نه
وجود دارد؟ ســواد معلم چطور میتواند با گذراندن
ضمن خدمت تشخیص داده شود؟» او میگوید که
با این نوع ارزیابی و سیاستگذاریها حتما معلمها از
رتبه 3باالتر نخواهند رفت.
نیکنژاد که خود معلم 30ســال خدمت است و در
آستانه بازنشســتگی قرار گرفته ،میگوید« :دولت
از ابتدا اعــام کرد یک تا یک و نیــم میلیون تومان
به حقوق معلمها اضافه شــود و از رتبهبندی دست
بردارند ،اما با فشــار بیرونی از سوی معلمها 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 میشود حداقلی که
به حقوق معلم اضافه میشود ،رضایت او را جلب نکند.
این آشفتگیها در قانون و آییننامه دردی از معلم را
درمان نخواهد کرد .باید میانگین حقوق معلمان به
میانگین حقوق جامعه برسد».

پرویز فتاح
رئیس بنیاد مستضعفان
توزیــع یکمیلیــون بســته محصــوالت
لبنی از اول تیر شــروع شده و تا شهریور
ادامه دارد .در طول دوره کرونا تقریبا هر
3ماه یکبار بســته معیشتی توزیع شد
و توزیع آخرین بســته که شــامل برنج و
ن
روغــن و ماکارونــی و ...بود نیــز از بهم 
آغــاز و تا خــرداد یکمیلیــونو ۴۰۰هزار
بسته در سطح کشور توزیع شد/.ایسنا

عکس :همشهری /حامد خورشیدی

در بند  ۶سیاستهای 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
بهمنظور نقــش آفرینی فعال و مؤثــر در عرصههای مختلف و
اولویت دادن به استفاده از ایثارگران در بخشهای مدیریتی در
شرایط مساوی .عالوه بر آن در بند  ۸همین سیاستهای ابالغی،
به شــناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و
خانوادههای آنان در ابعاد مختلف اشاره شده است .از مهمترین
ابعادی که در این بند ذکرشده ابعاد علمی و آموزشی است.
مضافاً در بند  ۷این سیاســتها ،اولویت دادن به ایثارگران در
سیاستگذاریها ،برنامهها ،قوانین و آییننامههای کشور اشاره
شده که نتیجه این اولویتها در زمینههای اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی بیان شده است .با نکاتی که در سیاستهای کلی نظام
در قِبال ایثارگران ،ابالغی مقام معظم رهبری ذکر شــده است
به این نتیجه میرســیم که موضوع آموزش و تحصیالت عالیه
دانشگاهی زمینهساز کلیه اهدافی است که در این سیاستها
ابالغ شده و قوای سهگانه کشور موظف به تامین اهداف مذکور
در قوانین ،مقــررات و آییننامههای خود هســتند .آییننامه
اجرایی تبصره ماده  ۶۶قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
در  ۱۲ماده و  ۲۱تبصره به تصویب رسیده است.
در ماده  ۱آییننامه ،اصطالحات آییننامه تعریف شده است:
دربند  ۱ماده  ۱۱آییننامه ،تعریف «دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی» برابر قانون ذکر شده است ليکن عبارت (مستقر
در داخل کشور) که به نوعی تحدید قانون است عبارتی اضافی در
آییننامه بوده و این محدودیت موجبات تضییع حقوق ایثارگران
و خانواده آنها را فراهم میکند.
در بند  ۴ماده  ،۱اصطالح «کمک شهریه» تعریف شده است.
در متن ماده قانونی چیزی بهعنوان کمک شهریه وجود ندارد تا
به تعریف آن در آییننامه لزومی باشــد ،بلکه به پرداخت ۱۰۰
درصد شهریه اشاره شده است .برای اینکه تعریف این اصطالح
در آییننامه 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 تصویبکنندگان آن است.
مضافاً حذف شــهریه دروس پیش نیاز نیز از محدودیتهای
تحمیلی این آییننامه است که در قانون به آن اشاره نشده است.
دربند  ۷ماده  ،۱در تعریف اصطالح «میزان» به کارگروه ماده ۲
اشاره شده که احتماالً اشتباه است و منظور کارگروه ماده  ۳است.
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 ليکن تحدید قانون و
خارج از صالحیت تهیهکنندگان آییننامه است.
دربند  ۸ماده  ۱آییننامه ،اصطالح «شرایط پرداخت» تعریف
شده است و از عبارت «کمک شهریه و تامین منابع مالی آن»
استفاده شده اســت .مجددا ً متذکر میشویم 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
آییننامه آمده نیست و به نوعی مغایر با قانون و خارج از حدود
اختیارات تهیهکنندگان آن است.

یوسف رضایی
معاون امور توانبخشی بهزیستی
استان تهران
بهزیســتی بــا شــهرداری توافــق کــرده
افــرادی که فاقــد شــرایط دریافــت پالک
ویژه خودروی معلوالناند ،از مجوز ورود
به طرح ترافیک استفاده کنند .تعدادی از
افراد دچار معلولیت که گواهینامه ندارند
میتوانند از طریق بســتگان درجهیک از
طرح ترافیک بهرهمند شوند/.ایسنا

خبر

مبتالیان کرونا ۴رقمی شد
براساس اعالم وزارت بهداشــت ،در ۲۴ساعت
گذشته براســاس معیارهای قطعی تشخیصی،
۱۰۰۷بیمار جدید مبتال به کووید 19-در کشور
شناسایی شده و متأسفانه 8بیمار نیز جان خود
را از دست دادند .از یکشنبه تا دوشنبه ۱۳تیرماه
 ۱۴۰۱و براساس معیارهای قطعی تشخیصی،
۱۰۰۷بیمار جدید مبتال به کووید 19-در کشور
شناسایی و ۱۲۲نفر از آنها بستری شدند .بر این
اساس مجموع بیماران کووید 19-در کشور به
۷میلیون و ۲۴۰هزار و ۵۶۴نفر رسید .متأسفانه
در طول ۲۴ســاعت گذشــته۸ ،بیمار مبتال به
کووید 19-در کشور جان خود را از دست دادند
و مجموع جانباختگان این بیماری ،به ۱۴۱هزار
و ۴۰۴نفر رسید .خوشبختانه تاکنون ۷میلیون
و ۶۳هزار و ۴۷۹نفر از بیمــاران ،بهبود یافته و
یا از بیمارستانها ترخیص شــدهاند۲۳۲ .نفر
از بیماران مبتال به کوویــد 19-در بخشهای
مراقبتهای ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت
قرار دارنــد .تاکنون ۵۲میلیــونو ۶۵۲هزار و
۴۳۱آزمایش تشــخیص کووید 19-در کشور
انجام شــده اســت .هماکنون صفر شهرستان
در وضعیت قرمز ،صفر شهرســتان در وضعیت
نارنجــی۱۰۵ ،شهرســتان در وضعیــت زرد
و ۳۴۳شهرســتان در وضعیت آبی قــرار دارند.
آخرینبار هفتم اردیبهشــتماه بــود که آمار
مبتالیان به کرونا در کشــور با رقم ۱۰۰۹نفر،
4رقمی بود.

عدد خبر
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درصد

50درصد طالقها ،در ۱۰۰شهر کوچک اتفاق میافتد
مدیرکل دفتــر برنامهریزی و
توسعه اجتماعی جوانان وزارت
جامعه
ورزش و جوانان گفت«:براساس
بررســیها۵۰ ،درصــد طالقهای کشــور در
۱۰۰شــهر کوچک اتفاق میافتد و اگر بتوانیم
شهرســتانها را در بحث آموزشها و کارگاهها
حمایت کنیــم ،این وضعیت بهتر میشــود».
حجتاالســام مهدی متقیفر در جلسه ستاد
ســاماندهی امــور جوانــان اســتان کرمان
گفت«:شورایعالی جوانان و ستاد ساماندهی،
برای بررســی مســائل و موانع امور جوانان در
حوزههــای مختلــف اســت و فلســفه اینکه
دســتگاههای مختلف عضو این ستاد هستند،
همافزایی برای رفع مشــکالت ،موانع و مسائل
جوانان است ».او با بیان اینکه یکی از مشکالتی
که داریم این است كه به ندرت شاهد همافزایی
بین دســتگاهها برای رفــع موانع هســتیم،
افزود«:اداره کل ورزش و جوانان به تنهایی توان
برطرف کردن مشکالت را ندارد و استانداری باید
همافزایی دســتگاهها در حوزه ازدواج ،کاهش
طالق ،اشــتغال و کارآفرینی را پیگیری کند و
گزارش دســتگاهها را در این زمینه بخواهد».
متقیفر تصریــح کرد«:از ســال  ۹۲تا  ۹۸نرخ
ازدواج در کشور بهشدت کاهش پیدا کرد و در 2

سال اخیر شاهد رشــد واقعه ازدواج بودهایم».
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توســعه اجتماعی
وزارت ورزش و جوانان گفت«:کمترین ازدواج در
اســتانهای برخــوردار شــکل میگیــرد و
استانهایی که محرومیت بیشتری دارند ،ازدواج
در آنها بیشتر اســت .بهعنوان مثال در ۱۵سال
گذشته در هیچ استانی شــاهد افزایش ازدواج
نبودیم به جز سیستان و بلوچستان ».متقیفر
گفت«:ارزیابی استانها 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 بررسیها۵۰ ،درصد طالقهای
کشور در ۱۰۰شهر کوچک اتفاق میافتد و اگر
بتوانیم شهرســتانها را در بحــث آموزشها و
کارگاهها حمایــت کنیم ،ایــن وضعیت بهتر
میشــود ».او افزود4 «:مرکز مشاوره تخصصی
ازدواج و خانواده در کشور داریم و حاضریم اگر
دستگاهها در بحث مکان به ما کمک کنند ،هزینه
مشــاور و مجوز و هزینــه مشــاورهها را تقبل
کنیم».او در ادامه افــزود«:در زمینه آموزش و
کارگاههای آموزشی برای ازدواج و خانواده هر
دســتگاهی با ما همکاری کند ،تعامل ویژهای
خواهیم داشت».

زندانیان مالی در کارواش مشغول کار میشوند
دادستان تهران گفت«:اداره کل
زندانهای تهــران با هماهنگی
شهر
بنیاد تعاون زندانیان در راستای
اشتغال بهکار 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 زندانها و
اقدامــات تأمینی و تربیتی اســتانهای تهران
و البرز و مدیــران عامل بنیاد تعــاون زندانیان
کشور و اســتانهای 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 خانوادههایشان هســتند ».او افزود«:در
طرحی مصوب شــد که بنیاد تعاون زندانیان تا
پایان شهریور امسال با استفاده از ظرفیتهای
بنیاد ،نسبت به اشتغال بهکار ۲هزار و ۵۰۰نفر
در داخل زندانها و نیز تعداد ۲هزار نفر در خارج
از زندانهای 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 هماکنون تعداد
۷۳نفر مشغول بهکار هســتند ،این تعداد را تا
پایان شهریور امسال حداقل تا ۲۰۰نفر افزایش
دهد ».ایــن مقام مســئول افزود«:درخصوص
کارواش جنب زنــدان اوین کــه بهرهبرداری
آن توســط مســئوالن بنیاد تعــاون به بخش
خصوصی واگذار شده است و در آن مجموعه از
ظرفیتهای زندانیان استفاده نمیشود ،تا  3ماه
آینده ،تمامی کارگران آن مجموعه از زندانیان
بهویژه 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 زندانهای
تهران جلســهای با حضور وزیر دادگســتری،
معاون امور بینالملل 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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استان

رشــد اهــدای خــون در 3مــاه اول1401
نســبت بهمــدت مشــابه ســال قبــل
است؛ تعداد مراجعهکنندگان در این
مدت 710هزار نفر بود که از این تعداد
570نفر موفق به اهدای خون شدند.
در صدر اهدای خون قرار دارند؛ استا 
ن
خراسانشــمالی بــا ۳۵درصــد رشــد،
اســتان همدان بــا رشــد ۳۳درصدی و
استان کردســتان با رشــد ۳۲درصدی
اين استانها بودهاند.

4/5

زنــان در اهــدای خــون مشــارکت دارنــد؛
البته میــزان مشــارکت آنها در 3مــاه اول
امسالبهطورچشمگیریکمترازمتوسط
کشورهایتوسعهیافتهاست.استانهای
کردســتان ،لرســتان و خراسانشــمالی
بیشترین رشد را داشتهاند.

90

جمعیــت کشــور ،دارای گــروه خونــی
مثبــت هســتند و تنهــا 10درصــد گروه
خونــی منفــی دارند .افــرادی کــه گروه
خونــی  Oمنفــی دارنــد ،میتواننــد
اهداکننــده عمومــی باشــند و به همه
نیازمندان بــه خون در همــه گروههای
خونی ،خون اهدا کنند.

درصد

درصد

34
درصد

از جمعیــت کشــور ،گــروه خونــی
 Oمثبت ،دارند27 .درصد گروه خونی
23 ،Aدرصــد گروه خونــی 7 ،Bدرصد
گروه خونــی  ABو حدود  3تــا 4درصد
گروه خونی Oمنفی دارند / .ایسنا
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سهشنبه  14تیر 1401
شماره 8537

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

با مردم

چهکسی مجوز داده که در تهران برنج کشت کنند؟

در قلب شهر تهران در حاشیه اتوبان شهید اردستانی500 ،متر بعد
از فروشگاه کوثر ،10در اوج بحران بیآبی 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 میکنند .واقعا مسئوالن
بهخصوص در بخش کشاورزی از این موضوع بیاطالع هستند؟ آیا
نباید با این موضوع برخورد شود ،درحالیکه زمینهای شالیکاری
شمال کشور از بیآبی خشکیده اند؟
بصیر از تهران

به داد زاگرس برسند

پروانههای ســفید بلوط خوار حداقل در اطراف محل زندگی ما
(لنده) از شهرهای اســتان کهگیلویه و بویراحمد ،همه درختان
بلوط را گرفتهاند و درختانی که مورد حمله ایــن پروانهها قرار
میگیرند ،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 میشود که گاهی یک زباله گرد هم با صحنه ناراحتکننده 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 پیادهرو
در محدوده بزرگراه ســتاری ،خیابان پیامبر غربی ،کوچه جهاد اکبر
سدمعبر کنند و صحنههای ناراحتکننده را بهوجود آورند.
پیام از تهران

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

پیامک

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 شستوشوی
سطلهای زباله مکانیزه واقع در منطقه  ۱۱ناحیه  ۳به 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 بانکها به آن توجهــی نمیکنند .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 میتوانند 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 یکپنجم هزینههای دوران
بارداری را هم پوشش نمیدهد .خوب است مسئوالن فکری به
حال مکلفکردن بانکها کنند تا از ضوابط وضع شده پرداخت
تسهیالت پیروی کنند و البته ارقام وام را افزایش دهند.
نوری از اراک

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

پارک ها شب ها تاریک نباشند

با شروع فصل تابستان گویا روشن کردن چراغ پارک ها را فراموش
کردهاند .چرا در ساعات پایانی غروب آفتاب ،چراغ پارک ها روشن
نمیشود 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 تولیدکننده 38هزار تومان به تاریخ 8خرداد روی
آن ثبت شده بود و قیمت مصرفکننده آن 44هزار و 700تومان
درج شده بود ،به قیمت 95هزار تومان خریدم!! مستاصل از اینکه
به چهکسی گالیه کنم و فقط این پیام را فرستادم تا بگویم منصفانه
و عادالنه نیست و حتی فروشنده هم در این میان بیتقصیر است.
مسعودی از کرج

افزایش قیمتها کسبه را به دردسر انداخته است

یک بسته پودر شوینده برندی خاص را که قیمت روی بستهبندی
آن 12هزار و 600تومان درج شده ،مجبورم به نرخ روز و به قیمت
18هزار تومان بفروشم .مشتری روی جنس را نگاه میکند و اسم
من میشود گرانفروش .درحالیکه طبق مصوبه افزایش قیمتها
که روزانه کنترل میکنم کاال میفروشم و فرصتی نیست که قیمت
روی کاالها به نرخ جدید ثبت شود .با این تغییر قیمتهای ساعتی
واقعا مشتری به ما بدبین شــده و برای همه کسبه دردسر درست
شده است .باید هر چه سریعتر اقدامی برای ثبات ارزش پول ملی و
تثبیت قیمتها صورت گیرد.
محمدی از تهران

قتل هولناک زوج سالخورده بهخاطر 40میلیون
راز 3ماهــه ناپدیــد شــدن زوج
ســالخورده در اســتان البــرز بــا
گزارش
دستگیری مردی آشنا فاش شد .این
مرد اعتراف کرد که به طمع پولدار شدن با همدستی
پسرخالهاش زوج سالخورده را به قتل رسانده و اجساد
آنها را در باغی در هشتگرد دفن کرده اما در نهایت تنها
چیزی که نصیبشان شــد حدود 40میلیون تومان
پول ،طال و ارز بود .بهگزارش همشــهری ،فرزندان
زوج سالخورده مدتی بود که از پدر و مادرشان بیخبر
بودند .این زوج 2دختر و یک پسر داشتند که دختران
آنها در اســترالیا و پسرشــان در یکی از کشورهای
آســیایی زندگی میکردند اما از اواخر سال گذشته
هرچه تالش میکردند با پدر و مادرشان تماس بگیرند
موفق نمیشدند .هرچند زوج سالخورده در آخرین
پیامی که در شبکههای اجتماعی گذاشته بودند،گفته
بودند که برای ســفری طوالنی به ترکیه میروند اما
جواب ندادن آنها به تماسهای 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 قبلتر خانهاش را در
منطق ه 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 میشود

5فروردین امســال بود که پرونده ناپدید شدن زوج
سالخورده بهدست مأموران پلیس آگاهی استان البرز
رسید .ماجرا کامال مشــکوک بود ،چرا که بررسیها
نشــان میداد این زوج پس از فروش خانهشــان در
رجاییشهر کرج پول هنگفتی بهدست 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 نمیخورد.
خودروی روآ مرد سالخورده در محوطه باغ پارک بود
اما هیچ ردی از او و همسرش وجود نداشت.
پرونده پیچیده

شواهد نشان میداد که زوج سالخورده احتماال قربانی
جنایتی هولناک شــدهاند ،چرا که بررســیها نشان
میداد ماجرا ســفر به ترکیه دروغ بوده و آنها اصال از
کشور خارج نشــدهاند .حاال این فرضیه وجود داشت
که قاتالن با اطالع از اینکه زوج ســالخورده به تازگی
پول زیادی بهدســت آوردهاند ،نقشه بهدست آوردن

در کرج است .راهی آنجا شــدیم و وقتی زنگ در را
زدیم ،وی که مرا میشناخت در را باز کرد .به او گفتم
آمدهام 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 خانهام در
شهریار بردیم .صبح روز بعد جسد را به باغ هشتگرد
منتقل کردیم و در گوشهای 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 هیچکس نتواند
آنها را پیدا کند.
ناکامی قاتالن

این پول را طراحی کرده و برای اجرای این نقشه زوج
سالخورده را به قتل رساندهاند .در این شرایط بود که
بررسیهای گســترده پلیس برای شناسایی افراد که
احتمال میرفت در این ماجرا دســت داشتهاند آغاز
شد اما عدموجود سرنخی در این پرونده ،کار را برای
تیم تحقیق دشوار کرده بود .ماموران که با پروندهای
پیچیده روبــهرو بودند احتماالت زیادی را بررســی
کردند .نخست اینکه شاید در جریان معامالت ملکی
مرد ســالخورده ،افرادی که در جریان این معامالت
بودند و میدانستند که وی پول زیادی بهدست آورده،
پشت پرده این ماجرا باشند .بنابراین تمامی بنگاههای
معامالت ملکی که این مرد با آنها مراوده داشته زیرنظر
گرفته شدند و چندین مظنون بهصورت نامحسوس
تحت نظر قرار گرفتند اما هیچ سرنخی بهدست 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 بهصورت پارهوقت کار
میکرد اما تحقیقات درباره همکاران او نیز نتوانست
گره این معما را باز کند .زمان به سرعت میگذشت و
در این میان کارآگاهان پلیس که فهرستی از تمامی
مظنونان تهیه کرده بودند به بررسی درباره این افراد
پرداختند تا اینکه پس از هفتهها بررسیهای تخصصی
به مردی 41ساله رسیدند که با زوج گمشده آشنایی
داشت .این مرد مدتها پیش همکار مرد سالخورده بود
و در زمینه تراشکاری مشغول بود .اما مهمترین سرنخی
که باعث شد ظن پلیس به او بیشتر شود این بود که
بررسی سوابق کیفری وی نشان میداد که او مدتها
قبل به جرم جعل دستگیر و زندانی شده بود .از سوی
دیگر بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته و تحقیقات
تخصصی نشان میداد 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

اصلیترین مظنون پرونده شناســایی شــده بود و
مأموران هرچه بیشتر درباره او تحقیق میکردند به

سرنخهای بیشتری علیه وی میرسیدند .با تکمیل
شدن سرنخها 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 گفتههای او با اطالعاتی که در این مدت پلیس
از وی بهدســت آورده بود ،تناقض داشــت .همین
تناقضگوییهــا در نهایت عرصه را بــر متهم تنگ
کرد و او وقتی مأموران شــواهد و مدارکی را که علیه
او بهدســت آورده بودند مقابلش قرار دادند ،چارهای
جز بیان حقیقت ندید .او اعتراف کرد که با همدستی
پسرداییاش و در ســودای رســیدن به اموال زوج
ســالخورده ،هر دوی آنها را به قتل رســاندهاند اما
در نهایت چیزی که نصیبشــان شــده بود ،نفری
20میلیون تومان بود.
متهــم گفــت :زوج ســالخورده را از ســالها قبل
میشناختم .وقتی شنیدم خانهشان را فروخته و پول
زیادی در اختیار دارند وسوســه شدم که به این پول
برسم .من میدانستم که این زوج تنها زندگی میکنند
و فرزندانشان در خارج از کشور هستند .برای همین
نقشهام را با پسرداییام 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
پولهایشــان ،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 کردهام .همان روزها با
پسرداییام که نقش مشتری را بازی میکرد راهی
باغ او شدیم .مرد 70ساله تنها بود .وقتی وارد باغ شده
و مطمئن شدیم فرد دیگری آنجا نیست ،پسرداییام
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 میرفتیم .میدانستم که او در خانهشان

اسرارقتلزنجواندرخانهاجارهایرازگشاییشد

جنایت قاتلی که از دختران اخاذی میکرد
اسرار قتل زنی جوان در یک خانه اجارهای
در تهران با دســتگیری جــوان افغان و
دادسرا
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 بیستوهشتم 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
میشــود که آپارتمانم را بهصورت مبله و روزانه
اجاره میدهم .دیروز پسری جوان به من زنگ زد و
گفت میخواهد همراه نامزدش برای انجام کاری
به تهران سفر کنند .او خانهام را برای 24ساعت
اجاره کرد و همراه نامزدش به اینجا آمد.
وی ادامــه داد :ایــن زوج قــرار بود ســاعت
12:30دقیقه خانهام 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 آتشنشانی را خبر
کردم .وقتی وارد خانه شدیم ،ناباورانه جسد

خونین زن جوان را دیدیم که روی زمین افتاده بود.
در ادامه بررسیها مشخص شد که اموال و گوشی
موبایل مقتول ســرقت شــده و از زمان مرگ
او حدود 10ســاعت میگذرد .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 میشناخت با او
به بهانه پیدا شدن کاری با حقوق
باال قرار صوری گذاشــته و وی را
دستگیر کردند.
جوان افغان در بازجوییها به قتل زن
جوان اقرار کرد و گفت که وی را بر سر
طلب 100میلیــون تومانیاش 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
میکرده اما پس از ریختن طرح دوستی
با طعمههایش دســت به اخاذی از آنها
میزده 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.

آژیر طالفروشی ،سارق مسلح را ناکام گذاشت

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 خلیجفارس ،در مغازهاش
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 اســلحهای را که به

مرد جنایتکار در ادامه گفت :ما تصور میکردیم این
زوج پول زیادی در خانه دارند .اما پس از جستوجو
در باغ و خانه آنها ،فقط مقداری طــا ،پولنقد و ارز
بهدست آوردیم .حدود 40میلیون تومان بود که بین
هم تقسیم کردیم .پس از آن خواستیم مرحل ه اصلی
نقشهمان را که فروش امالک مقتوالن بود اجرا کنیم
اما موفق نشــدیم .من تصور میکردم که آنها امالک
جدیدشــان را قولنامهای خریدهاند اما وقتی داخل
خانهشان را جستوجو کردم با اسناد رسمی روبهرو
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 میگوید :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 .بهگفته 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 داراییهای خود به افراد دیگر که
ممکن است باعث ایجاد انگیزه برای سرقت یا حتی
جنایت شود خودداری کنند؛ چرا که در بسیاری
از پروندههای اینچنینــی اطالعاتی که مجرمان
از اموال و وضعیت زندگی طعمههایشان بهدست
آوردهاند ،انگیزه آنها برای ارتکاب جرم بوده است.

اخاذیهای سریالی

توگو
گف 

متهم به قتل حدودا32ساله است .اهل افغانستان است و بهصورت غیرقانونی در ایران زندگی
میکند اما میگوید پس از آشنایی با دختران و زنان اغلب خودش را یک ایرانی جا میزده تا
بتواند نقشه اخاذیهای سریالی خود را اجرا کند .گفتوگو با او را بخوانید.
با مقتول چطور آشنا شدی؟
حدود  7ماه 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 نمیداد.
ماجرای بدهکاری چه بود؟
چون اقامت قانونی ندارمنمیتوانستم حســاب بانکی داشته باشم .به همین دلیل هرچه
درآمد داشتم بهحساب مونا واریز میکردم .در مدت 7ماهی که با مونا ارتباط داشتم،حدود
100میلیون تومان به وی داده بودم اما او حاضر نمیشد پولم را پس بدهد تا اینکه روز حادثه به
من گفت که هیچ پولی به او ندادهام و با شنیدن این حرف عصبانی شدم.
مونا اهل تهران بود؟
نه .خانوادهاش در یکی از شهرستانها زندگی میکرد .او یک سال قبل برای کار به تهران آمده
و در خوابگاه خصوصی ساکن شده بود .مونا بهدلیل اعتیاد شوهرش از او طالق گرفته بود و در
تهران کار میکرد تا خرج خودش و بچههایش را که در شهرستان نزد خانوادهاش بودند بدهد.
اگر قصد کشتن او را نداشتی ،چرا برنامهریزی کرده و آپارتمان اجاره کرده بودی؟
چون میخواستم با او حرف بزنم که پولم را بدهد .آن روز وقتی مونا به آنجا آمد ماجرای پول
را پیش کشیدم .او زد زیر همهچیز و گفت پولی به او ندادهام .من هم عصبانی شدم و با چاقو
ضربهای به او زدم .وقتی دیدم جانش را از دست دادهترسیدم و فرار کردم.
اگر حرفهایت حقیقــت دارد پس چرا پس از جنایــت قصد اخاذی از
خانوادهاش را داشتی؟
وقتی دیدم دستم به پولم نمیرســد فکری به ذهنم رسید .با موبایل مونا به اعضای
خانواده و دوستانش پیامی فرستادم و نوشتم که مرا ربودهاند و برای آزادی به پول نیاز
دارم .فکر میکردم دوستان و خانوادهاش این پیام را جدی میگیرند اما ظاهرا آنها با
دیدن پیام به پلیس زنگ زده بودند.
تحقیقات پلیس نشان میدهد دختران و زنان زیادی را به بهانه ازدواج فریب
دادهای .سرنوشت آنها چه بود؟
من دختر دیگری را به قتل نرساندهام .در مدت 4سالی که در ایران هستم با دختران
و زنانی آشنا شدم که قصد ازدواج با آنها را داشتم اما مسائلی پیش میآمد که این
رابطهها بههم میخورد .از عدمتفاهم 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.

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 نمیخواست دست خالی از آنجا خارج شود.
به همین دلیل تا لحظههای 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.
بهدنبال این اتفاق ،پروندهای در اینباره تشکیل
شد و گروهی از مأموران اداره یکم پلیس آگاهی
تهران با دستور قاضی دادســرای ویژه سرقت،
جستوجو برای شناســایی و بازداشت سارق
مسلح را آغاز کردهاند.

مرگ 3نفر چندین زندگی بخشید
اعضای بدن 3نفر که در حوادث جداگانه دچار مرگ مغزی شده
بودند با موافقت خانوادههایشان به بیماران نیازمند اهدا شد و
جان آنها را که از مدتها 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 بهشدت 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  2کلی ه او به  2مرد اهل
رامهرمز و رامشیر و کبد وی نیز به مردی در اهواز اهدا شد .دکتر
جواد شریعتی ،مدیر دفتر فراهمآوری و هماهنگی پیوند اعضا و
نسوج دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ضمن تقدیر از
تصمیم خانواده این بیمار مرگ مغزی از  ۱۱مورد 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 فراهمآوری اعضای پیوندی
قرار گرفتنــد در کوتاهترین زمان موافقت خــود را با این اقدام
خداپســندانه اعالم کردند و به این ترتیب اعضای بدن ســودا
به 4بیمار نیازمند که از مدتها قبــل در انتظار دریافت اعضای
پیوندی بودند ،اهدا شد تا آنها از مرگ نجات پیدا کنند .قلب سودا
به زن ۳۷ســاله تبریزی و کبد او به زن ۳۲ساله اهل پارسآباد
پیوند زده شده است و کلیههای وی نیز برای پیوند به زن ۲۵ساله
و مرد ۵۴ساله 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
وظیفهشناس 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.
بهدنبال این حادثه با موافقت خانواده بیمار مرگ مغزی اعضای
بدن او به چندین بیمار نیازمند اهدا شد .غضنفری ،متاهل و پدر
 2فرزند معلول بود.

ابراهیم غضنفری ،متوفی

سهمیه ماهانه گازوئیل وسایل نقلیه سنگین افزایش یابد

قبال سهمیه ماهانه وسایل نقلیه سنگین هزار لیتر بود که بهدلیل
برخی تقلب و سوء استفادههای صورت گرفته ،آن را کاهش دادند.
جلوگیری از تخلف قابلقبول اســت ولی نه اینکه ســهمیه من
بهعنوان رانندهای که مدام کار میکند و نیازمند این گازوئیل است،
کاهش یابد .میتوانند بررسی کنند و هر کسی را که تخلف کرده،
سهمیهاش را کامل قطع کنند ،نه اینکه سهمیه همه را کم کنند.

پیام

قاتالنتصورمیکردندپسازاجراینقشهجنایتبهپولزیادیمیرسندامااشتباهمیکردند

کوتاه از حادثه

غرق شدن 4نفر در 3حادثه
همزمان با گرمشــدن هوا تلفات غرقشــدن در استخرها و
کانالهای آب افزایش پیدا کرده است و در تازهترین حوادث
در بابل ،تفــت و رزن 4نفر جان خود را هنگام شــناکردن از
دست دادند.
به گزارش همشهری ،نخستین حادثه که بازتاب گستردهای
در شبکههای 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  2پســر 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
میکرد و ســاعتی بعد این تصاویر در شبکههای اجتماعی
منتشر شــد .این فیلم لحظه شــیرجه زدن پدر خانواده در
استخر را نشان میدهد و حاکی از آن است که ابتدا فرزندان
او پایشان را داخل آب میکنند اما میگویند آب ،برق دارد اما
لحظاتی بعد پدرشان داخل آب شــیرجه زده و دچار حادثه
میشود .در فیلم صدای  2پسر کمسن و سال شنیده میشود
که پدرشان را صدا میکنند اما او که ظاهرا دچار برقگرفتگی
شده همچنان داخل آب است.
انتشار این فیلم در شبکههای اجتماعی باعث تاثر کاربران شد.
هرچند بهنظر میرسد حادثه مربوط به چند روز قبلتر باشد
اما فیلم آن به تازگی منتشر شده اســت .آنطور که پزشکی
قانونی اعالم کرده علت فوت این مرد تروما و برقگرفتگی است.
جانباختن 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 میشود .این پسر جوان بهدلیل گرم بودن هوا و
برای آبتنی 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 روابطعمومی
پزشکی قانونی استان همدان در اینباره گفت :با وجود اینکه
همکارانم در زمان کوتاهی خود را به فرد حادثهدیده رساندند
اما او جان باخت .وی ادامه داد :از ابتدای امسال تاکنون  4نفر
بر اثر غرق شدن در استان همدان جان خود را از دست دادهاند
که این حوادث در سد اکباتان ،استخر یک واحد سنگبری در
شهرستان بهار ،رودخانهای در نهاوند و استخر باغ در روستای
علیآباد همدان رخ داده است.
حادثه تلخ برای  2کودک

سومین حادثه در کانال آب کشاورزی روستایی در بابل رخ
داد و قربانیان آن  2کودک 3و 7ســاله بودند .این  2کودک
دور از چشــم والدینشــان 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 اینباره گفت :درپی کسب خبری
از مرکز فوریتهای پلیسی 110مبنی بر وقوع حادثه غریق در
یکی از روستاهای شهرستان بابل بالفاصله مأموران کالنتری
12بابل به محل اعزام شدند و جسد این  2کودک کشف و به
سردخانه منتقل شد .بهگفته او علت وقوع این حادثه در دست
بررسی است.
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جهاننما

نقلقول

صدای پای فاشیسم در فرانسه

مولود چاووشاوغلو
وزیر خارجه ترکیه
نــه روســیه و نــه آمریــکا حــق ندارنــد
در مــورد عملیــات نظامــی در ســوریه
چیزی بگویند ،بلکه باید تروریستها
(شــبهنظامیان کــرد) را از آنجــا خــارج
کنند .آمریکا و روســیه به قول خود در
مورد تروریستها در ســوریه به ترکیه
عمل نکردنــد؛ بنابراین بایــد خودمان
موضوع را حل کنیم( .اِنتیوی)

ایدههای افراطگرایانه مارین لوپن در جامعه فرانسه
حامیان فراحزبی پیدا کرده است

اکنون نیمقرن از شــکلگیری حزب جبهه ملی فرانســه
میگذرد؛ حزبی که شکلگیریاش حاصل اختالفات میان
گروههای 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 تفاوتهای فرهنگی را کنار
گذاشــت و برای متفاوت بودن با جریانهای فکری دیگر،
یشدن را به چالش کشید.
جهان 
ژان ماری لوپن ،نخستین رهبر حزب جبهه ملی و پدر مارین
لوپن ،در ســال 1974در انتخابات ریاســتجمهوری تنها
0.8درصد آرا را بهدست آورد .او در انتخابات 2002با کسب
18درصد آرا و رسیدن به دور دوم انتخابات ریاستجمهوری
در تقابل با ژاک شیراک ،جامعه فرانسه را شگفتزده کرد .ژان
ماری لوپن هرگز نتوانست تمایالت فاشیستی خود را آنطور
که باید بپوشــاند اما مارین لوپن که در سال 2011هدایت
حزب را بهدست گرفت در این کار موفق بود و حتی تا جایی
پیش رفت که پدرش را نیز از حزب کنار گذاشت .او 7سال
بعد( )2018نام حزب را از «جبهه ملــی» به «اتحاد ملی»
تغییر داد اما همچنان به برنامههای بنو پایبند ماند؛ بهویژه
در زمینه ضدیت با جهانیشدن ،مهاجرت و اسالم .لوپن در
انتخابات اخیر ریاستجمهوری از مکرون شکست خورد اما
توانست 41درصد از آرای رایدهندگان فرانسوی را بهدست
آورد .واقعیت این است که بخشــی از این موفقیت بهدلیل
تعدیل مواضع تند حزب اتحاد ملی بود اما بخش دیگری از
این موفقیت نتیجه تمایل جریانهای سیاسی فرانسه -اعم از
چپ و راست -به ایدههای راستهای افراطی است که باعث
شــده با این حزب از در مصالحه وارد شوند .بهعنوان مثال،
نخستینبار نه حزب مارین لوپن که حزب کمونیست فرانسه
بود که مســئله مهاجرت را مطرح کرد .شوراهای این حزب
در دهه 1970مرتبا مهاجران غیراروپایــی را از پروژههای
مسکن کنار میگذاشــتند .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
سیاستهای اجتماعی فرانسه قابلقبول جلوه داد و به این
ترتیب شرایط را برای اینکه حزب لوپن ردای ناجیان طبقه
کارگر را بر تن کند ،آماده کرد .بررسی حوزههای رایگیری
نشان میدهد که حومه پاریس و شمال فرانسه که روزگاری
پایگاه حزب کمونیست بود بیشــترین رأی را به نفع حزب
اتحاد ملی لوپن به صندوق ریختهاند.
گسترش نفوذ تفکرات راست افراطی فقط به احزاب سیاسی
محدود نمیشود .مفســران و تحلیلگران نیز در سالهای
اخیر نهتنها رویکــرد ضدمهاجرتی و ضداســامی جریان
راســت افراطی را تکرار میکنند ،بلکه مکررا از تئوریهای
توطئه آنان ،ازجمله درباره پر کــردن اروپا با غیراروپاییها
صحبت میکنند .براساس یک نظرسنجی ،تقریبا 6نفر از هر
10فرانسوی در سال گذشــته نگران وقوع چنین مسئلهای
بودهاند.
البته این فقط فرانسه نیست که ایدهها و تفکرات راستهای
افراطی در آن مورد توجــه قرار گرفته اســت« .اروپا ،اروپا
نخواهد بود و مردم اروپا تنها جایی که را میتوانند 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.

جنگ اوکراین؛ جنگی فرسایشی

اوالف شولتز
صدراعظم آلمان
پوتیــن میتوانــد جنــگ را بــرای مــدت
طوالنــی ادامــه دهــد .او اگرچــه از
تأثیرات عمیق تحریمهای ما بر اقتصاد
کشــورش آگاه اســت ،امــا هیچکــس
نمیدانــد کــه پوتیــن تــا چــه زمانــی به
جنــگ خــود در اوکرایــن کــه از مدتها
قبــل برنامهریــزی کــرده بــود ،ادامــه
خواهد داد( .سیبیاس)

عکس :نیویورک تایمز

سیاست داخلی فرانســه در انتظار پسلرزههای سهمگین
انتخابات 2هفته پیش است .گفته شــده ،دولت بهزودی با
تغییرات گســتردهای روبهرو خواهد شــد .در همین حال،
ناظران سیاسی با اشاره به افزایش کرسیهای راستگرایان
افراطی و کســب 2کرســی کلیدی در پارلمان ،نسبت به
گسترش نفوذ ایدههای این گروه در الیههای عمیقتر جامعه
فرانسه و حتی اروپا هشدار میدهند.
ائتالف حامی امانوئل مکرون رئیسجمهوری فرانســه ،در
دور دوم انتخابات پارلمانی اکثریت مطلق خود را از دســت
داد .او برای پیشــبرد سیاســتهایش به 289کرسی نیاز
داشت اما تنها توانست 245کرسی بهدست آورد .در مقابل،
حزب راســت افراطی «اتحاد ملی» به رهبری مارین لوپن
کرســیهای خود را از  8به  89رســاند که موفقیت بزرگی
بهشمار میرود .ائتالف چپها به رهبری ژان لوک مالنشن
نیز 131کرسی بهدست آورد.
نگرانیها نسبت به نفوذ رو به افزایش راستگرایان افراطی
در صحنه سیاسی فرانسه از هفته گذشته بیشتر شد؛ زمانی
که رؤســا و معاونان روســای پارلمان انتخاب شدند و برای
نخستینبار 2نفر از نمایندگان راستهای افراطی توانستند
کرسی معاونت ریاست پارلمان را بهدســت آورند .گاردین
این پرســش را مطرح کرده که چطور حــزب اتحاد ملی(یا
همان جبهه ملی سابق) با 89کرسی توانست در پارلمانی با
577کرسی2 ،پست از 6کرسی معاونت ریاست پارلمانی را
بهدست آورد؟ چطور 2کاندیدای این حزب توانستند  290و
284رأی الزم را بهدست آورند؟ شایعات زیادی وجود دارد
که این اتفاق حاصل البیهای پشــت پــرده و زد و بندهای
سیاسی میان جبهه میانهروی مکرون و راستهای افراطی
بوده است .حقیقت هرچه که باشد ،آنچه انکارناپذیر است،
موفقیت سیاستمداران راست افراطی است؛ آن هم نه فقط
در افزایش کرسیهای خود در پارلمان ،که در تغییر صحنه
سیاسی فرانسه .در سالهای اخیر بسیاری از ایدهها و نظرات
راســتهای افراطی ازجمله درباره مهاجرت و اســام وارد
جریان تفکرات احزاب چپ و راست در این کشور شده است.
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عمرانخان
نخستوزیر پیشین پاکستان
بحــران اوکرایــن مســئلهای مربــوط به
اروپاییهاســت؛ چــون ایــن مســئله
شماســت نباید مــا را در شــرایطی قرار
دهید که از یک طــرف جنگ جانبداری
کنیم .اجازه دهید بیطرف بمانیم و از
مــردم خودمــان مراقبــت کنیــم .آینده
پاکســتان از نظــر واردات گاز ،نفــت
و گنــدم به مســکو گــره خورده اســت.
(دویچهوله)

شواهد نشان میدهد جنگ اوکراین یک جنگ طوالنیمدت است که دو طرف را فرسوده خواهد کرد
روسیه کنترل کامل شهر کلیدی
«لیسیچانسک» در شرق اوکراین
گزارش
را بهدست گرفته است .پرچمهای
روسیه در این شــهر به اهتزاز درآمدند و نیروهای
اوکراینی از مرزهای این شهر عقبنشینی کردند.
روســیه در بیانیهای 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 سرزمینهای
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
هماکنون به یکی از طوالنیترین جنگهای اروپا
تبدیل شــده ،به نفع هیچیک از دو طرف جنگ و
متحدان آنها نخواهد بود.
روسیه در آستانه فتح کامل دونباس

فتح دونباس ،منطقهای متشــکل از «لوهانسک»
و «دونتسک» برای کرملین دســتاوردی بزرگ
محسوب میشود .روسیه کمی پس از آغاز جنگ
عملیات نظامی خود را بر منطقه دونباس متمرکز
ســاخت؛ منطقهای کــه اگرچه تنهــا 9درصد از
ســرزمین اوکراین را بهخود اختصاص داده است،
اما بهخاطر صنایع ،موقعیت و قابلیتهایی که در
آن نهفته اســت ابزار چانهزنی مهمی برای مسکو
بهشــمار میرود .اکنون بهگفته منابع اوکراینی،
نیروهای روســیه و متحدان جدايیطلب روسها
در لوهانسک و دونتســک کنترل 80تا 90درصد
منطقه دونباس را بهدست گرفتهاند .برای سلطه
بر لوهانسک،روسیه طی هفتههای 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 بهدست
روســیه خواهد افتاد؛ رویدادی کــه هم اهمیتی
نمادین دارد و هم از نقطهنظر اســتراتژیک بسیار
کلیدی خواهد بود .کرملین با تصرف کراماتورسک
میتواند ادعای پیروزی در جنگ کرده و از منطقه
دونباس بهعنوان اهرم فشار در هر مذاکره صلحی
که با اوکراین در آینده رقم بخورد استفاده کند .اما
این خوشبینانهترین آیندهای اســت که میتوان
برای جنگ طوالنی اروپا متصور شد.

تبعات طوالنیشدن جنگ اوکراین

ی میان 2کشــور در 2دهه
متوســط زمان جنگها 
گذشــته اندکی بیش از 3ماه بوده است .آمریکا در
سال 2003در عرض 20روز دولت عراق را سرنگون
کرد .همچنین درگیری میان آذربایجان و ارمنستان
بر سر منطقه قرهباغ در سال 2020در عرض 44روز به
پایان رسید .با این همه ،جنگ میان روسیه و اوکراین
وارد پنجمین ماه خود شده و هیچ نشانهای از توقف در
روند آن مشاهده نمیشود .بسیاری از رهبران جهان
نسبت بهاحتمال طوالنی شدن جنگ بارها هشدار
دادهاند و عالوهبر این ،نظرسنجیهای جدید که نتایج
آنها از سوی اکونومیست منتشر شده نشان میدهند
که نیمی از اوکراینیها معتقدند جنگ دستکم 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 ســاح و کمک نقدی به
چالش کشیده خواهد شــد .غیر از اینها ،وابستگی
اروپا به گاز روســیه ،نقطهضعفی اســت که مسکو
بهتازگی روی آن دست گذاشــته است .قطع گاز در
فصل زمستان به راحتی میتواند دولتهای اروپایی
را به تحتفشار قراردادن اوکراین برای پذیرفتن صلح
مورد نظر روسیه وادار سازد؛ تمایلی که هماکنون در
میان کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا ،فرانسه و آلمان
احساس میشود.
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
میدهند .تا اواســط ماه گذشته ارتش اوکراین هزار
و 300خودروی زرهپــوش400 ،تانک و 700قبضه
توپ از دســت داده اســت .بهترین و حرفهایترین
واحدهای نظامی ارتــش اوکراین منهدم شــده و
نیروهای کمتجربه جایگزین آنها شدهاند و عالوهبر

این ،آمار فرار از ارتش در میان نیروها افزایش یافته
است .مشکل بعدی اوکراین ،اتکای مطلق این کشور
به کمکهای خارجی برای تامین تسلیحات است؛
درحالیکه اوکراین هیــچ ظرفیتی برای جایگزینی
این تسلیحات در اختیار ندارد .در مقابل روسیه که
زرادخانههایی عظیم در اختیار دارد ،در نبردهایش به
اندازهای گلوله و مهمات مصرف میکند که بهگفته
«الکس ورشینین» افســر بازنشسته ارتش آمریکا،
در عرض 2روز میتواند کل تولید مهمات ســاالنه
آمریــکا را مصرف کند .در چنین شــرایطی ،تالش
به مقابله بــه مثل اوکراین میتوانــد منجر به خرج
بیرویه 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 سالحهای خود را بهخاطر این کشور
خالی کنند .به نوشته نیویورکتایمز ،آمریکا تاکنون
7هزار موشک ضدتانک در اختیار اوکراین قرار داده
است؛ یعنی یکسوم کل ذخیرهای که داشته را برای
کییف 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 اقتصادهایی
بزرگ بوده و میتوانند نیازهای تسلیحاتی اوکراین
را تامین کنند ،اما قادر نیستند تولید گلوله و موشک
خود را یکشبه 2برابر کنند .آموزش استفاده ،حفظ
و نگهداری از سالحهای مدرن و پیشرفتهای که در
اختیار اوکراین قرار میدهد هم فرایندی پیچیده و
طوالنی است .اقتصاد اوکراین هم بهشدت تحتتأثیر
جنگ ،ویران شــده اســت .بانک مرکزی اوکراین
و صندوق بینالمللی پول پیشبینــی کردهاند که
رشــد اقتصادی اوکراین در ســالجاری یکسوم
کاهش خواهد داشت؛ کاهشی همتراز با کاهش رشد
اقتصادی آمریکا در دوران رکود بزرگ در دهه.1930
دولت اوکراین نهتنها برای اعضای ارتش ،بلکه برای
حمایت از قربانیان و بازماندگان جنگ هم مجبور به
پرداخت هزینههای گزافی شــده و حتی مجبور به
قطع درآمد خود از محل مالیات شــده است .نتیجه
این اقدامات کسری بودجه 5میلیارد دالری در ماه
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با تصرف منطقه دونباس،
روسيه از خاك خود
كريدوری زمينی به
شبهجزيره كريمه خواهد
كشيد.

است .دولت در تالش برای کاهش هزینههای خود،
دســت به اقداماتی نظیر کاهش حقوق بیکاری زده
اســت .به نوشته اکونومیســت ،کمکهای غرب به
اندازهای سریع نیستند که بتوانند توازن اقتصادی را
به اوکراین برگردانند ،از اینرو 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 پیشروی مسکو

روسیه با وجود پیروزیهایی که تاکنون بهدست آورده
و با توجه به ثبات اقتصادی نسبی ،با چالشهای زیادی
مواجه است .اکونومیست به نقل از نهادهای اطالعاتی
غربی نوشــته که روند پیــشروی نیروهای روس
پرهزینه ،فرسایشی و کند شده و تنها با بمبارانهای
گســترده امکانپذیر 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 میرود روند تصرف شهرهای بعدی
بهدلیل وجود استحکامات بیشــتر ،طوالنیتر شود.
تحلیلگران باور دارند اگرچه روســیه مهمات زیادی
در اختیار دارد و کارخانههای اسلحهسازی این کشور
برای تامین سالحهای مورد نیاز چند شیفت در روز
کار میکنند ،اما در درازمدت ارتش روسیه با کمبود
تسلیحات مواجه خواهد شد که در نتیجه آن ممکن
است مجبور به استفاده از سالحهای 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
گردانهای ذخیره ،فشــار مالی زیادی متحمل شده
است .دولت روسیه برای جذب نیرو وادار به افزایش
3برابری متوسط حقوق نظامیان شده و به مجروحان
و خانوادههای کشتهشــدگان وعدههای بسیار داده
است .همچنین استراتژی روسیه برای سرعت دادن
به روند تشکیل واحدهای آماده رزم منجر به فرسایش
نیروهای باتجربه و منابع ارتش شــده است .اقتصاد
روســیه هم اگرچه پس از تالطمی کوتاه تحتتأثیر
تحریمهای اقتصــادی غــرب ،در وضعیت مطلوبی
بهســر میبرد ،اما تداوم جنگ آسیبهایی 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 چالشهای تامین قطعات
وارداتی و کاهش تقاضاســت .تولید دیگر واحدهای
صنعتی هم روند کاهشی داشته است .براساس گزارش
وزارت بازرگانی آمریکا ،روســیه همچنین با بحران
کمبود قطعات مواجه است؛ درحدی که برای ساخت
سالحهای خود به استفاده از تراشــههایی رو آورده
است که برای ساخت لوازم خانگی مصرف میشوند.
اقتصاد روسیه به هر حال در مسیر یک جنگ طوالنی،
فرسوده خواهد شد.

خبر

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 میدهد 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 90گلولهای که به سمت واکر
شلیک شده60 ،گلوله به وی اصابت کرده و او را از پای
درآورده است .به گزارش رویترز ،وی خاطرنشان کرد
کشتن واکر جنایتی وحشیانه و بیرحمانه 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 خیابانهای اوهایو آمدند و پلیس به آنها گاز
اشکآور شــلیک کرد .نیروهای آمریکا به خشونت
با مظنونین بهخصوص رنگینپوستان و بهطور ویژه
سیاهپوستان مشهور هستند و این نخستن بار نیست
که پلیس آمریکا شهروندان سیاهپوست را قبل از اثبات
جرم ،هدف شلیک گلوله قرار میدهد .سال گذشته نیز
خفه شــدن یک آمریکایی سیاهپوست زیر زانوهای
پلیس آمریکا به اعتراضات دامنهدار و گســترده در
بیشتر مناطق آمریکا منجر شد.

کیوسک

سایه محکومیت بر سر ترامپ

نایبرئیس کمیته تحقیقات کنگره احتمال صدور حکم سنگین برای ترامپ در جریان حمله به ساختمان کنگره را رد نکرده است
کمیته تحقیقات دربــاره حمله هــواداران ترامپ به
ساختمان کنگره بهتازگی اعالم کرده که ممکن است
آمریکا
علیه رئیسجمهور 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» ،نایبرئیس کمیته تحقیقاتی
اعالم کرده و روزنامه گاردین با ذکــر نقل قول از این
نماینده کنگره آمریکا نوشته است« :مردی در موقعیت
ترامپ هرگز نمیتواند 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 تصمیمگیری خواهد کرد.
بهگفته 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 میتواند 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 میگیرد .بســیاری معتقدند بخشــی
از شــهادت هاچینســون باعث شــده ترامپ بیش از هر
زمان دیگری به رفتار مجرمانه ثابتشــده 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
میخواســت 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 رئیسجمهوری در آن روز اجازه رفتن به کنگره را به او
نداد ،بهشدت خشمگین شده بود و حتی در یک نوبت بهدنبال گرفتن
فرمان خودرو برای تغییر مسیر به سمت معترضان بود.
هماکنون 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 ،رئیسجمهور سابق آمریکا تحقیقات
کمیته منتخب مجلس نمایندگان در مورد حمله ۶ژانویه به کنگره را
یک نمایش سیاسی و ادامه اقدامات علیه خود توسط دمکراتها عنوان
میکند.
گفته شــده اگر در اتهامات کمیته تحقیقات ،ترامپ به مانعتراشــی
در روند کار کنگره محکوم شــود ،این اتهام با حداکثر ۲۰سال زندان
همراه خواهد بود و این اتهام قب ً
ال از ســوی دادستانهای فدرال علیه
صدها شرکتکننده در اعتراضات 6ژانویه در کنگره مطرح شده است.
حامیان ترامپ تحقیقات کمیته منتخب را تالشی از سوی دمکراتها
برای جلوگیری از حضور دوباره ترامپ در رقابتهای ریاستجمهوری
سال ۲۰۲۴میدانند.

روزنامه واشنگتن پست [آمريكا]

افزایش بیخانمانها همزمان با افزایش تورم

واشنگتنپســت در گزارش اول خود به افزایش تورم
در آمریکا و تأثیر آن بر افزایش بیسابقه قیمت اجاره
مســکن و همزمان افزایش بیخانمانها در این کشور
اشاره کرده و مینویســد :افزایش هزینههای مسکن،
همراه با تورم رو به رشد برای تامین نیازهای اولیه مانند
انرژی و غذا ،تعداد بیشتری از آمریکاییها را بیخانمان
و میلیونها نفر دیگر را نگران از دست دادن خانههای
خود کرده است.
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باال بودن خطر انقراض زشتها

مونپلیه :یــک مطالعه جدید نشــان میدهــد ماهیهای
صخرههای مرجانی که در حــال انقراضانــد ازنظر «ارزش
زیباشناختی» امتیاز پایینی کسب میکنند و اگر انسانها بر
گونههای «زیباتر» ماهیها تمرکز کنند ،احتماال در اقدامهای
حفاظتی نادیده گرفته میشوند .نیکالس موکه ،از عوامل این
مطالعه وبومشناس گروههای جانوری دانشــگاه مونپلیه در
بیانیهای مطبوعاتی گفت« :مطالعه ما نشاندهنده نبو ِد تطابق
احتمالی چشمگیری است که بین میزان حمایت عمومی بالقوه
از حفاظت گونههایی که بیشترین نیاز را به این حمایت دارند
وجود دارد ».این گروه تحقیقاتی خاطرنشان کرد این مسئله
در مورد پستانداران صادق است و گونههایی که «زیباتر» تلقی
میشوند بیشتر از سایر گونهها مورد تحقیق قرار گرفتهاند .با
این حال این مقاله جدید که در نشریه دانشگاهی پیالاواس
بیولوژی ( )PLOS Biologyمنتشر شد ،نشان داد «ماهیهای
زشــت» عموما ازنظر تکاملی خاصترند ،اما بیشتر در معرض
انقراض قرار دارند.
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تابســتان فصل گوشهنشینی
چترهاســت .کنج عزلتشان
آکنده است از حسرت لمس دســتانی که بازشان کند
تا در سایهسار بارش ابرها ،پناه باشند .اما دستی نیست
و نیزهباران آفتاب چنان اســت که تن عطشناک آدمی
باران را ولو در خیال ،عزیز میدارد .تن میسپارد به آن و
البهالی اشک و بغض ابرها راه میرود.تر میشود و خدا
خدا میکند تا آسمان باز ببارد و عطش از زمین و زمان
رخت بربندد .تابستان فصلی است که همدلی و همراهی
چترها را از یاد میبریم .انگار نه انگار که تا همین چند
وقت پیش تا شال و کاله میکردیم ،انگشتهامان حلقه
میشد دور دســته چتر .یادمان رفته که به وقت از راه
رســیدن ابرهای کبود ،زیر لب میگفتیم چقدر دلمان
آفتاب میخواهد .بعد ابرها که باریدن آغاز میکردند،
چتر میگشودیم و گوش میسپردیم به آوای قدمهای
آب بر تن چتر .چند قدم آنسوتر انگار که او رفیق است
و دسته که نه ،دســتش را میگرفتیم در دست .صدای
نفسهامان را میشنید و هنگام وزیدن باد میدانست
که حواسمان به جسم نحیفش است تا نشکند .هر چند
یک وقتهایی هم حواسمان نبوده یا غافلگیر شدهایم و
ترق و تروق شکستن میلههای نازکش را شنیدهایم؛ یا
نه باز یک وقتهایی حواسمان نبوده و آنها را ته اتوبوس
یا کنج تاکســی یا اصال در جایی که یادمان نیست ،جا
گذاشتهایم .میدانم و میدانید که شاید شکل و شمایل
همه چترهایــی که تاکنون داشــتهایم ،یادمان نمانده
باشــد .آنها یک وقتهایی بهاری هســتند و نقش یک
عالم شکوفه به تن کشیدهاند و وقت دیگر چهارخانه یا
راه راه هستند .بعضی چترها هم ساده هستند و یکرنگ.
اما خودشــان و ما ،میدانیم که سوای همه این احواالت،
همراهند و رفیق .کم نبــوده حرفهای مگو که روزهای
تنهایی و دلتنگی ،زیر باران در گوش چترهامان گفتهایم.
راســتی چهکســی میداند چندین و چند بغض در پناه
چترها شکستهاست و چندبار اشکهامان بر صورت دویده
و بیواهمه از
نگاه دیگران،
گفتهایم خیالی
نیـســـت ،بــاران
میبارد؟ تابستان فصل
بــه فراموشخانه ســپردن
چترهاست .اما کاش هیچ رفیق
و همراهــی در هیچکدام از
فـــصول زندگــی
نرود از یاد.

سالروز ربودهشدن حاجاحمد متوسلیان
و 3دیپلمات ایرانی در لبنان

تابستان سال  ،32یک خانه قدیمی ،خیابان مولوی ،قصه شروع شد.
«اگه قول میدید روزی  5آیه قرآن پیش حــاج محمود بخوانید،
توپتون رو میدم وگرنه بگردید خودتــون پیداش کنید ».اول میرفت
جلسه قرائت قرآن ،بعد مدرسه ،بعد هم قنادی پدرش.
گفتند « :ســرباز متوســلیان ،چرا به عکس اعلیحضرت احترام
نگذاشتی؟» گفت« :نکنه باید 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 تاریخی خرم آباد به جای
زندان استفاده میکردند.
رفته بودند کردستان برای کار جهادی که اعالم کردند « :هر کدوم از
بچههای سپاه بلده اسلحه دست بگیره بیاد پادگان ».کردستان شلوغ شده
بود .رفت پیش محمد بروجردی .جوانی بود یک کم بزرگتر از خودش با
موهای بور .توی آن شلوغیها همیشه میخندید .میگفت:
« محمد تو چجوری میخنــدی وقتی اینجوری بچههــا رو قتل عام
میکنن ».جواب میداد « :ما داریم وظیفه مون رو انجام میدیم احمد».
زمستان 1358بود .نخستین باری که خودش فرماندهی میکرد.
قرار بود جاده پاوه -کرمانشاه را از ضدانقالب بگیرند .چمران آنجا توی
پاوه درمحاصره بود و امام گفته بود که « :اگر تا  24ساعت دیگه پاوه آزاد
نشه ،خودم میروم آنجا ».بعد که پاوه را گرفتند ضدانقالب عقب کشید
تا مریوان .آنجا زنهای شهر را گروگان گرفتند .احمد وقتی این خبر را
شنید .طوری عصبانی شد که رگ های گردنش زد بیرون.
میگفتند ضدانقالب برای ســر احمد متوسلیان جایزه
گذاشته .میگفتند توی کردستان از اسم او میترسند.
میگفتند بنی صدر با متوسلیان خوب نیست و گفته
سالح به او ندهند .خودش با ابراهیم همت قضیه را
تعریف میکردند و با هم میخندیدند.
دی مــاه  ،1360یک خانه مصــادرهای در
دزفول .قرار است ســپاه یک تیپ رزمی مستقل
تشــکیل دهد .حســن باقری که صورتش خیلی
جوانتر از سنش نشان میدهد ،دارد توضیح میدهد
و میگوید کــه فرق جنوب با غرب چیســت .احمد
میگوید «:هر وقت گفتی مــا در خدمت
هســتیم ».و فرماندهها را برمیدارد
میبــرد فوتبال .نزدیک بیســت
و هفتم رجــب بود .اســم تیپ
را گذاشــتند تیــپ 24محمد
رسولاهلل(ص).
10کیلومتری اندیمشــک ،دست

راست جاده یک پادگان کنار خط آهن با ساختمانهای  5طبقه بیدر
و پنجره و کلی بلوک سیمانی رها شده به امان خدا .با بلوکها پنجرهها
را پوشاندند و جای در هم پتوی سربازی آویزان کردند .میز و صندلیها
هم از بلوک سیمانی درست شــد .یک تابلو هم زدند سردرش «:پادگان
دوکوهه».
نیرو برداشــته بود که بروند از انبار مین بیاورند .حاال وسط میدان
مین دشمن پیادهشان کرده بود .بعد هم در جواب نگاههای متعجبشان
ِ
گفته بود« :خب انبار ما همین جاست دیگر .عراقیها میکارند ،ما درو
میکنیم».
«گردان هویزه آمادهاید؟» « ،آره حاجی آمادهایم « ،».گردان ابوحرب
شــما رســیدید به گردان هویزه؟»« ،بله حاجی االن دست میدیم،».
«گردان کمال شما کجایید؟» « ،ما در طول منطقه مستقریم .سنگرهای
عراقیها روبهروی موضع ما هســتند« ،».مواظب باشید تحرک اضافی
نکنید ،تا عراقیها متوجه نشوند ».بعد عراقیها تمام منطقه را زیر آتش
گرفتند و  50هزار گلوله را خرج گردانهای خیالی کردند .باالترین توان
پدافندیشان هم لو رفت .حاج احمد به همت نگاه میکرد و میخندید:
«چی کار کردی؟ تو که زمین و آسمون رو به هم ریختی که».
خرداد 61بود .داشــت عصا بــه بغل بزرگترین عملیــات ایران را
فرماندهی میکرد .با همان پای تیر خورده وارد مسجد جامع خرمشهر
شد.
قرار شد جایزه آزادی خرمشهر مالقات با امام باشد .تهران که آمدند
گفتند « :بد نیست شما هم به همراه هیأت سیاسی به لبنان بروید،
وضعیت نظامی منطقه را هم تحلیل کنید ».تازه اســرائیل
ریخته بود جنوب لبنان .گفــت « :اگر اجازه بدهید اول
امام را ببینم».
14تیرماه  ،1361یک ظهر داغ تابستانی ،جاده
ســاحلی طرابلس -بیروت .یک اتومبیل مرسدس
با پالک سیاســی4 .نفر بودند؛ سیدمحسن موسوی
(کاردار ســفارت ایران توی بیــروت) ،کاظم اخوان
(خبرنگار) ،تقی رســتگار مقدم (کارمند سفارت) و
احمد متوسلیان4 .تا ماشین پیدایشان شد که رویش
خورده بود «قوات اللبنانیــه» ،یعنی همان
فاالنژها .ماشــین را نگه داشتند.
لبنانیها را کشتند و ایرانیها
را اسیر کردند .همت تا فردا
ظهر همانطور ایستاده بود
و چشم به جاده داشت .بعد
دیگر هیچکس چیزی نمیداند.

میگرن
اورگون :زنــی در آمریــکا برای ســومین بار
هدف حمله اسیدپاشــی قرار گرفت .به گزارش
یواسنیــوز ،این زن نخســتینبار در 28مارس
ســالجاری مورد حملــه قرار گرفــت و راهی
بیمارستان شــد اما گویا مهاجم که هنوز توسط
پلیس دستگیر نشــده به یک حمله اکتفا نکرده
و 2بار دیگر با ظرف اسید به سمت این زن آمد.
حمله ترســناک بعدی در 19ژوئن انجام شد و
مهاجم پس از شکستن درهای خانه قربانی وارد
خانه شد و اقدام به اسیدپاشی کرد .طی آخرین
حمله ،این زن مجددا راهی بیمارستان شد .تنها
اطالعاتی که پلیس آمریــکا از مرد مهاجم دارد
این اســت که وی یک ماسک معمولی بهصورت
میزنــد .به گفتــه محققان طی دهه گذشــته
حملههای اسیدپاشــی فقط در آمریکا متمرکز
نبوده و در سایرقاره ها هم دیده شده است.

ی تخلیه میشود
سیدن 

نیوســاوتولز :درپی بارشهای سیلآســا و توفان
شدید ،مقامهای استرالیایی دستور تخلیه بخشهایی
از ســیدنی ازجمله مناطق جنوب غربی این شــهر را
صادر کردند .وزش باد شــدید و بارانهای سیلآسا روز
یکشنبه مناطقی از حومه شــهر سیدنی را زیر آب برده
و این شرایط آبوهوایی تا روز دوشنبه در سراسر ایالت
نیوســاوت ولز ( )New South Walesنیز ادامه پیدا
کرد .نیو ساوت ولز که آن را «ولز جنوبی» نیز مینامند،
پرجمعیتترین ایالت استرالیا است که در جنوب شرقی
این کشور قرار دارد و مرکز آن شهر سیدنی است .اکنون
گفته میشود که حدود ۳۰هزار تن از ساکنان این ایالت
در معرض خطر ســیل و رانش زمینقرار دارند و بنا بر
توصیه مقامهــای دولتی ،باید شــهر را تخلیه کنند .به
گزارش رویترز ،در هفته گذشــته نیــز برخی خانهها،
مزارع و پلهای چندین نقطه از ولز جنوبی در پی وقوع
سیل ،ویران شدند .این سومین بار در سال  ۲۰۲۲است
که سیل و توفان شدید برخی زیرســاختها و مناطق
مسکونی ایالت نیو ساوت ولز را ویران میکند .پیشبینی
میشود با دســتور تخلیه ،جان و سالمتی هزاران تن از
ساکنان این مناطق حفظ شود.

جهان نما

دغدغه

دلفینهای کامیکازه ،کوسههای شرمالشیخ

اعترافهای یک معتاد به کار

پــس از اینکــه رســانه صهیونیســتیجروزالم
پست( ) THE JERUSALEM POSTادعای
حماس مبنی بر آموزش نظامی دلفینها توســط
رژیمصهیونیستی را مورد تمسخر قرار داد ،برخی
رسانههای جهان ازجمله بیبیسی واقعیتهایی را
درباره این نوع آموزشهای نظامی منتشر کردند
که احتمال وجود دلفینهــای «کامیکازه» را در
ارتش صهیونیســتها افزایش داد .نخســتینبار
اصطالح دلفینهای کامیکازه زمانی دوباره بر سر
زبانها افتاد که مؤسسه نیروی دریایی آمریکا که
خود در آموزش نظامی دلفینها ید طوالیی دارد
گزارش داد که در یکی از شاخههای
رودخانه تائدونگ کرهشمالی
کانالهایی مشاهده شده
کــه نشــان از پرورش
دلفینهــای نظامی با
هدف خرابــکاری در
رفتوآمد کشتیهای
آمریکایی دارد.
چندی بعد یکی از اعضای
حماس طــی توییتــی اعالم کرد
که دلفینهای قاتل صهیونیستها
 Killer Zionist dolphinsبا هدف
مقابله با کماندوهــای غواص حماس
Hamas frogman commandos
در حال آموزش دیدن هســتند .همین
توییت واکنش رســانه جروزالمپســت را
در پی داشت .رســانههای مطرح جهان هم
گزارش دادهاند کــه پیش از این نیــز از این
دلفینهــا در عملیاتهای نظامــی دریایی
استفاده شده اســت .در زمان جنگ سرد،
اتحاد جماهیر شــوروی و ایاالت متحده
آمریــکا دلفینهایی را برای شناســایی
مینهای دریایی و غواصان دشمن آموزش

دادند .اســتفاده فعلی ارتش روســیه و آمریکا از
پســتانداران دریایی هم ســابقه گذشــته و حال
مفصلی دارد.
یکی از مستندات تاریخی جالبی که از گزارشهای
رســانههای جهان میتوان رصد کــرد ،ماجرای
کوســههای شرمالشیخ اســت که پس از گزارش
تمسخرآمیزجروزالم پست ،دوباره بازنشر شد.
براســاس این گزارش رژیم صهیونیستی در سال
2010میالدی هم طی پروژهای تحت نظر موساد
تالش کرد با برنامهریزی کوســههای گرســنه را
در بندر توریستی شرمالشــیخ مصر رها کند تا به
صنعت گردشــگری این کشــور لطمه وارد کند.
مجله معتبر نشنال جئوگرافیک هم مقاله مفصلی
دارد درباره استفاده نیروی دریایی آمریکا
از تواناییهای بالقوه نظامی
دلفینها کــه در نوع خود
بینظیر است.

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

بــدون اینکه بدانــم امروز
مریم ظاهری
چــه روز و ماهی از ســال
است ســرگرم کارم بودم .مدتها بود کار باعث شده بود
از همهچیــز و همه کــس فاصله بگیرم؛ ایــن موقعیت
خوشایندی بود که دوست داشــتم تداوم داشته باشد.
اما برای ســاعات بعد از کار باید فکری میکردم .پیاده
رفتن از محل کار به سمت خانه و نگاه کردن به ویترین
مغازهها مخصوصا راسته کتابفروشان برای گذران وقت
فکر بدی نبود ،و جستوجو در بین کتابها و احیانا پیدا
کردن کتابی مناسب برای ســرگرمی و کشتن وقت هم
میتوانست راهکار مناسبی باشد .در این راسته مغازهای
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 اینکه همواره دنبال
شــاگردی بود برای کار در مغازه ،با اینکــه چند نفری
همیشه در کار کمک به فروشــنده و مشتریها بودند،
نوشته کارگر ســاده نیازمندیم از پشــت شیشه کنده
نمیشد .در لیســت کتابهای این هفته کتابی معرفی
شده بود با نام اعترافات یک معتاد به کار .فی الفور دست
به جیب شدم و کتاب را خریدم .چیزی را که میخواستم
یافته بودم .کتاب شــد بالش زیر سرم و جدا شدن از آن
برایم 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 چهرهام پاک نمیشد.
حقوقم در پاکتی کوچک بود با نوشتهای با این مضمون
از همکاری شما سپاسگزارم آقای معتاد بهکار و به امید
دیدار مجدد شــما .یادداشــت  ،امضایی چنین داشت؛
 ۵ژوئیه مطابق با 14تیر ،روز جهانی اعتیاد بهکار است؛
این روز به شما مبارک باشد .این ماجرا ترفند فروشنده
بود برای فروش بیشتراین کتاب و دیگرکتابهای لیست
شده .نام آخر کتابهای پیشــنهادی عنوان با مسمایی
داشت؛ حرف زدن در تاریکی برای دو ساعت .باید برای
عصرکاری دوباره آماده میشدم.

خورشید ،رویش به ماست
ما از بخش مهمی از فرهنگ ملی
محمد سرابی
خودمــان غافل هســتیم .حتما
وجود داشته ولی االن فراموش شده اســت .مگر میشود در
کشوری که 6ماه تابستان دارد و 9ماه سال هوا گرم است و 3ماه
از اول صبح آفتاب بهصورت «دایرکت» میکوبد توی فرق سر
آدم ،کاله لبهدار حصیری توی هیچکدام از لباسهای محلی
وجود نداشته باشد؟
بعضی از لباسهای محلی هموطنان در جنوب کشور با گرما
تطبیق یافته است .خنک و گشاد است و تابستانها میشود با
همان لباس کار و زندگی کرد .پوشش منطبق با اقلیم به همین
میگویند .اما در وســط فالت ایران ،در دامنه کوهها و نزدیک
کویر؛ که بخش اصلی جمعیت کشاورز هستند و تابستان را به
وجین کردن و داشت و برداشــت گندم میگذرانند ،چرا یک
کاله لبهدار ملی پیدا نمیشود؟ برای هزار سال ،برنامه این بود
که کشاورز از خواب بیدار میشد ،نماز صبح را میخواند ،بیل
را برمیداشت و به ســمت مزرعه میرفت .تا شب هم یکسره
کار میکرد و تاریکی که شروع میشد به خانه برمیگشت .در
تمام این مدت هم آفتاب باالی سرش بود .پس چرا یک کاله
حصیری اختراع نشد؟ یعنی هوا آنقدر گرم نبود؟
توی چین و هندوچین که آفتابشان کمتر از ما میتابد انواع
کالههای حصیری از ساقه برنج و بامبو ساختند تا وقتی درون
شــالیزار کار میکنند روی ســر بگذارند .این کالههای زنانه
و مردانه االن قســمتی از لباس ملی این ملتهاســت .یعنی
پیشــینیان ما در این حد ابتــکار و توانمنــدی و خودباوری
نداشــتند که کاله لبهدار ضدآفتــاب اختراع کننــد؟ اتفاقا
کالههایی که درمناطق گرم ایران استفاده میشود نمدی است
و فقط محدوده ریزش موی مردان را میپوشاند .زمستانها
فایده زیادی ندارد ،چون روی گوش را نمیگیرد .تابستانها
هم همینطور ،چون لبــه ندارد .کالههــای نیملبه و تماملبه
اروپایی هم که 100سال پیش وارد ایران شد ،نه همهگیر شد
و نه بومیسازی .نتیجه اینکه اکنون مرد و زن زیر تیغ آفتاب
داغ ،بیپنــاه ماندهاند .مگر در آموزههای ســنتی نمیگویند
زیر آفتاب راه نروید؟ امسال که از اول تابستان حرارت شدت
گرفته اســت ،کاله لبهدار سبک ،بیشــتر از کولر در تنظیم
خلق و خوی شهروندان مؤثر اســت .احتماال در پوشش ملی
کشــور گرم و کویری ایــران ،کاله ضدآفتاب وجود داشــته
است .ولی ما از آن بیخبر هستیم .اگر مسئوالن همتی کنند
و فرهنــگ کاله تابســتانی را ایجاد کنند ،نــه فقط مردم در
مکانهای عمومی خوش اخالقتر میشوند و کمتر غر میزنند
و دست از نگرانی برمیدارند؛ بلکه ممکن است بهصورت کلی
درجه کولرها را هم پایین بیاورند و حتی منابع برق و آب کشور
هم بیشتر حفظ شود.

راهکار عجیب بستن دسترسی
به سامانهها از خارج

نگاه تجمالتی
به پدافند غیرعامل

بهنظرمیرسد مدیرانی که باید مجری دستورالعملهای
پدافند غیرعامل باشند ،درکی از اهمیت آن ندارند

قطار ملی متر و
نزدیک ایستگاه آغاز

برخی بانکها دسترسی آیپیهای خارجی را به دلیل
حمالت سایبری بستهاند ،این کار چقدر فایده دارد؟

نخستین قطار ایرانی مترو مراحل تست گرم را با موفقیت پشت
سر میگذارد و تا پایان سال به مرحله انبوهسازی میرسد
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خالصه گزارش

رئیس کمیسیون
بهداشت و درمان
مجلس :مشکالت را
میدانیم و از  4 ،3ماه
پیش آن را به رئیس
جمهوري و ریاست
مجلس انتقال دادهایم.
ما تنها ميتوانيم
پيگيري كنيم و مسئول
اجرايي نيستيم.
نمیتوان قیمتها را
دستوری نگه داشت.
اگر دولت بخواهد مانع
از تعطیلی شرکتهای
دارویی شود ،نزدیک به
 118هزار میلیارد تومان
پول نیاز دارد .اما نه
سازمان برنامه و بودجه
میتواند پول را به موقع
بدهد نه سازمانهای
بیمه توان پرداخت
دارند
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اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران از عمل نکردن به دستورات رئیسجمهوری از سوی سازمانها و وزارتخانههای متولی انتقاد کردند

مــاده اولیه تهیه داروهــا تا 300درصد گران شــده و حاال
تولیدکنندگان زیر بــار گرانیهای همه جانبــه ماندهاند.
گزارشها از نبود برخی آنتیبیوتیکهای ساده خبر میدهند
و تأکید میشــود که در نبود داروهای باکیفیت ،داروهای
بیکیفیت و فاقد ماده مؤثره وارد بازار کشور میشود؛ اینها
تنها بخشــی از دغدغههایی اســت که اعضای سندیکای
صاحبان صنایع داروهای انسانی کشور در نخستین نشست
خود با رسانهها مطرح کردند؛ گروهی که بهگفته خودشان

چارهای جــز تعدیل نیرو ،توقف خط تولیــد ،کاهش تولید
بهدلیل حاشــیه ســود منفی داروها و ...ندارند .نزدیک به
6ماه است پیگیر اصالح قیمت تولیداتشان متناسب با تورم
و افزایش قیمتها هســتند اما تأکید میکنند که همهچیز
حتی بیسکوییت و پفک هم گران شده اما دارو ،بهعنوان یک
کاالی استراتژیک همچنان با بیشترین زیان تولید میشود و
دیگر توانی برای حفظ خط تولید داروها برایشان باقی نمانده
است .نخستین پیگیریهایشان برای اصالح قیمتگذاری
دارو از بهمن سال گذشته آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد
اما بهگفته اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی
کشور ،پس از دستور مستقیم رئیسجمهوری و معاون اول
برای پیگیری و رســیدگی به مشــکالت تولیدکنندگان به

مشکالت تولیدکنندگان دارو جدی است و مسئوالن باید
هر چه سریعتر در اینباره اقدامات الزم را انجام دهند .این
نکتهای است که حسینعلی شــهریاری ،رئیس کمیسیون
بهداشــت و درمان مجلس به آن تأکید میکنــد و درباره
پیگیری مجلس درباره مشکالت صنعت دارو به همشهری
میگوید« :مشکالت را میدانیم و از 4 ،3ماه پیش آن را به
رئیسجمهوری و ریاســت مجلس انتقال دادهایم .ما تنها
میتوانیم پیگیری کنیم ،مســئول اجرایی نیســتیم ».او
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گزارش

مریم سرخوش
روزنامهنگار

کاالیی که با 200هزار تومان ترخیص میشد
حاال به  2میلیون تومان رسیده
محمد عبدهزاده ،رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان
صنایع داروهای انسانی ایران« :وضعیت موجود در صنعت
دارو ســختتر از دیگر صنایع کشور اســت .به پیشنهاد
وزارت صمت برای کاالهای اساســی ،ارزش افزوده به یک
درصد رسید اما این مسئله برای دارو بهعنوان یک کاالی
استراتژیک 9درصد اســت .اظهارنامه داروی تولیدی در
ســامانه تیتک هم افزایش چند برابری هزینهها را نشان
میدهد .کاالیی که سال گذشته  200تا 300هزار تومان برای
ترخیص هزینه داشــت اکنون به بیش از 2میلیون تومان
رســیده .تمام هزینههای 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 شربتساز
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 سازمانهای بیمهگر را ندارد .نگرانی دولت
و مجلس درباره گران شدن دارو کامال به حق است و نباید
هزینهها به مردم تحمیل شود ،اما نباید بهگونهای هم باشد
که صنعت تولید دارو زیر این فشار له شود .اصرار بر تثبیت
قیمت دارو ،نتیجهای جز ورشکستگی تولیدکنندگان ندارد.
باید براساس بهای تمام شده ،قیمت دارو اصالح و بیمهها
تقویت شــوند .ما نمیتوانیم دوباره در مسیر واردات قرار
بگیریم ،چون ارز نداریم .سال گذشته درباره سرم این اتفاق
رخ داد ،به هیچ عنوان نمیتوان داروهای پرتیراژ و پرمصرف
را وارد کرد».
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دولت باید جوابگوی وضعیت فعلی داروسازان باشد

محمدرضا زرگرزاده ،رئیس انجمن علمی داروســازان
ایران« :تولیدکنندگان دارو هیچ قصدی برای بروز بحران
در کشور ندارند ،اما زیر آوار گرانی ماندهاند .شرایطی که
باعث شــده مصرفکنندگان هم با عالوه بر هزینههای
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 میکردند.
اما حاال که نتوانستهاند ما را با وجود این مشکالت فلج
کنند ،اقداماتی که با دســتور رئیسجمهوری باید اجرا
شود ،عقیم گذاشتهاند .کسانی هستند که نمیخواهند
حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام شود ،همانهایی
که میخواهند 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 اینباره نیازمند دســتور رسیدگی مستقیم از سوی
مقام معظم رهبری برای رفع مشکالت این حوزه به نفع
مردم هستیم».
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خط تولید  2دارو متوقف شد
محمد آذرینیا ،مدیرعامل شرکت الحاوی« :بهنظر میرسد
دولت امسال تصمیمی برای افزایش قیمت دارو ندارد ،چرا
که بهگفته رئیسجمهوری ،قیمت نان ،بنزین و دارو امسال
تغییر نخواهد کرد ،اما با ایــن وضعیت ،راهی جز افزایش
قیمت دارو وجود ندارد .در تامین بســیاری از نهادهها به
مشکل خوردهایم و اکنون خط تولید داروهای مایع مثل
دیفنهیدرامین و دکسترومتورفان کامال حذف شده است.
حاشیه سود این داروها منفی 17درصد و منفی 23درصد
است و هیچ عقل سلیمی قبول نمیکند که چنین تولیدی
ادامه داشته باشد .برخی داروها بهصورت محدود از سوی
شرکتها تولید میشــود و با اینکه حاشیه سودی ندارد
باید همچنان تولید شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند،
مثل فنیتوئین که منفی 3درصد است اما نمیتوان آن را
تولید نکرد».

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 شربتها ،از سه خط تولید شبانهروزی،
اکنون تنها 2خط آن هم در ساعت نرمال و یک شیفت برقرار
است .کمبودهای دارویی شامل قطره و پمادهای چشمی،
شربت ،قرص و دیگر حوزهها وجود دارد و حاال بیشتر به
چشم خواهد آمد .باید کارشناسی قیمت دارو بهصورت
کامل از سوی سندیکا انجام و از ابتدای مرداد اعالم شود،
در نهایت این دوستان هستند که باید در اینباره 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
سرمایههای داروسازی در کشور».

تولیدکنندگان ،زیر آوار گرانی

وزارت بهداشت ،سازمان غذا و دارو ،سازمان برنامه و بودجه و
وزارت صمت ،هنوز نتیجهای بهدست نیامده است.
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ساقهطالیی گران شد؛ دارو نه!

میگوید «:تنها کسی که باید در اینباره جوابگو باشد ،دولت
است .نمیتوان قیمتها را دستوری نگه داشت .اگر دولت
بخواهد مانع ازتعطیلی شرکتهای دارویی شود ،نزدیک به
118هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد .اما نه سازمان برنامه
و بودجه میتواند پول را به موقع بدهد نه سازمانهای بیمه
توان پرداخت دارند ».شــهریاری میگوید« :از 22دیماه
سال گذشته به سران ســه قوه نامه زدم و درباره وضعیت
هشــدار دادم .آقای رئیسجمهور 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 نتیجهای بهدســت
نیامده است».
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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 ســاق ه طالیی و ویفر
گرفته تا پفک100 .تا 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  50تا 100درصد زیانده هستند اما
زمانی که از بخش زایمان بیمارستانها با ما تماس میگیرند و
میگویند که آمپول مترژن ندارند و جان بیمار در خطر است،
ما باید چکار کنیم .مســئولیت اجتماعی ما باعث میشود
همچنان تولید داشته باشیم .ما چطور میتوانیم 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 زیانده بود و در خرداد هم قطعا همین
شرایط را داریم ».
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نیما سپهری ،مدیرعامل شرکت نانو الوند دارو« :در حوزه
داروهای ضدســرطان ،زمانی که تحریمها 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 سخ 
ت 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 آنتیبیوتیکها دچار کمبود شــدند اما
هیچوقت داروهای ضدسرطان تولید داخل کمبود نداشتند.
شرکتهای دارویی به شکل جدی مشکل نقدینگی دارند و
ایکاش به ما اعالم میکردند که با وجود مشکالت ،امسال
نه ،اما قطعا از ســال آینده در اینباره تصمیمگیری جدی
انجام میشــود .وزیر بهداشــت اعالم کرده به داروهای
ضدســرطان ارز میدهند ،این درست است اما تنها  20تا
30درصد قیمت این داروها ناشــی از مواداولیه است .در
ســایر موارد ،هزینههای ما چندین برابر شده است .همه
ما میدانیم سال گذشــته چه میزان داروهای فوریتی،
ضدقارچ ،ضدســرطان بیکیفیت 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 زیانده تولید نشوند
پویا فرهت ،مدیرعامل داروسازی تسنیم« :وضعیت صنعت
داروسازی کشور اکنون به مرحلهای رسیده که اگر همین
بیحمایتیها تا چند وقت دیگر ادامه داشته باشد ،یک روز
صبح بیدار میشویم و میبینیم 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 ،آنوقت
باید به مشــکل جدیدی فکر کرد و آن هم متهم شدن ما
به «سلطان دارو» است .بهتر اســت 30داروی جنرال که
زیانده هســتند را تولید نکنیم و در این شرایط مجبور
میشوند که با چندین برابر هزینه ،دارو را وارد کنند ،آن هم
داروی بیکیفیت از کشوری مثل هند .شاید تحمیل چنین
هزینههایی باعث شود کمی به تولیدکنندگان داخلی فکر
و از آنها حمایت کنند».

از  83قلم دارو  45قلم زیانده است
فرهاد شایقی ،مدیرعامل شرکت ایران ناژو« :اوایل دهه  70شرایط بسیار سختی وجود داشت ،نه ارز بود و نه ریال .اما هیچ
زمانی شرایط به بدی اکنون نبود .در حال حاضر از  83پروانه دارویی 45 ،قلم دارو زیانده مطلق هستند .بقیه هم حاشیه
سود زیر  15درصد دارند .در  3ماه اول سال فقط  30قلم دارو تولید شده و در بین آنها  20قلم دارو زیانده بودهاند و تداوم
این روند باعث میشود که با وجود  180پرسنل تصمیم به تعطیلی بگیریم».

از صنعت دارو حمایت شود
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سرنوشت تلخ صنعت دارو
به کجا خواهد رسید؟
مهدی پیرصالحی ،نایبرئیس هیأتمدیره 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 میکنند که 97درصد داروی مورد نیاز
در خود کشور تولید میشود .اما اکنون نگرانی این است
که سرنوشت تلخ صنعت دارو به کجا خواهد رسید؟ در
جمعبندی 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
قیمتها هم به هیچ عنوان تمایلی به تعیین قیمت از
سوی ما وجود ندارد ،اما چارهای در اینباره 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 بهعهده کسانی است که تاکنون این
شرایط را به تأخیر انداختهاند».

عکس :علیرضا صفرزاده

درخواست برای نجات صنعت دارو

رئیس هیات مدیره
سندیکای صاحبان
صنایع داروهای
انسانی ایران :کاالیی
که سال گذشته  200تا
 300هزار تومان برای
ترخیص هزینه داشت
اکنون به بیش از 2
میلیون تومان رسیده.
تمام هزینههای جانبی
چندین برابر شده ،ماده
«دکستروز انهیدروز»
سال گذشته برای هر
کیلو  17هزار تومان بود
و امروز به  60هزار تومان
رسیده است؛ یعنی
بیش از  300درصد
افزایش قیمت

رئیس انجمن علمی
داروسازان ایران:
تولیدکنندگان دارو هیچ
قصدی برای بروز بحران
در کشور ندارند ،اما زیر
آوار گرانی ماندهاند.
شرایطی که باعث شده
مصرفکنندگان هم
عالوه بر هزینههای
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 میکردند

مدیرعامل شرکت
نانو الوند دارو :وزير
بهداشت اعالم کرده به
داروهای ضدسرطان
ارز میدهند ،این
درست است اما تنها
 20تا  30درصد قیمت
این داروها ناشی از
مواد اولیه است .در
سایر موارد ،هزینههای
ما چندین برابر شده
است .همه ما میدانیم
سال گذشته چه میزان
داروهای فوریتی،
ضدقارچ ،ضدسرطان
بیکیفیت و فاقد ماده
موثره وارد بازار کشور
شد و چه عواقبی به
بار آورد

مدیرعامل شرکت
الحاوی :در تامین
بسیاری از نهادهها به
مشکل بر خوردهایم
و اکنون خط تولید
داروهای مایع مثل
دیفنهیدرامین و
دکسترومتورفان کامال
حذف شده است.
حاشیه سود این داروها
منفی 17درصد و منفی
23درصد است

سالمت

50درصد آزمایشها
آبله «مرغان» است
نه«میمونی»
از تمام نمونههایی که برای تست آبله میمونی به
آزمایشگاههای 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 بیماریهای قابل انتقال بین
انسان و حیوانروز گذشته در همایش علمی آبله
میمونی با بیان این مطلب گفت« :هماکنون 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».
بهگفته 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 آزمایشگاههای کشور ارسال شده که از میان
آنها هیچ مورد قطعی از ابتال به آبله میمونی تأیید
نشده است .البته این بهمعنای 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 ».بهگفته امیری بیش
از 50درصد موارد نمونههای انجام شــده ،آبله
مرغان بوده و در سایر تستها 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 خردادمــاه،۱۴۰۱
آزمایش تشــخیص مولکولی آبلــه میمونی در
انستیتوپاستور ایرانراهاندازی شد ،باتوجه به لزوم
آمادگی شبکه آزمایشگاهی تشخیص مولکولی
کشــور برای تشــخیص بهنگامموارد مشکوک
احتمالی ،انستیتوپاســتور ایرانکیت غربالگری
ارتوپاکس ویروس را طراحی کرد و تیم پاســخ
سریع انستیتوپاستور برای آمادگی جهت پاسخ
به اپیدمیهای احتمالی شکل گرفت .از ابتدای
خرداد امسال ،نمونههای مشکوک آبله میمونی
در آزمایشگاه پاسخ سریع انستیتوپاستور در حال
انجاماست .تا امروز در ۸۱نمونه تست غربالگری
آبله میمونی انجام شده است۳۷ .نمونه 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 ،مایهکوبی
آبله بــود .در بحث هاری در ســال ۱۳۰۱بخش
ضدهاری در انستیتوپاستور شکل میگیرد .در
زمینه عامل ســل اقدامات وسیعی رخ میدهد.
در زمینه بیماریهایی ماننــد حصبه که در آن
زمان شیوع باالیی داشته ،اقدامات خوبی انجام
میشــود .همچنین  ۵اپیدمی مربــوط به وبا را
انستیتوپاستور مدیریت کرده و واکسن استفاده
میشــود .این اقدامات ماندگار انستیتوپاستور
اســت .در عین حال طاعون در کردستان شیوع
مییابد که در این زمینه اقدام میشود و همچنان
هم این مناطق بهصورت مستمر رصد میشوند.
بیماری تــب راجعه هم ازجمله مواردی اســت
که انستیتوپاســتور اقدام کرده و همچنان هم
تبهای راجعه آندمیک را دنبال میکند ».بهگفته
او ،بعدها در انستیتوپاســتور اقدامات خوبی در
زمینه آبله اعــم از آبله انســانی ،گاوی و مرغان
برای تشخیص افتراقی انجام شــد .در آن زمان
واکســنهای آبلهتولیدی انستیتوپاستور ایران
در عراق ،افغانستان و مصر اســتفاده شد .حتی
برای فرانسه هم ارسال شد .حدود ۲۵۰میلیون
کودک از ۲۲کشور واکسنهای آبله تولیدشده از
سوی انستیتوپاستور را استفاده کردهاند .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
قناتها با توصیههای دانشمندان انستیتوپاستور
پاالیش شــده و آنالیز انجام دادنــد تا زمانی که
لولهکشی اتفاق افتاد.
او سیاســت فعلــی انستیتوپاســتور ایــران را
تحقیقــات کاربــردی در زمینه تشــخیص و
ارائه روشهــای کنترل بیماریهــا 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 بیماریها و
تعقیب مســتمر بیماریهای نوپدید و بازپدید
نیز انستیتوپاســتور نقش ایفا میکند .در عین
حال شبکه آزمایشگاهی کووید ۱۹-نیز از سوی
انستیتوپاستور راهاندازی شــد که بیش از ۵۰۰
آزمایشگاه در طول دوره وانفسای کووید 19 -به
آن متصل شدند».
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سهشنبه  14تیر 1401
شماره 8537

یادداشت

نقلقولخبر
سیدمحمد حسینی
معاون امور مجلس ریاستجمهوری
جوانان باید بدانند آمریکایی که مدام دم
از حقوق بشر میزند ،چه کارنامه سیاهی
در ظلم و ستم علیه مردم جهان حتی مردم
کشــورش دارد .چــه رفتــار خشــونتباری
علیه ملت خــود انجــام میدهــد و فاصله
طبقاتینتیجهاینظلموستمآمریکاعلیه
مردم خویش است/ .ایسنا

شاهکار تمدن غرب 6 -

اولین اشغالگران آسیا

فتحهللا توسلی
نماینده مجلس
شــرکتهای دانــش بنیــان نقــش
مؤثــری در اقتصــاد کشــور ایفــا کردنــد
و همانطــوری کــه رهبــر معظــم انقالب
در شــعار ســال تأکیــد داشــتند باید در
مســیر حمایــت از ایــن شــرکتها گام
برداشــته شــود.از ایــنرو بایــد بــه آنهــا
میــدان داده شــود و نبایــد در مســیر
فعالیتشان سنگاندازی شود/.فارس

نگاه تجمالتی به پدافند غیرعامل
محبی ،معاون توسعه فرهنگی سازمان پدافند غیرعامل:
مدیرانی که باید مجری سیاستهای پدافند غیرعامل باشند درکی از اهمیت آن ندارند

خبر

محمدصادق خیاطیان ،رئیس مرکز بررسیهای
استراتژیک ریاستجمهوری در سخنانی توسعه
شــبکه نخبگانی را از ماموریتهــای 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 ،وســیعتر از
نخبگان علمی اســت .در ایــن تعریف صاحبان
تجربه ،نخبگان بخشهای مختلف اعم از صنعتی،
سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی و کارآفرینان در
طبقه نخبگانی قرار میگیرند.
رئیس مرکز بررســیهای اســتراتژیک ریاست
جمهوری افزود :هدف ما در مرکز این اســت که
با توســعه ارتباطات با این طیفها ،شبکهسازی
گســتردهای انجــام دهیــم و ضمــن احصای
چالشهــای موجود بــر ســر راه کارآفرینان و
نخبگان عرصه اقتصاد ،به راهبردهای مشخصی
برای حل این چالشها برســیم و آن را به رئیس
جمهور انتقال دهیم .این جلســه نیز در همین
راستا برگزار شده است .خیاطیان ،تولید را یکی
از راهبردیترین مســائل کشور دانست و گفت:
نگاه ما در دولت ســیزدهم به مسئله تولید ،یک
نگاه کام ً
ال راهبردی است .تولید یکی از پایههای
مهم اقتصاد است بهطوری که سالها شعار سال
در راستای تولید انتخاب شده است / .ایسنا

انتخابات

طرح جدید مجلس برای انتخابات۱۴۰۲
جعفر قادری ،نماینده مجلس گفت :در فاصله یک سال مانده
به انتخابات مجلس دوازدهم ،مجلس یازدهمیها به فکر اصالح
قانون انتخابات افتادهاند و طرحی را با عنوان «نظام انتخاباتی
تناسبی استانی -شهرستانی» مطرح کردهاند.
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 ،ریاستجمهوری ،شــوراها و خبرگان،
انتخابات بر مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی برگزار میشود .نظام
انتخاباتی اکثریتی برای حوزههای تکنمایندهای کاربرد دارد،
ولی در حوزههای انتخاباتی چند نمایندهای ایرادات جدی دارد.
قادری افزود :بنابراین در شورا ،مجلس و مجلس خبرگان ایجاد
مشکل میکند و برخالف اســم آن که نظام اکثریتی است و
مدعی حاکمیت اکثریت بر اقلیت ،نتیجهاش حاکمیت اقلیت
منسجم بر اکثریت غیرمنسجم است.
وی با اشاره به ایرادات نظام انتخاباتی اکثریتی گفت :نماینده
در این نظام میتواند در لیســتهای مختلفی قــرار بگیرد،
ولی به هیچکدام از این لیســتها پایبند نباشد و این موضوع
ترویجدهنده 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 میکنیم ،اما حوزه اصلی ما استان است .در این
صورت بین لیستها و افراد مســتقل رقابت ایجاد میشود و
همه جریانهای سیاسی ،مذهبی و تخصصی میتوانند لیست
تهیه کنند.
این نماینده مجلس یادآور شد :در این نظام اگرچه تهیه لیست
محدود به جریانهای شناخته سیاسی نمیشود و دیگران هم
میتوانند لیست بدهند ،ولی نتیجه حرکت بر مبنای این نظام،
تقویت نظام حزبی است/.فارس

گزارش

حمیدرضا بوجاریان

خبرنگار

نزدیک 2دهه است که موضوع پدافند غیرعامل
به یکی از مباحث روز دفاعی کشور تبدیل شده
است .با این حال ،مســئله پدافند غیرعامل
مصوبهای برای فعالیت قانونی و منسجم ازسوی
مجلس نداشــت و از اینرو ،آنطور که انتظار
میرفت موضوع پدافنــد غیرعامل و بایدها و
نبایدهای آن از سوی دولتها جدی گرفته نشد.
گرچه با وجود نبود قوانین الزامآور برای دولتها
و دستگا هها ،ســطح آمادگی دفاعی کشور
برای مقابله با حمالت سایبری افزایش یافت،
اما حمالت ســایبری به برخی زیرساختهای
شهری ،صنعتی ،سیاسی و امنیتی نشان داد
تا رسیدن به نقطه مطلوب در پدافند غیرعامل
فاصله زیادی داریم؛ فاصلهای 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 راههای نفوذ به
زیرساختهای 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 دانشآموخته
دکتری امنیت ملی درباره عملکرد دستگاههای
توگو کردهایم.
مرتبط با پدافند غیرعامل گف 
نزدیک 2دهه از وارد شدن پدافند
غیرعامل گذشته است و مانورها و هشدارهای
زیادی برای ایجاد آمادگــی در این حوزه به
دستگاهها داده شده است .پس چرا هنوز شاهد
آسیب دیدن بخشی از زیرساختهای کشور در
حمالت سایبری هستیم؟

همه کشــورها در حوزه ســایبری آسیبپذیرند؛
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 میشــود علیه روســیه است.
این درحالی است که روســیه در بخش سایبری
پدافندی چندالیه و بســیار محکم دارد .با تغییر
شــیوه جنگها از ســخت و نظامی به سایبری،
در 8ســال گذشــته قرارگاه تهدیدات سایبری
راهاندازی و در این قرارگاه الزاماتی برای دستگاهها
و بخشهای حساس کشور تدوین شد که براساس
آن رزمایشهای مختلفی در حوزههای زیرساختی
برگزار شد .با برگزاری آن رزمایشها تا 80درصد
حمالت سایبری علیه این مراکز دفع شده است،
اما قبول داریم که هنوز در بخشهایی با مشــکل
روبهرو هستیم.
است؟

چگونه این حجم از حمالت دفع شده

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؛ بهعنوان مثال هر فرد بیگانهای
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
روبهرو شدیم ،شاهد این بودیم که تعداد زیادی از
بیمارستانها سیستمهای برق اضطراری ندارند!
این مســئله تبدیل به چالشی امنیتی و اجتماعی
برای کشور شده بود .همان زمان تصمیم گرفتیم

سرورهای دستگاههای مختلف اداری ،اقتصادی،
سیاسی و مانند آن که خارج کشور بودند به داخل
منتقل و مدیریت شود .به همه بیمارستانها ابالغ
و اخطار شد که باید سیســتمهای برق اضطراری
داشته باشــند و با قطع برق دچار اختالل نشوند.
این بخشی از اقدامات ما در این حوزه بود که بیشتر
دیده و رسانهای شد .اقدامات دیگری نیز انجام شد
که در ارزیابی کلی از این اقدامات توانستیم حجم
خســارتها و تهدیدها را کاهش و آستانه تحمل
ملی در مقابل حمالت سایبری را تقویت کنیم.

شــما گفتید الزاماتی از ســوی
قرارگاه تهدیدات سایبری به دستگاهها ابالغ
شده اســت که باید رعایت میشد ،اما شاهد
حمالت سایبری به مراکزی مانند سامانههای
فروش سوخت ،شهرداری ،سازمان زندانها
و حتی کارخانههای مهم کشــور بودیم .این
دستورالعملها دارای نقص بودند یا مشکل از
جای دیگری بود؟

متأســفانه باید گفت برخی مدیران با گذشــت
نزدیک به 2دهــه از تعریف مجموعــهای به نام
پدافنــد غیرعامل هنــوز احســاس میکنند که
پدافند غیرعامل موضوع یا مســئلهای تجمالتی
اســت و آنطور که باید به ایــن موضوع و ضرورت
اجرای دستورالعملهایی که به آنان داده میشود،
اهمیت نمیدهند؛ این در حالی است که موضوع
پدافند غیرعامل باید در ذات طرحهای سازمانها،
وزارتخانهها و صنایع هر مجموعهای که در زندگی
مردم نقش مؤثری دارد ،رعایت شود و نباید تنها
به بخشنامهها و دستورالعملها اکتفا کرد .بهنظر
میرسد هنوز مدیرانی که باید مجری سیاستها و
دستورالعملهای پدافند غیرعامل باشند درکی از
اهمیت این موضوع پیدا نکردهاند.
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 میکنند توجه به مسئله
مدیریــت بحــران مهمتر از
پدافنــد غیرعامل اســت.
براســاس این نوع نگاه
و رویکرد بــه پدافند

غیرعامل است که در دولتی مسئله پدافند برجسته
میشــود و در دولتی دیگر به فراموشــی سپرده
میشود؛ بهعنوان نمونه ،دولت قبل بودجهای برای
پدافند غیرعامل اختصاص نمیداد و آمادگی برای
مقابله با تهدیدات سایبری را ضروری نمیدانست.
هنــوز همچنیــن نگرشــی در برخــی مدیران
دیده میشــود؛ بهگونهای که اکنــون در برخی
وزارتخانههای حســاس کشــور مدیرکل پدافند
غیرعامل آن وزارتخانه را نداریم و عمال برنامهای
منسجم برای مقابله با تهدیدات سایبری نیز وجود
ندارد .تأکید میکنم نسبت به اینکه دولتها چه
نگاهی دارند رویکرد آنان به موضوعات هزینهای
برای مقابله با حمالت سایبری نیز متفاوت میشود.
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
جدیتری در عمل به دستورالعملهای آن داشته
باشند.
بهنظر میرسد نبود ضمانت اجرایی
برای عمل به ابالغها و دستورالعملها چالش
جدی شما در دستگاههاست .با توجه به ارتباط
این بیتوجهــی به تهدید امنیــت ملی ،آیا
برای ترک فعلکننــدگان بیعملی در اجرای
دستورالعملها تبعاتی هم دارد؟

تا چند ســال قبل برای اجرای دستورالعملهای
پدافند غیرعامل از ســوی مدیران ،الزام اجرایی
قانونی نداشــتیم؛ به ایــن معنا که اگــر مدیری
دســتورالعملها را اجــرا نمیکــرد ،جرمی هم
مرتکب نشده بود و تحت تعقیب هم قرار
نمیگرفــت! در دورهای که آیتاهلل
رئیســی ،رئیس قوه قضاییه بود
مسائل مرتبط با پدافند غیرعامل
و اهمیــت رعایــت مصوبهها و
دستورالعملها را تشریح کردیم
و ایشان نیز در
آن مقطــع
بــه رئیس
سازمان

عمویی :همه ساختارهای کشور باید به پدافندغیرعامل توجه کنند

مکث

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس ،درباره چرایی تشکیل
سازمان پدافند غیرعامل میگوید :این طرح با استفاده از نظرات کارشناسان دستگاههای
ذیربط ،مرکز پژوهشهای مجلس و نهادهای مرتبط بررسی شده است .ابوالفضل عمویی
ادامه میدهد :این سازمان مسئول ارائه سیاستها ،طرحها و نظارت بر آنها برای مبارزه
با تهدیدهای غیرعامل ،غیرنظامی و تهدید در موضوعات غیرمتعارف است .او حرفش را
اینطور ادامه میدهد :تهدید در حوزه مسائل نظامی تا تهدیداتی که زیرساختهای کشور
مانند صنعت آب ،برق و مانند آن را هدف قرار میدهد در زمره مسائلی محسوب میشود
که سازمان پدافند غیرعامل به آنها میپردازد .عمویی جایگاه سازمان پدافند غیرعامل
را ذیل ستاد کل نیروهای مسلح میداند و میافزاید :گرچه سازمان پدافند غیرعامل ذیل
ستاد کل نیروهای مسلح فعالیت خواهد کرد ،اما بهدلیل شمول گسترده ماموریتهایش
وزارتخانههای مختلف نیز با آن مرتبط خواهند بود؛ بهگونهای که همه ساختارهای کشور
باید پدافند غیرعامل را در برنامههای خود مورد توجه قرار دهند .سخنگوی کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان میکند :براساس طرح فعلی ،کمیته
دائمی با عضویت همه دستگاههای کشوری و لشــکری تشکیل میشود و اساسنامه و
چارچوب فعالیت آن نیز به تصویب رهبر معظم انقالب خواهد رسید .عالوه بر این ،تمام
دستگاهها نیز مکلف میشــوند برخی طرحهای تملک دارایی خود را ذیل برنامهریزی
سازمان پدافند غیرعامل انجام دهند .او در پاســخ به اینکه ایجاد این سازمان بار مالی
تازهای به بدنه دولت وارد خواهد کرد ،با رد این موضوع میگوید :مسئول اجرای سیاست
پدافند غیرعامل در هر دستگاه ،مسئول آن دستگاه است؛ از اینرو ،ساختار جدیدی ذیل
دستگاهها ایجاد نمیشود و نباید نگران ایجاد ساختارهای اداری جدید بود.

بازرسی کل کشور دســتور داد این ســازمان به
شــکل کالن به مســائل مرتبط ورود و مدیران را
مکلف به اجرای دســتورالعملها 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 ماههای اخیر براساس
گزارش مدیران کل پدافند غیرعامل2 ،مدیرکل از
دستگاههای اجرایی استانی بهدلیل بیتوجهی به
الزامات پدافند غیرعامل برکنار شدهاند.

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؟

بستهای 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 کردهایم
این بسته مشتمل بر تعریف وظایف و کارکردهای
دستگاههای 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
استانها بودند که این مسئله کمک زیادی به تصویب
پیشنهادهای ارائهشده 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 بهشدت افزایش یابد.
شد؟

چه پیشــنهادهایی به مجلس ارائه

نمیتوانم درباره جزئیات پیشنهادهای ارائهشده
به مجلس اطالعــات زیادی بدهم ،امــا در یکی
از پیشنهادها تأکید شده اســت که حتی بخش
خصوصی و مدیران کارخانههایــی 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 طرحهای پدافند
غیرعامل شود .بهعنوان نمونه همه پتروشیمیها،
پاالیشــگاهها ،نیروگاهها ،کارخانجات صنعتی و
تولیدی و مانند آنها باید قوانین پدافند غیرعامل
را اجرایی کننــد و نمیتوانند با توجیه خصوصی
بودن از زیــر بار اجرای آن شــانه خالــی کنند.
جابهجایی مراکز پرخطــر از مراکز جمعیتی نیز
از دیگر پیشــنهادهای ارائه شده از سوی ما است
و پیشبینی میکنیم 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
داشتهایم؟

همانطور کــه از نام ســازمان پدافنــد غیرعامل
برمیآید ،ما ســازمانی دفاعی هستیم و در حوزه
آفندی اقدامــی نمیکنیم؛ درحالیکــه این کار
برعهده بخشهای دیگری غیر از سازمان پدافند
غیرعامل اســت .این را باید بگوییم کــه یکی از
مظلومیتهای جمهوری اسالمی دقیقاً در همین
حوزه اســت که نمیتواند اقدامات خود را در این
عرصه به شکل عیان همانطور که دشمن آن را بیان
میکند ،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.

طرح :همشهری /محمدعلی حلیمی

سیدمجید میراحمدی
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور
موضــوع ســاماندهی اتبــاع خارجــی
بهصــورت جــدی در دســتورکار وزارت
کشور است و تالش داریم با شناسایی
کامــل اتبــاع مقیــم خارجی در کشــور،
سیاستگذاریهایی 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 بهدنبال توسعه
ارتباطات با شبکه نخبگانی

محمدرضا مرادی؛ تحلیلگر مسائل سیاسی

بدون شــک در میان اســتعمارگران که هویت تاریخی خود
را از اواخر قــرن پانزدهم میالدی یافتهانــد ،دربار پرتغال جزو
نخستینها محسوب میشود که توانست به سرزمین آفریقا راه
یابد؛ هر چند گروهی از مورخان در بررسی علل آغاز جهانگشایی
و کشورگشایی پرتغالیها خروش احساسات و تعصبات مذهبی و
اشاعه آیین مسیح را برشمردهاند و گروهی دیگر از ضرورت درهم
شکستن قدرت مسلمانان در شمال و غرب آفریقا بر مسیرهای
دریایی این منطقه ســخن گفتهاند ،اما حقیقت آن اســت که
مهمترین عامــل ورود پرتغالیها به عرصه گســترشگرایی و
استعمار ،سودای تسخیر شرق و دســتیابی به ثروت افسانهای
دربار امپراتوریهای بزرگ آسیا و تسلط بر تجارت ادویه بود که
به آمال و آرزوی مردمان مغرب زمین بدل شده بود.
پرتغالیها توانســتند با کمک راهنمایی دریانوردان مسلمان
بهتدریج 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 سالها در کنترل آنان
بود و سیطره آنان تا خلیجفارس ،اقیانوس هند و سواحل سنگاپور
و جنوب شرق آسیا گسترانیده شد.
مانوئل ،پادشاه پرتغال5 ،سال پس از سفر کلمب ،واسکوداگاما را
راهی دریاها کرد .در 8ژوئیه  ،1497گاما در رأس ناوگانی مرکب
از  4کشتی ،بندر لیسبون را به مقصد هند ترک کرد .در ماه نوامبر
«دماغه امیدنیک» را در جنوب آفریقا درنوردید و وارد آبهای
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.
چندماه 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 ،شکســتخورده به پرتغال بازگشت و کمی
بعد ،به ســال  1502مجددا این واسکودوگاما بود که مأموریت
یافت برای انهدام کامل ناوگانهای تجاری مسلمانان و استقرار
ســلطه انحصاری پرتغال بر راههای دریایی شرق راهی شود.
گاما با 21کشتی روانه هند شد و در بندر کالیکوت کشتیهای
تجار مسلمانان را نابود کرد و با تهاجم وحشیانه موجی بیسابقه
از خشونت و وحشــت آفرید و نخستین تســلط پرتغالیها 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
میدانند که یک امپراتوری اروپایی در مشرق زمین ایجاد کرد.
دایرهالمعارف آمریکانا ،آلبوکرک را «بنیانگذار امپراتوری پرتغال
در شرق» میخواند و میافزاید« :وی به مارس(خدای جنگ)
پرتغالی شهرت داشت!»

حقوق بشر

باندهای قدرت و ثروت ،بستر حقوق
بشر آمریکایی
علی باقری ،معاون سیاســی وزارت امور خارجه گفت :مبنا و
اساس حقوق بشر آمریکایی ،حقوق انسانها نیست ،بلکه منافع
باندهای قدرت و ثروت مالک و معیــار موضعگیری و قضاوت
آنها در موضوع حقوق بشر است؛ به همین جهت کشتار مردم
فلسطین ،یمن ،عراق و افغانستان که با سالحهای مرگبار غربیها
انجام میشود ،از نظر آنها ،نقض حقوق بشر محسوب نمیشود.
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 مردمساالری
اسالمی نماد اعال و شاخص بارز آن است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت :همان اندازه که حقوق
بشر آمریکایی سیاستزده و سیاستپایه است ،سیاستهای
جمهوری اســامی انســانمحور و مردمپایه 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
انسانهاست؛ بنابراین همانطور که حقوق بشر آمریکاییها
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 ،کوچکترین
تســامحی در قبال حقوق مردم در برابر آمریکا از خود نشان
نداد.
وی فلسطین را دایرهالمعارف حقوق بشــر آمریکایی دانست و
افزود :درحالیکه طبق همه قواعد و مقــررات بینالمللی اقالم
بشردوستانه در هیچ شرایطی قابل تحریم نیست ،اما در حقوق بشر
آمریکایی تحریم غذا و دارو ممنوع نیست .باقری ،وضعیت رقتبار
کودکان معصــوم مبتال به بیماری
پروانهای در ایران را نماد حقوق
بشر آمریکایی معرفی کرد .معاون
سیاســی وزارت امور خارجه در
ادامه گفت :تدوین منشور حقوق
ملتها باید به دســتورکار با
اولویــت قدر تهــای
نوظهــوری تبدیــل
شود که پیشقراول
و ســـردمــــدار
چندجانبهگرایــی
هستند  /.ایسنا
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آمریکا ويروس بیماری
کووید19-را ساخته است؟

مقاله علمی الگوریتم
هوش مصنوعی درباره خودش

فرضیه بــروز ویــروس  SARS-CoV-2عامــل بیماری
کووید 19-از یک آزمایشــگاه در آمریکا از ابتدای شــروع
همهگیری مطرح بود .برخــی از متخصصان این ویروس را
ویروس دستساز انســانی میدانند و به اعتقاد آنها ریشه
طبیعی ندارد .در شبکههای 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 ویروسهایی از خانواده کرونا به واســطه ابتال به آنفلوآنزا
و سرماخوردگی برخورد داشــتهایم .اما نوع جدید ویروس
کرونا که بیش از 2ســال زندگی جهانیــان را مختل کرده
است ،بسیار مرموز و ناشــناخته بود .زمانی که جو بایدن،
رئیسجمهور آمریکا از جامعه اطالعاتی ایاالت متحده ()IC
خواست تا منشأ کووید19-را مشخص کند ،نتیجه بهطور
عجیبی تکاندهنده بود IC .به روشنی اعالم کرد ،نمیتواند
این احتمال را که  SARS-CoV-2از یک آزمایشگاه بیرون
آمده باشــد ،رد کند .حتی بدتر از این ،اگــر ویروس واقعا
نتیجه تحقیقات و آزمایشهای آزمایشگاهی باشد ،تقریبا
بهطور 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 میتوان گفت بهطور 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 هیچکس واقعیت را
نمیداند .به همین دلیل اســت که بررسی تمام اطالعات
مرتبط موجود در پایگاههای داده موجود در آمریکا بسیار
مهم است .از زمان شروع همهگیری در اوایل سال ،2020
دولت آمریکا انگشت اتهام را به سمت چین نشانه رفته است.
درست است که نخستین موارد مشاهده شده کووید19-در
ووهان بوده ،اما داستان کامل شــیوع درصورتی که بهطور
قطع روشن شود ،میتواند 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 ویروسشناســان که توسط مؤسسه ملی
بهداشت آمریکا به رهبری مؤسســه ملی بهداشت گفتند
که  SARS-CoV-2ممکن است از تحقیقات آزمایشگاهی
ناشی شده باشد و خاطرنشان کردند که این ویروس دارای
ویژگیهای غیرعادی اســت که ویروسشناسان آمریکایی
سالهاست در آزمایشها از آن استفاده میکنند.

الگوریتم هوش مصنوعی  GPT-3برای نخستین بار یک مقاله
آکادمیک درباره خودش نوشته و این مقاله اکنون در مرحله
داوری برای انتشار در نشریهای علمی قرار دارد.

لونقل
حم 

تحویل روباتیک مرسولهها
برای کاهش آالیندگی

راهکار عجیب بستن دسترسی به سامانهها از خارج
برخی بانکها دسترسی آیپیهای خارجی را به اینترنت بانکهای خود برای جلوگیری از حمالت سایبری بستهاند
اما این کار چقدر فایده دارد؟

امنیت

عمادالدین قاسمیپناه
روزنامهنگار

تجربه برخی از کاربران حاکی از مســدود شدن
تعــدادی از ســامانههای بانکی طــی چند روز
ی که کسبوکارهای ایرانیان
گذشته است .درحال 
خارج از کشور و داخل کشــور از اینترنت بانک
برای انجام امور خود اســتفاده میکنند ،اکنون
سامانههای بعضی از بانکها صرفا با  IPایران قابل
دسترسی هستند .البته همه بانکها دسترسی به
سامانههای خود را قطع نکردهاند و در عین حال،
آن بانکهایی که این کار را انجام دادهاند نیز علت
را اعالم نکردهاند .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 میکند ،پیشــگیری از حمالت سایبری
اســت .برخی متخصصان حوزه  ITمعتقدند این
کار شاید چند ســال پیش کارآمدی داشت ،اما
اکنون و با وجود روشهای مختلــف برای نفوذ
به ســامانهها ،نمیتوان این اقدام را روشی مؤثر
دانســت .همچنین تعدادی دیگر از سازمانها و
حتی مراکز دانشــگاهی هم دسترسی خارج از
کشور را قطع کردهاند و سامانه خود را اصطالحا
 iran accessکردهاند .به همینخاطر برخی از
کارشناسان معتقدند که این کار صرفا کاربران را
با مشکل مواجه میکند و فایده دیگری ندارد.
روش ناکارآمد

نعیم فرهادیان ،متخصص شــبکه در گفتوگو
با همشــهری بــا اشــاره بــه اینکه اگــر علت
 iran accessکردن برخی از سایتها ،پیشگیری
از حمله ســایبری باشــد ،کاری بیفایده انجام
آمازون در حال راهاندازی ناوگانی از دوچرخههای باربری
الکترونیکی و تیمی از کارکنان تحویــل بهصورت پیاده
برای جایگزینی هزاران ون در جادههای لندن اســت .به
گزارش گاردین ،این خرده فروش آنالین نخستین هاب
میکروموبایلیتی خود را در هاکنی که شــرق لندن است
باز میکنــد و همراه با ناوگان خودروهــای برقی موجود
تالش ميكند تا تحویل کاالی 5میلیون نفر را در ســال
با روشی بســیار کم آالیندهتر انجام دهد .این دوچرخهها
توسط شــرکتهای مختلف اداره میشوند ،نه مستقیما
توسط آمازون.
آمازون در سالجاری بهعنوان بخشــی از تالشهای خود
برای کاهش انتشــار کربــن ،مراکز تحویل بیشــتری در
سراســر بریتانیا درنظر گرفته اســت .این شرکت در سال
2020بهعنوان مرکــز حملونقل 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 آیندهای با کربن خالص صفر جهانی پیش میرود.
یکی از راهکارهای ما ،تغییر شــبکههای حملونقل است.
دوچرخههای باربری الکترونیکی جدید و ناوگان رو به رشد
تحویل وسایل نقلیه الکتریکی ما به ما کمک میکنند تا در
ماههای 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
محیطزیســت و حملونقل ،از این طرح استقبال کرد .او
گفت :اگر میخواهیم کربن را به صفر برســانیم ،مقابله با
انتشار گازهای گلخانهای قدم اول و مهمی است .ما واقعا
خوشــحالیم که با آمازون برای حمایت از خروج ونهای
ســنتی از خیابانهــا و جایگزینی آنها بــا دوچرخههای
الکترونیکی همــکاری کردیم .این کار به کاهش انتشــار
گازهای گلخانهای و بهبود کیفیت هوا برای مردم در هاکنی
و فراتر از آن کمک میکند.
طبق اعالم انجمن دوچرخه ،حــدود 2000دوچرخه باری
در بریتانیا برای استفاده تجاری در سال 2020فروخته شد
و تعداد مشابهی برای اســتفاده خانوادهها و افراد به فروش
رسید .پیشبینی میشود این رقم در سال گذشته افزایش
یافته باشد.

شده ،میگوید« :مهاجمان سایبری میتوانند از
ویپیانهای ایرانی برای اتصال و درنهایت نفوذ
استفاده کنند ».فرهادیان در پاسخ به این پرسش
که دقیقا به چه علت ،مسدود کردن  IPنمیتواند
مانع حمالت سایبری شــود ،میگوید« :کسی
که تخصــص و هدفش هک کردن یک ســایت
است ،حتما این توانایی را هم دارد که به  IPایران
دسترسی پیدا کند».
این متخصص حوزه فناوری اطالعات همچنین
یکــی از دالیلــی را کــه بــرای iran access
کردن عنوان میشــود ،جلوگیــری از حمالت
 DDoSمیداند .او با اشــاره به اینکه این کار در
ســازمانهایی رایج اســت که وقتی سامانهای
دچار حملــه  DDoSمیشــود ،وب ســایت را
 iran accessمیکنند ،در توضیح این نوع حمله
میگوید« :حمالت  DDoSبه این معنی است که
معموال تعداد زیادی درخواســت به سایت مورد
نظر ارسال و به این ترتیب آن سایت از دسترس
خارج میشود».
زامبیها همه جا هستند

بهگفته فرهادیان «این روش 5سال پیش ،شاید
میتوانست کارایی داشــته باشد ،چون اکثر این
نوع حمالت از خارج کشــور انجام میشــد ،اما
اتفاقی که اکنون شــاهد هســتیم ،این است که
botnetهای ایرانی هم درســت شــدهاند و در
عمل مهاجم از داخل ایران هــم میتواند حمله
 DDoSرا انجام دهد ».این متخصص در توضیح
این نوع حمله میگوید« :حمله محرومســازی
از ســرویس()distributed denial of service
یا همان  DDoSبه این مفهوم اســت که مهاجم
به جای حمله از یک نقطه ،از چند هزار نقطه به
سامانه هدف حمله میکند».

بهگفته فرهادیان« ،برای چنین حملهای ،مهاجم
اصطالحا نیاز به تعداد زیــادی «زامبی» دارد و
زامبیها یا همان شبکه botnetها میتوانند در
خدمت مهاجم اصلی قرار بگیرند».
او یکی از مرســومترین کارهایی را که در کشور
برای جلوگیری از حمالت  DDoSانجام میشود،
همین  iran accessکــردن میداند ،اما تأکید
میکند که حمله  DDoSصرفا از خارج از کشور
صورت نمیگیرد.
فرهادیان با اشــاره به اینکه اکنــون botnetها
در داخل ایران هم وجود دارنــد ،محدود کردن
دسترسی به ایران را عملی بیفایده میداند .علت
این موضوع نصب بسیاری از اپلیکیشنهای ناامن
از سوی کاربران است که در ظاهر به مردم سرویس
میدهند ،اما میتوانند در نقش یک مهاجم به یک
وب ســایت عمل کنند ،چیزی که خارج از بحث
این گفتوگوست .او همچنین با اشاره به انتشار
مقالهای در ســال 98که محتوای آن «حمالت
گسترده  DDoSبا سوءاستفاده از MTProxyهای
تلگرام» بــود ،تأکید میکند کــه همین االن در
داخل کشور  botnetوجود دارد و iran access
کردن کمکی به وبسایتها نمیکند.
جلوگیری از DDoS

این کارشــناس شــبکه با اشــاره به اســتفاده
از راهحلهای رســمی محافظــت از  DDoSیا
 DDoS protectionمیگویــد« :راهحلهــای
بســیاری برای جلوگیری از حمــات DDoS
وجود دارد ،از تجهیزات ســختافزاری گرفته تا
سرویسهای ابری».
بهگفته فرهادیان «هنگامــی که زامبیها حمله
میکنند ،درواقع یک «ترافیــک کثیف» ایجاد
میکنند .اگر بتوانیم این ترافیک را از یک مرکز
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دانش

فناوری

محقق ســوئدی« ،المیرا عثمانوویچ تونستروم» در مقالهای
در وبســایت  Scientific Americanمیگوید :این پروژه
ابتدا بهعنوان یک آزمایش ساده آغاز شد تا مشخص شود که
الگوریتم تولید متن  OpenAIبا چه کیفیتی میتواند درباره
خودش بنویســد .اما حاال نتیجه کار در یک مجله علمی در
دست داوری قرار دارد .دســتور اولیهای که تونستروم به این
الگوریتم داد بسیار ساده بود« :یک مقاله 500کلمهای درباره
 GPT-3بنویس و ارجاعات و منابع علمــی را به متن اضافه
کن ».الگوریتم  GPT-3در نهایت در عرض  2ساعت مقالهای
نوشــت که عنوان آن چنین اســت« :آیا  GPT-3میتواند
بهخودی خود و با کمترین دخالت انسانی یک مقاله آکادمیک
بنویسد؟» این مقاله هم اکنون بهصورت پیشچاپ در مرجع
 HALمنتشر شده است.

تصفیــه ترافیک عبــور دهیم ،چنیــن مرکزی

میتواند مانع ترافیــک کثیف یا حمالت DDoS

شود».

دردسر برای مردم

این متخصص فناوری اطالعات با اشاره به اینکه
اگرچه گفته میشــود که بانک مرکــزی به این
بانکها اعالم کــرده کــه  iran accessکنند،
میگوید« :این در حالی است که صرفا بانکها از
این روش استفاده نمیکنند و برخی از دانشگاهها
و سازمانهای دولتی مانند سایت تامین اجتماعی
هم به این راهحل روی آوردهاند».
فرهادیان توجه به این نکتــه را ضروری میداند
که سادهانگارانهترین روش برای باال بردن امنیت
یک سایت ،همین روش است که در عمل نهتنها
کاربردی ندارد ،بلکه باعث بروز مشکل برای مردم
میشــود .بهگفته او «این اتفاق برای بخشــی از
مردم چه در داخل کشــور و چه خارج از کشور
مشــکل ایجاد میکند ،چرا کــه در داخل هم از
آنجا که معموال ویپیانها فعال اســت ،کاربران
ناچار میشــوند که برای اتصال به این سایتها و
سامانهها ویپیان خود را غیرفعال و دوباره فعال
کنند ».این کارشناس شبکه با اشــاره به اینکه
تعداد وبسایتهایی که سیاست iran access
را انتخاب کردهاند شاید چند صد وبسایت بیشتر
نباشند ،ادامه میدهد« :نکته قابل توجه این بود
که این وبســایتها ،در شــمار پرمراجعهترین
وبســایتها بودند که مردم خدمات بسیاری از
آنها دریافت میکردند».
بهگفته فرهادیان «فرقی نمیکند که ادمین این
وبســایتها از تجهیزات سختافزاری استفاده
کنند یا از جدیدترین تکنولوژیهای مبتنی بر ابر،
در آخر بدترین سیاست را پیاده میکنند».

اینترنت

جنجال هک شدن
حسابهای کاربری ارتش
انگلیس
حسابهای شــبکههای توییتر و یوتیوب ارتش
بریتانیا بعد از مدتی هکشــدن ،دوباره بازیابی
شدند.
به گــزارش رویترز ،حســابهای شــبکههای
اجتماعی توییتر و یوتیوب ارتش انگلیس بعد از
مدتی هک شدن ،بازیابی شده اند .در حسابهای
ارتش بریتانیا کــه در این مدت هک شــده بود
مطالب مرتبط به رمزارزها و توکنهای غیرمثلی
( )NFTپست میشد.
ارتش بریتانیا در توییتی گفت« :بابت قطع موقت
مطالبمان پــوزش میخواهیم .مــا تحقیقات
کاملی را انجام خواهیم داد و از این اتفاق خواهیم
آموخت».
حســاب یوتیوب ارتش هم که به آرک اینوست
« »Ark Investتغییر 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 هماکنون  ۳۶۲هزار
دنبالکننده دارد و دنبالکنندگان کانال یوتیوب
ارتش هم به  ۱۷۷هزار مشترک رسیده است.
آرک اینوســت نام یک شرکت ســرمایهگذاری
آمریکایی با محدوده فعالیت جهانی است که در
سال  ۲۰۱۴تاسیس شده بود.

خطر قرصهای مسکن برای معده و قلب

تحقیقات نشان میدهد که داروهای مسکن غیراستروئیدی خطر خونریزی معده و سکتههای قلبی و مغزی را درصورت
استفاده نابجا افزایش میدهد
داروهــای ضدالتهابــی
زهرا خلجی
غیراستروئیدی ( )NSAIDs
پزشکی روزنامهنگار
رایجتریــن داروهــای مورد
استفاده در جهان هستند .این
داروها با بســتن راه تولید آنزیم سیکلواکســیژناز ،باعث کاهش درد
میشــوند .به گزارش مایو کلینیک ،این فرایند بــا جلوگیری از تولید
پروســتاگالندینها همچنین منجر به کاهش تورم و التهاب میشود.
همه ما چند نوع از داروهای  NSAIDرا 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 میشود 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 بهطور منظم از داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی با نسخه و
بدون نسخه استفاده میکنند که این مقدار ساالنه بیش از 30میلیارد
دوز را شامل میشود.
مبارزه با دردهای مزمن

در بیشــتر مواقع ،مصرف NSAIDها چیز خوبی اســت .درواقع شما
دارویی مناسب برای از دست ندادن فعالیتهای روزانه در مواقع ضروری
در اختیار دارید .حتی هماکنون تحقیقات بیشتری در مورد استفاده از
NSAIDها در بیماران برای کمک به مبارزه با موادمخدر انجام شــده
اســت .با توجه به اینکه یکپنجم ما با درد مزمــن زندگی میکنیم،
مدیریت مؤثر آن یک مسئله جدی و یک حق اساسی است.
اما NSAIDها در کنار مزایایی که دارند ،میتوانند برای معده خطرناک
باشند؛ حتی بیشتر از آن چیزی که تا به حال میدانستید .دکتر سامر
آلن ،پزشک خانواده در اینباره گفت :یکی از بزرگترین نگرانیهای ما
در مورد داروهای  NSAIDبرای بیمــاران احتمال خونریزی در معده،
پوشش معده یا مجرای آن اســت .این میتواند بهویژه برای افرادی که
بهطور منظم یا طوالنیمدت از این داروها استفاده میکنند ،خطرناک
باشد .انجمن تحقیقات روده در کانادا تخمین میزند که 15تا 30درصد

انجمن مدیران پزشکی آمریکا هشدار داد که استفاده طوالنیمدت از
داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی خطر ابتال به زخم معده ،نارسایی
حاد کلیه و سکته مغزی و سکته قلبی را در سالمندان افزایش میدهد.
دوراهی تسکین درد و خونریزی معده

از مصرفکنندگان طوالنیمدت NSAIDهــا در معرض خطر ابتال به
بیماری زخممعده هســتند که 2تا 4درصد از این زخمها ممکن است
مزمن شود.
خطرات استفاده طوالنیمدت از مسکنها

اما جایی که همهچیز پیچیدهتر میشود ،زمانی است که بیمار مجبور
است یک داروی مسکن را بهصورت وریدی بهمدت 12ساعت دریافت
کند و این در حوزه گســترده تداخالت دارویی نامطلوب ،بیماریهای
همزمان و تجویز بیش از حد دارو ،قرار میگیرد .بیش از نیمی از ما اکنون
بهطور منظم یک داروی تجویزی مصرف میکنیم و مسئله این است که
همه این داروها کنار هم خوب عمل نمیکنند.
مطالعهای در سال 2021از دانشکده پزشــکی دانشگاه کریتون نشان
داد که برای بیمارانی که قبال از NSAIDها استفاده میکردند ،افزودن
داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب ســروتونین ( )SSRIبهمعنای
افزایش احتمال خونریزی دســتگاه گوارش فوقانی تا 75درصد است.
حاال اگر کســی از داروهای رقیقکننده خون ،مهارکنندههای ،ACE
مسدودکنندههای بتا یا ســایر NSAIDها استفاده کند ،چه میشود؟
همه این ترکیبات میتوانند باعث تحریک معده یا سایر عوارض جانبی
شوند .برای بیمار مبتال به التهاب روده چه اتفافی میافتد؟ NSAIDها
میتوانند عالئم او را بدتر کنند .بیش از یکدهه پیش ،تحقیقات در مجله

عدد خبر

1

میلیارد

اما حتی برای افرادی که کامال ســالم هستند ،مالحظات مهمی وجود
دارد که قبل از مصرف  NSAIDها باید درنظر گرفته شود .گزارشی در
سال 2016در مجله  British Journal of General Practiceهشدار
داد :از نخستن روز استفاده از مسکنهای غیراستروئیدی ،شما در معرض
خطر خونریزی گوارشی ،سکته قلبی و سکته مغزی هستید .تحقیقاتی
که ماه گذشته در کانادا منتشر شد ،نشان میدهد که مصرف داروهایی
مانند ایبوپروفن و استروئیدها برای تسکین دردهای کوتاهمدت میتواند
شانس ابتال به درد مزمن را افزایش دهد.
مصرف با نظر پزشک

بنابراین برای پایان دادن به چرخه قرص خوردن و معدهدرد چه کاری
میتوان 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 بهطور 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
NSAIDها را مصرف میکنند از حداکثر دوز توصیه شده روزانه برای
این داروها فراتــر رفتهاند و این کار خطر عــوارض جانبی جدی مانند
خونریزی داخلی و حمالت قلبی را افزایش میدهد .نکته مهم دیگر این
است که NSAIDها را باید همراه با غذا مصرف کنید .اما بهتر این است
که برای هر دردی داروی مخصوص تجویز شود؛ بهعنوان مثال اگر فردی
سردرد سینوسی دارد ،ممکن است بهترین کار تجویز آنتیبیوتیک برای
عفونت یا آنتیهیستامین 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.

۱۲
ماه

یــک هکــر یــا گروهــی از هکرهــای
ناشــناس ادعــا کرد هانــد کــه پــس
از حملــه بــه پایــگاه داده پلیــس
شــانگهای ،اطالعــات بیــش از یــک
میلیــارد شــهروند چیــن را ســرقت
کردهانــد .کارشناســان از ایــن حمله
ســایبری بهعنــوان بزرگترین نقض
امنیت ســایبری در تاریخ این کشــور
یاد کردهاند.
میزان اطالعات ســرقت شــده بیش
از 23ترابایــت اســت و شــامل نــام،
آدرس ،محــل تولــد ،شــماره ملــی،
شــماره تلفــن و اطالعــات پرونــده
جنایــی شــهروندان میشــود .هکــر
ناشــناس قصــد دارد تــا ایــن دادهها
را بــه قیمــت 10بیــت کویــن (حــدود
200هزار دالر) به فروش برساند.
فــروش ( NFTتوکنهــای غیرقابــل
تعویــض) تحتتأثیــر ر یــزش
رمزارزهــا قــرار گرفتهانــد و درآمــد
ایــن بــازار بــه پایینترین ســطح خود
در 12مــاه گذشــته رســیده اســت.
نشــریه گاردیــن براســاس دادههای
شــرکت تحقیقاتــی حــوزه کر یپتــو
 Chainalysisدر گــزارش خــود
توضیــح میدهد که مجمــوع فروش
 NFTدر مــاه ژوئن به کمی بیشــتر از
یک میلیارد دالر رســیده که در طول
یک ســال گذشــته ،بدترین عملکرد
آن بوده است.
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قطار ملی مترو؛ نزدیک ایستگاه آغاز

نقلقولخبر
سیداحمد علوی
عضو شورای شهر تهران
خبرهــای خوبــی بــرای ســاکنان بافــت
فرسوده در راه است؛ بهزودی تحول بزرگی
درخصوص ساختوساز با صدور مجوز یک
طبقه اضافه مجاز در بافت فرسوده شاهد
خواهیم بود .در راستای تامین منابع مردم
و رونق ساختوســاز هرچه در تــوان داریم
بهکار میگیریم.

عدد خبر

20

میلیون

43

درصد

ســرهنگ محمــد رازقــی ،معــاون عملیــات
پلیــس راهــور تهــران بــزرگ میگویــد بخش
زیادی از ســفرهای شهری پایتخت سفرهای
شــغلی اســت .یعنــی ســفرهایی کــه صرفــا
شــهروندان برای رفتوآمد به محل کارشان
انجــام میدهنــد« :روزانــه 20میلیــون ســفر
درو نشــهری در شــهر تهــران بهوقــوع
میپیونــدد کــه 35.6درصــد از ایــن ترددهــا
سفرهای شغلی است که در روزهای تعطیل
خبری از این سفرها در معابر نیست».
ســرهنگ رابعــه جوانبخــت ،کارشــناس
تصادفات پلیس راهور میگوید43« :درصد
از آمــار متوفیــان حــوادث و تصادفــات شــهر
تهران در بزرگراههای تهران اتفاق میافتد و در
واقع این حــوادث در جایی اتفاق میافتد که
ما احتمال حضور عابران پیاده را نمیدهیم.
همچنین رتبه اول تصادفات شــهر تهران به
بزرگراهها تعلــق میگیــرد .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».

متروی تهران پرچمدار ساخت
نخستین قطار ملی

ت سر میگذارد و تا پایان سال به مرحله انبوهسازی میرسد
نخستین قطار ایرانی مترو مراحل تست گرم را با موفقیت پش 
گزارش

مهدی اسماعیلپور
روزنامهنگار

نخستین قطار ملی مترو تستهای مختلف را یکی پس
از دیگری پشتســر میگذارد تا در آیندهای نزدیک
آماده روی ریل خدمترسانی قرار گیرد .چیزی نمانده
اســت تا آخرین مراحل تســت گرم این قطار تولید
داخل ،توسط یکشــرکت دارای امتیاز لهستانی به
پایان برسد و سپس تولید انبوه آن از سر گرفته شود.
با این حساب ،امید میرود که بهزودی ساخت 17رام
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 سیســتمهای مربوط به آن در شرکتهای
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 انبو ه
ندارد؛ بنابراین پس از اینکه 3نسل از قطارهای ناوگان
حملونقل ریلی پایتخت وارداتی بهحساب میآیند،
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.
ی قطار ملی در تمام تست ها
سربلند 

مسعود درستی ،مدیرعامل شــرکت متروی تهران
درباره تســت گرم موفقیتآمیز نخستین قطار ملی
مترو به همشهری میگوید« :قریب به 2سال میشود
که این پــروژه با همکاری معاونــت علمی و فناوری
رئیسجمهوری و شــرکت متروی تهــران درحال
انجام بود و سرانجام با کمک شرکتهای دانشبنیان
داخلی ،یک دستگاه قطار ملی مترو با ظرفیت تقریبا
85درصد ایرانی و بومی ساخته شد .بهعبارت دیگر
تقریبا 85درصد از لوازم و تجهیزاتی که در ســاخت
این قطار بهکار رفته کامال ایرانی است .حدود یکسال
میشود 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 ،بهدنبال یک شرکت باتجربه و معتبر خارجی
بودیم که فرایند مهندسی ،طراحی و اجرای نخستین
قطار ملی ایرانی را صحهگذاری کند و این اطمینان
را کسب کنیم که کار انجامشــده و فرایند طیشده

عکس:محمد حسن واضح

لطفهللا فروزنده
معاون برنامهریزی ،توسعه سرمایه
انسانی و امور شورای شهر تهران
نمایشــگاه توانمندیهای مدیریت شهری
و شــهرهای خواهرخوانــده فرصتــی اســت
تــا مدیــران شــهری بهطــور مســتقیم از
نظرات شــهروندان دربــاره چگونگــی اداره
شــهر مطلــع شــوند و ایــن موضــوع ارتقای
ســطح کیفــی و کمــی خدمترســانی بــه
شهروندان را به همراه دارد .این نمایشگاه
در واقــع فرصتــی اســت کــه توانمندیها و
ظرفیتهای شهرداری تهران به شهروندان
نشان داده شود.

نگاه

قطارملیونیازمترو
تامیــن 1050دســتگاه واگن مــورد نیاز متــروی تهــران را دولت متعهد
شده است.
630واگنجدیدمتروباهمراهیدولتازطریقفاینانستامینمیشود.
ی تهران درحال
قرارداد ساخت 113دستگاه واگن با شرکت واگنساز 
نهایی شدن است که بر پایه قطار ملی انجام میشود.
تولید انبوه قطار ملی مترو شامل 15قطار 7واگنه و یک قطار 8واگنه
میشود.
۱۸شرکت دانشبنیان و4مجموعه صنعتی شامل شرکت واگنسازی

کامال درست است و اگر احیانا مشکالتی وجود دارد،
آنها را شناسایی و مرتفع کنیم ».درستی میافزاید:
«در همین راستا یک مشاور بینالمللی لهستانی را
استخدام کردهایم و در کنار این موضوع ،تستهای
روتین و رایجی هم داریم که یک قطار قبل از حضور
در خط باید آنها را پشــت ســربگذارد و این موضوع
به موازات تستهای شــرکت خارجی در حال انجام
است .تا به امروز تستهای زیادی از قطار گرفته شده
است که خوشبختانه تمام آنها را با موفقیت پشت سر
گذاشته است .مهمترین تست انجام شده نیز همین
تست گرم بود که قطار با سرعتی بالغ بر 80کیلومتر
در خط اصلی مترو تست شد و خوشبختانه در تمام

تهران ،جهاد دانشگاهی ،مپنا و ایریکو با محوریت شرکت متروی تهران
طراحی و ساخت قطار ملی مترو را برعهده داشتهاند.
متولی صفر تا صد سیستم رانش قطار ملی شرکت جهاددانشگاهی
بوده است.
شــرکت مپنا سیســتم بوژی قطار را هم که کال وارد کشــور نمیشد و
همچنین تهویه آن را طراحی و اجرا کرده است .در بحث سیستمهای در
و سیستم ترمز قطار ،مجموعهای که در شهر شیراز قرار دارد به متروی
تهران کمک کرد.

بخشها و مباحث مربوط بــه حرکت ،ترمز ،توقف و
دیگر موارد همهچیز خوب پیش رفت».
پایان مرحله تست تا 2ماه آینده

البته موفقیتآمیز بودن تستهای انجامشده کفایت
نمیکند و حتما الزم اســت تا فرایند صحهگذاری
توسط مشاور بینالمللی هم طی شــود که در این
بخش تاکنون حدود 70درصد تستها با موفقیت
انجام شده است .مدیرعامل شــرکت مترو در این
رابطه میگوید« :بــا این میزان موفقیــت ،برآورد
میکنیم 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 بینالمللی،
محصولی خواهیم داشت که دارای استاندارد جهانی
است .پس از نهایی شدن فرایند صحهگذاری قطار
ملی ،آن وقت میتوانیم بــرای تولید انبوه روی این
محصول برنامهریزی کنیم که انتظار میرود تا  2تا
3ماه آینده به این نقطه برسیم .همچنین در جلسهای
که با شرکت لهستانی داشــتیم ،آنها هم از فرایند
کار رضایت داشــتند ».با توجه بــه این موضوعات
پیشبینی میشــود تا قبل از پایان سال ،نخستین
قرارداد تولید انبوه قطار و واگن ،براساس نخستین
قطار ملی مترو نهایی شده و به امضا برسد.

محسن هرمزی

*

قطار ملی مترو با توجه به توانمندیها و ظرفیتهای موجود
در کشور و با همکاری شــرکتهای مختلف داخلی ازجمله
۱۸شرکت دانشبنیان و  4مجموعه صنعتی طراحی و ساخته
شده اســت .اوایل کار فرایند طراحی و تولید ،با سختیهای
زیادی روبهرو بودیم و کار واقعا پیچیده بود.
شــرکتهای دانشبنیــان که همــه آنها از دانشــجویان
دانشگاههایی چون صنعتی شریف ،علم و صنعت و امیرکبیر
بودند ،دور هم جمع شــدند و قطعات را بهصورت مهندسی
معکوس طراحــی کردند و در بخشهایی نیز خودشــان با
ایدهپــردازی کارها را جلو بردند .با وجود تمام مشــکالت و
محدودیتها در نهایت بخش طراحی به پایان رســید و به
مرحله تولید محصول رسیدیم.
در واقع شرکت مترو یک پرچمی بهدست 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 فناوریهای حوزه فضایی
و حملونقل پیشــرفته و همچنین دکتر ســتاری ،معاون
علمی و فناوری رئیسجمهوری نیز غافل شویم .همچنین
حمایتهای شــهرداری تهران بهویــژه حمایتهای دکتر
زاکانی در یکسال 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 بــهزودی وارد مرحله
انبوهسازی شــده و امســال قرارداد ســاخت 113واگن با
انجام پیشپرداخت ،نهایی و آغاز شــود .پس از تأیید نهایی
محصول ،فاصله تولید با قطار اول بین  8تا 12ماه است و بعد
از ماه دوازدهم به مرور بسته به ظرفیت کارخانه ،ماهانه  2تا
3قطار تحویل داده میشود تا سرانجام 16رام قطار ملی مترو
(15رام 7واگنه و یکرام 8واگنه) وارد ناوگان حملونقل ریلی
زیرزمینی شود.
* معاون فنی و مهندسی شرکت متروی تهران
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روزهای مادرانه یک هنرمند

تندرست

خستگی بعد از صرف غذا
مادربزرگ مرحومم همیشه میگفت در لقمه آخر غذا خواب
ریختهاند .ناهار که تمام میشد و سفره را جمع میکرد ،همانجا
دراز میکشید و یک ساعتی میخوابید .خیلی از ما بعد از صرف
غذا دچار خستگی و خوابآلودگی میشویم .درحالیکه انتظار
داریم با خوردن غذا انرژی بگیریم و سرحال شویم.
احســاس خوابآلودگی بعد از غذا میتواند چند علت داشته
باشد .بعضی از غذاهایی که میخورید میتوانند هورمونهایی
در بدن ترشح کنند که به شما احساس خستگی میدهند .زمان
غذا خوردن هم میتواند باعث احســاس خستگیتان شود و
البته مقدار غذایی که میخورید نیز در احساس خستگی بعد از
خوردن نقش دارد .یک عامل دیگر هم میتواند کیفیت و میزان
خواب شما در طول شب باشد .ساعتهای خوابتان را بررسی
کنید تا متوجه شوید با چند ساعت خوابی احساس انرژی و
سرحالی میکنید و در طول روز خسته نیستید.
احســاس خســتگی بعد از خوردن غذا بســیار رایج است،
بهخصوص اگر غذای شما حاوی کربوهیدرات و پروتئین زیاد
باشد .اگر وعده غذایی سنگین باشد ،هضم آن سیستم بدن را
درگیر و شما را خسته میکند .ما بیشتر اوقات در غذاهایمان به
پروتئین و کربوهیدراتها اهمیت میدهیم و متأسفانه معموال
ســبزیجات را نادیده میگیریم .کربوهیدراتها را بهصورت
حبوبات یا سبزیجاتی مانند هویج و نخودسبز هم میتوانیم
مصرف کنیم.
هورمونها نیز نقش مهمی در هضــم و گوارش دارند .بعضی
از پژوهشگران عقیده دارند ما بعد از خوردن غذا به این دلیل
احساس خســتگی میکنیم که بدنمان سروتونین بیشتری
ی شیمیایی است که خلقوخو
ترشح میکند .سروتونین مادها 
و سیکل خواب را تنظیم میکند .تریپتوفان یک آمینواسید
ضروری است که در غذاهای پروتئین دار مانند مرغ و تخممرغ
و پنیر و ماهی وجود دارد .تریپتوفــان به بدن کمک میکند
سروتونین ترشح کند.
غذا خوردن باعث افزایش سطح قند خون میشود که میتواند
منجر به افت انرژی شود .بعد از اینکه غذا میخورید ،انسولین
قند را وارد جریان خونتان میکند .بنابراین بعد از غذا سطح
قند خونتان باال میرود .انسولین وارد خون میشود تا قند را از
خون بگیرد و برای انرژی به سلولها 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 میتواند
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 میتواند در شــما واکنش آلرژیک ایجــاد کند .در
نتیجه توانایی بدنتان برای سوختگیری مناسب از غذایی که
خوردهاید محدود شده و منجر به احساس خستگی میشود.
احساس خستگی بعد از خوردن غذا را چگونه برطرف کنیم؟

 به جای اینکه در روز 3وعده بزرگ غذا بخورید ،سعی کنید
وعدههای بیشتر و کوچکتر بخورید .در وعده غذایی اصلی،
نصف حجم یک وعد ه معمولی بخوریــد و پیش و پس از این
وعده ،میانوعده بخورید .این مقدار غذا خیلی راحتتر هضم
میشود و انرژی بهتری از آن میگیرید تا اینکه غذایی سنگین
و حجیم بخورید و احساس افت انرژی کنید .میانوعدههایی
مانند یک میوه یا یک مشت آجیل میتواند به سیر ماندن بین
وعدههای اصلی کمک کند.
 ریتم شبانهروزی بدن شما بر سطح انرژیتان اثر میگذارد.
اگر به اندازه کافی نخوابید ،این ریتم بدن به هم ریخته و باعث
کسالت و خوابآلودگیتان میشود .میزان خوابتان را بررسی
کنید .برخی از افراد شبها ممکن است برای به خواب رفتن
دچار مشکل باشند و صبحها دیر از خواب بیدار شوند و روز بعد
هم دوباره همین مشکل تکرار میشود .ساعت درونی این افراد
به هم ریخته است .اگر شبها حدود  9/5یا 10شب احساس
خستگی میکنید پس سعی کنید زودتر به رختخواب بروید اما
اگر طی روز برای هشیار و متمرکز ماندن مشکل دارید ،قدرت
یک چرت نیمروزی را دستکم نگیرید .اگر فرصت یک چرت
کوتاه را دارید حتما چرت بزنید!
 تحرک بدن ،چه با پیادهروی و چه با تمرینهای کششــی،
ی را حفظ میکند .اگر
به تثبیت قند خون کمک و سطح انرژ 
غذای سنگینی خوردهاید ،بد نیست به یک پیادهروی  ۱۰تا
 ۱۵دقیقهای بروید تا کمکی هم به گوارشتان باشد .ورزش به
شما انرژی میدهد و احساس خستگی را از شما دور میکند.
 تغذی ه شــما باید متعادل باشــد .مــا اغلب بــر پروتئین و
کربوهیدراتها تمرکز میکنیم که هر چند بخشهای ضروری
یک وعده غذاییاند اما متأسفانه سبزیجات را معموال نادیده
میگیریم .کربوهیدراتها را بهصورت حبوبات یا سبزیجاتی
مانند هویج و نخودسبز هم میتوانید مصرف کنید .نیمی از
بشقاب غذایتان را با سبزیجات غیرنشاستهای و نیمی دیگر را با
پروتئین و کربوهیدراتها پر کنید.
 در مصرف کافئین زیادهروی نکنیــد .خواب آلودگی بعد از
غذا خیلی وقتها باعث میشود ســراغ چای و قهوه بروید اما
باید مصرف کافئین را محدود کنید .کافئین زیاد میتواند اثر
معکوس بگذارد .شاید کافئین برای باقی روز شما را هشیار نگه
دارد اما بر خواب شبتان اثر منفی میگذارد .اگر در طول روز
تمایل به نوشیدن قهوه داشتید میتوانید از قهوه بدون کافئین
یا چای سیاه استفاده کنید.
كی باید خستگی و خواب آلودگی را جدی گرفت؟

اگر با وجود راهکارهایی که گفتیــم باز هم بعد از خوردن غذا
احساس خستگی میکنید احتماال الزم است به پزشک مراجعه
کنید .عوارضی که میتوانند بعد از خوردن احساس خستگی
ایجاد کنند :آنمی ،بیماری سلیاک ،دیابت ،عدمتحمل غذایی
یا آلرژیها ،آپنه خواب.

زهرا سادات شفیعی ،مادر 5فرزند و هنرمند نقاش از دغدغههای مادریاش میگوید

گزارش

الهام مصدقیراد
روزنامهنگار

زهرا شفیعی 37ساله و مادر 5فرزند است.
در 16ســالگی ازدواج کــرده و همزمان با
تحصیالت دانشــگاهی خودش و همسرش
صاحب فرزند شده است .او فوقلیسانس دارد
و همسرش حســین ریاضی دکتري .فرزند
ارشــدش ،محمد علی در آستانه 15سالگی
است .ریحانه 8ســال دارد .حانیه و حنانه
دوقلوهای همسان 6سالهاند و محمدحسن
هم 4ماهونیم 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 مشــغلههای روزانه،شــبها وقتی همه
میخوابیدند سراغ بوم و آبرنگ و قلموهایش
میرفت .هدف اولیه نقاشیها فقط آرامش و
کسب لذت درونی بود اما بعدها با شرکت در
مسابقات داخلی و خارجی شکل جد یتری
بهخودش گرفت .شفیعی از یکی،دوسال قبل
تصمیم به اجرای پروژه پرتره 40شهید گرفت
تا هنرش را به هدف مشخص و ارزشمندی
گره بزند؛ شــهیدانی که زندگینامهشان را
مطالعه و سپس چهرهشان را نقاشی میکرد.
هرچند این پروژه فعال بهدلیل مشغله او در
بزرگ کردن فرزند 4ماههاش متوقف مانده اما
او امیدوار است دوباره بهزودی سراغ رنگ و
قلموهایش رفته و پروژه شــهدا را تکمیل
کند .شفیعی از چند سال قبل و در راستای
فعالیتهای جهادی ،مرکز خیریه و نیکوکاری
با هدف کمک به زنان سرپرست خانوار را نیز
راهاندازی کرد .او تمام ایــن فعالیتها را با
داشتن 5فرزندش انجام میدهد؛ فرزندانی
که آمدن هر کدامشــان مایه خانهنشینی و
خط کشــیدن دور فعالیتهای اجتماعی و
رشدش نشده ،بلکه با لطف خدا و حمایتهای
خانواده به تعادلی درست میان نقش مادری
و همســری و نقشهای اجتماعیاش منجر
شــده و آرامش روزهای پرمشغلهاش را نه
در ســکون که در حرکت و پویایی دوباره
جستوجو کردهاست.

بچهها را توانمند کنیم نه تأمین

زمانی برای خودم

دغدغههای اقتصــادی یکی از جدیترین مســائل در فرزندآوری اســت .حتی
خانوادههایی که از شرایط نسبتا مطلوب مالی بهرهمند هستند این نگرانی را داشته و
تمایلی به فرزند جدید ندارند .شفیعی اما معتقد است برخی خانوادهها نگاه آرمانگرایی
به تامین نیازها و ساختن آینده بچههایشان دارند؛ «معتقدم ما نباید آینده بچهها
را تأمین کنیم ،بلکه باید آنها را توانمند بار بیاوریم تا خودشان آیندهشان را تامین
کنند .شــاید به همین دلیل توانمندیهای بچههــا در خانوادههای چندفرزندی
باالست ».او به تجربه زندگی خودش اشاره کرده و میافزاید«:ما اهل تجمل نیستیم
و راحت میگیریم .به بچهها هم آموزش دادهایم پول تو جیبیشان را برای نیازها و
تفریحاتشان درست مدیریت کنند .همه اینها کمک میکند با وجود همین شرایط
اقتصادی،مدیریت اقتصادی را نیز یاد بگیرند که برای آیندهشان هم مفید است .این
مهارتها در خانوادههای چندفرزندی که محدودیت منابع وجود دارد،زیاد است.
اگر فرزند من مهارت اقتصادی نداند ،در آینده منابع و ســرمایهای را که برایشان
گذاشتهایم دچار چالش کرده و از زندگی هم رضایت نخواهد داشت».

زنان خانهدار و مادرهای پرمشــغله معموال در گیرودار انبوه مســئولیتها،
خود را فراموش کرده و وقتی برای خودشــان نمیگذارنــد؛ وقت کوتاهی
برای کتاب خواندن یا فرصت اندکی بــرای پرداختن به هنرهای مورد عالقه
اما برخی از همین مادرها تالش میکننــد از کوچکترین زمان موجود هم
برای عالقهمندیهایشان استفاده کنند .بهگفته شفیعی ،پیشنیاز این وقت
گذاشتن ،شناخت روحیات و عالقهمندیهاســت که البته باید متناسب با
شــرایط خانواده باشــد .او که در البهالی وقتهای خالی میان روز یا حین
انجام کارهای روزانه گاهی موســیقی موردعالقهاش را میشنود یا گاهی در
کارگاه و کالسهای مجازی شرکت میکند معتقد است وقت گذاشتن مادر
برای خودش،به همراهی کردن اعضای خانواده هم بستگی دارد« .بچهها باید
بدانند مادر هم باید زمانی را بهخودش و عالیقش اختصاص دهد .اگر بچهها
را از همان ابتدا به درک نیازهای مادر عادت دهیم وقتی بزرگتر شوند کمک
بسیار خوبی بوده و مادر را در عالقهمندیهایش بیشتر همراهی میکنند».
این،از کارکردهای مهم برنامهریزی روزانه هم محسوب میشود .برنامهریزی
برای خانوادهاي 7نفره با فرزندان کوچک،یک رکن اســت .تنوع خواستهها
و نیازهای بچهها ،فعالیتهایشــان ،رســیدگی به امور آموزشی و تفریحی،
برنامهریزی اقتصادی ،رسیدگی به امور خانه و مشغلههای بیرون از خانه پدر
و مادر ،بدون برنامهریزی درست و استفاده بهینه از زمان،زندگی را با چالش
جدی و بههمریختگی و عدمآرامش مواجه میکند.

خودرو از دغدغههای جدی خانوادههای چندفرزندی است که
در ترددهای درونشهری و مسافرتها چالش ایجاد میکند

هنر
برای آرامش
هنر ،مسير دست يافتن به
آرامش و خلوت اين مادر
 5فرزند است .اواز يكي دو
سال قبل تصميم به اجراي
پروژه پرتره 40شهيد
گرفت تا هنرش را به هدف
مشخص و ارزشمندي
گره بزند؛ شهيداني كه
زندگينامهشان رامطالعه
و سپس چهرهشان را
نقاشيميكند.

تصویر شهید وریجی  -شهید سالمت

تصویر شهید اژدری  -شهید جهاد

تصویر شهید ذوالفقاری  -شهید مدافع حرم

خانه ،اولویت اول من است
شــفیعی فعالیت خیریــه و عالقهمندیهــای هنری و
نقاشیاش را فعال کمرنگ کرده است .او حتی معتقد است
عالقهمندیهای شخصیاش هم در مرحله دوم قرار دارند
و آنچه برایش از همهچیز مهمتراست مسئولیتهای خانه
و مادری است.
رسیدگی به درس دوقلوهایی که تازه وارد مدرسه شدهاند،
دوران بارداری،مشغله زیاد همســر و ...از جمله مواردی
اســت که در انجام فعالیتهای بیرون از خانه شــفیعی
فاصله میگذارد؛ فاصلهای کــه بهگفته خودش فرصتی
برای رسیدگی به بچهها و ایجاد شرایط آرام در خانه ایجاد
میکند .او میگوید« :مشغله همسر من زیاد است،اگر قرار
باشد من هم دغدغه بسیاری در بیرون از خانه داشته باشم
آرامش بچهها به هم میخورد و در درازمدت نتیجه عکس
خواهد داشت .مادری که بیرون از منزل فعالیت میکند
تا بتواند فرزنــدش را در کالسهای مختلف ثبتنام کند
یا مادر شاغلی که فرزندش ســاعتها در خانه تنهاست،
هیچکدام تعادل را رعایــت نکردهاند و آن تنها ماندنها و

عدمحضور مادر ،در نهایت به نفع فرزند نیست .باید همه
شرایط را ســنجید و انتخابی انجام داد که ضمن برقراری
تعادل در حضور و عدمحضور در خانه ،هم روحیه مادر و
بچهها بهتر باشد و هم آنکه به نفع آرامش فرزند تمام شود.
من قبل از به دنیا آمدن فرزند آخرم تدریس نقاشی داشتم
و بچهها به سنی رسیده بودند که در خانه و در کنارهم چند
ساعتی را بهراحتی ميگذراندند».
شفیعی با کمرنگ شدن فعالیتهای بیرون از خانه چندان
مشکلی ندارد و به قول خودش آرامشاش به هم نمیریزد؛
«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
میکنید .وقتی زندگی داخلی دچار عدمآرامش شــود،
تعادل به هم خورده و رشد هم محقق نمیشود ».او البته
بر این موضوع هم تأکیــد میکند که نمیتوان برای همه
زندگیها نسخهای یکسان پیچید و باید در موقعیتهای
مختلف نسبت به ضرورت و اولویت تصمیمگیری کرد.

مهارتآموزی در دل تقسیم کار
حجم کارهــای خانه در یــک خانواده 7نفره بــا 5فرزند،
بســیار زیاد اســت اما تقریبا تمام آنها که در این شرایط
بهســرمیبرند از یک راهحل اصلی بهرهمند میشوند و آن
سپردن مســئولیت به تمامی بچهها و کمک خواستن از
بزرگترها در انجام امور فرزندان کوچکتر است .در خانواده
ریاضی هم همیــن قانون در جریان اســت .بچهها از ابتدا
بر حسب سن و تواناییشــان هر کدام مسئول انجام کاری
هســتند؛کارهایی که گاهی اوقات فهرست آنها را مادر بر
در یخچال میزند تا بچهها وظایفشان را بدانند« .همیشه
چشمان ناظری در خانه هست که عملکرد بچهها را بررسی
کند،این موضوع نقش مهمی در انجام کارها دارد ».شفیعی
البته تأکید میکند که در تابستان و تعطیالت عید ،نقش
بچهها در انجام امور خانه بسیارپررنگتر میشود .بچهها در
کنار مادر،آشپزی را هم تجربه میکنند،از کارهای ساده تا
پیچیده .حاال محمدعلی ،فرزند بزرگ خانه برخی وعدهها

و زمانی که مشغله مادر زیاد است آشپزی میکند .مادرش
میگوید« :محمدعلی دستپخت خوبی دارد و خدا رو شکر
بچهها هم غذاهایش را دوست دارند ».هدف از شرکت دادن
بچهها در امور خانه فقط کم کردن کار مادر نیست،گاهی
اوقات حتی کمــک آنها میتواند کار و مســئولیت مادر را
بیشتر کند ،هدف اصلی چیز دیگری است؛« ارزش تقسیم
کار ،مهارتی است که بچهها کسب میکنند .بعضی وقتها
ســبزی میخرم و با بچهها آن راپاک میکنیم یا با هم به
پاک کردن نخود فرنگی مشغول میشویم .همین فرایند،
مهارتهایی را به بچهها میآموزد که مهم و ارزشمند است.
از طرفی آنچه را که میتوانیم خودمان تولید میکنیم مانند
شیرینی،مربا،انواع غذاها و،...حتی شاید با صرف هزینه و
وقت بیشتر،اما با این کار بچهها یاد میگیرند عالیقشان را
خودشان تهیه و تولید کنند که این ارزشمند و نوعی مقابله
با مصرفگرایی است».

دغدغههای خانوادههای چندفرزندی

مکث

یکی از مســائلی که معموال چندفرزندیها با آن مواجهند،نگاهها و
سؤاالت دیگران است .بهگفته شفیعی نخستین پرسش بعد از نگاههای
پر از سؤال این است که آیا همگی فرزندان خودتان هستند ؟ بعد از آن
بسیاری از افراد از مسائل اقتصادی چندفرزندی میپرسند و بسیاری
دیگر هم برایشان جالب است اما گاهی اوقات بچهها از جانب دیگران
زیر ذرهبین قرار میگیرند که برایشان اذیتکننده است .این تصمیم
ما و سبک زندگی ماست و بچهها نیز بسیار خرسندند .امیدوارم جامعه
هم کمکم به این پذیرش و آگاهی رسیده و عادیتر برخورد کند ».بعد
از این ،خودرو از چالشهای جدی خانوادههای چندفرزندی است که در
ترددهای درونشهری و مسافرتها چالش ایجاد میکند .ماشین بزرگ
و سهردیفه بسیار گران اســت و نوع داخلی هم ندارد .موضوع دیگر،
خانههایی است که صاحبان آنها تمایل ندارند آن را به چندفرزندیها
اجاره بدهند؛ «صاحبخانهها میتوانند توافــق کنند که مبلغی را
بهعنوان تعمیر خانه دریافت کنند ».شفیعی تأکید میکند« :امیدوارم
مسئولین به این موضوع فکر کنند .اگر جامعه را به سمت چندفرزندی
سوق میدهند باید شرایط آن را هم فراهم کنند».

درک مادر ،بزرگترین حمایت است
همــه مادرانی که صاحب فرزند کوچک هســتند نیازمنــد حمایتهای 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 حمایتهای اطرافیان را بر 2نوع تقسیم
میکند؛ یکی حمایتهای عاطفی و دیگری حمایتهای عملی .او میافزاید« :یکی
از مهمترین نکات در حمایتهای 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 خستگیها
و نیازهایش همدلی و همراهی داشته باشند ».وقتی همدلی از جانب اطرافیان و
نزدیکان رخ دهد ،بهدنبال آن همکاری و حمایتهای عملی هم نمودار خواهد شد؛
حمایتهای عملی که نیازش برای مادران دارای فرزند کوچک و خردسال بیشتر
حس میشود؛ «اگر فاصله سنی فرزندان زیاد باشد ،نیاز به حمایت عملی هم کمتر
میشود .فرزندان بزرگتر میتوانند حامیان خوبی باشند همچنین مادران چند
فرزندی نیز تجربه و توان مدیریتیشــان هم باالتر رفته و راحتتر از عهده کارها
برمیآیند ».هرچند شفیعی هم مانند دیگر مادران از حمایتهای اطرافیان استقبال
کرده و آن را امکانی برای وقت گذاشتن برای خودش میداند؛ «قدردان حمایتهای
خانواده ،مادر و همسرم هستم که همیشه در کنارم بوده و هستند .همسرم با وجود
مشغلههایشان ،حضور مفیدی در تعامل با بچهها دارند و ساعتهای حضورشان در
منزل ،کمک بزرگی به من است».

تنور گرم
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آزاده حبيبیتنها

مربای زردآلو
یکی از خوشــمزهترین مرباها ،مربای زردآلوست .در این مربا
میتوان 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
زردآلوها را شسته و هستههایش را جدا کنید .این میزان زردآلو به
شما حدودا یک کیلو و دویست گرم زردآلوی بدون هسته میدهد.
داخل قابلمه و البهالی زردآلوها شکر بپاشید و مدت 12ساعت
در یخچال قرار دهید .توجه کنید اگر زردآلوها شــیرین نباشد
میتوانید شــکر را هم وزن زردآلوها بریزید .بعد از این مدت که
زردآلوها 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،زردآلوها را از قابلمه خارج کرده و اجازه
دهید شربت جداگانه بجوشد تا غلیظ شــود ،سپس در آخر کار
دوباره زردآلوها 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
میشود .مدت زمان پخت،از موقعی که به جوش میآید 20تا
25دقیقه است .اگر میخواهید مربا را مدت زمان طوالنیتری
نگهدارید،به جای یخچال آن را در فریزر قرار دهید .اگر مربا بیش
از حد بجوشد یا شکر آن کم باشد،شکرک میزند .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 میرود .اگر شکر مربا کم
باشــد ،خوب نپزد یا خوب قوام نیامده باشد و همچنین قاشق
کثیف به آن بزنید مربا کپک خواهد زد.

راهنما

فضانوردها در کوره آجرپزی
«فضانوردهــا در کــوره
آجرپزی» ،داســتان  2پســر
مهاجر از خراسانجنوبی است
که کارگران کــوره آجرپزی
هستند« .ســبزعلی» ،یکی از
پسران ،پایاش در میان خاک
به چیزی تیز گرفته و زخمی
شده و گرفتار بیماری مهلک
کزاز شــد ه است« .چمن» ،پســر دیگر که میخواهد او
را زنده نگهدارد ،به یاد فیلمــی میافتد که در تلویزیون
دیدهاند؛ فیلمی درباره ســفر به ماه« .مگر قرار نیست با
هم به کرهماه برویم؟ فضانوردهــا را یادت رفته؟ کرهماه
را چه؟ نگاهش کن ،از پنجره پیداست! آن سیاهیهای
رویاش را ببین! آنجا آب و درخت اســت!» اما سبزعلی
آرام نمیگیرد و مرتب تکرار میکند که میمیرد.
گفتوگوی 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
ســختترین لحظهها نیز میتوان با گریز به تخیلهای
آرامبخش ،راهی برای فردایی روشنتر پیدا کرد.
«فضانوردها در کوره آجرپزی» برای اولینبار در ســال
 ۱۳۶۷به 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.

ترفند

کولرهای خنکتر
افزایش دمای هوا در روزهای گرم تابستان میزان استفاده از کولر
را افزایش داده است .در برخی موارد با وجود اینکه کولر ساعتها
روشن است اما محیط را خنک نمیکند .با راهکارهایی میتوان هم
محیط را خنکتر و هم در مصرف برق صرفهجویی كرد.
 تعویض پوشال میتواند تأثیر بسیاری در عملکرد کولرهای آبی
داشته باشد .متأسفانه بعضیها پوشالهای کولرشان را چندین
سال تعویض نمیکنند که این مســئله عالوه بر کاهش بازدهی
کولر باعث ورود گرد و خاک به خانه هم میشود.
باید پیش از راهاندازی 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 ،یکبار آب آن را
تخلیه و بعد از تمیزکردن ،دوباره کولر را راهاندازی کنید.
اجازه دهید پوشال کولر بهمدت 15دقیقه خیس بخورد و بعد
کولر را روشن کنید .پوشال خیس میتواند هوای خنکتری 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 خنکترکردن
هوای کولر نیز تأثیر بسیاری دارد.
کولر ممکن اســت پس از چند ســال ،اندکی جابهجا شــود.
اینجابهجایی معموال بهدلیل تکانهایی که موتور کولر به بدنه
آن میدهد ،ایجاد میشود .همراستا نبودن خروجی کولر با دهانه
کانال ،باد خنک را هدر میدهد ،بنابراین یکی از مهمترین نکاتی
که حین سرویس کولر باید درنظر داشت ،همراستابودن خروجی
و دهانه کانال است که با کمک یک پارچه ضدآب و ضخیم مثل
برزنت انجام میشود.
شيلنگ آب کولرها 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 مرغوبتر آن را بخرید که
به شيلنگ یخچالی معروف است.
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نقلقولخبر
سیدرضا موسوی مشکینی
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان
قم
مدیریت پســماندهای صنعتی جزئی از
فراینــد تولیــد بــوده و واحدهــای تولیدی
و صنعتــی بایــد درایــن بــاره تعهــد و
برنامهریزی دائمی داشته باشند .قطعا
فعاالن صنعتی و اقتصادی باید در قبال
محیطزیســت پیرامــون خود ،احســاس
مسئولیت و تعهد داشته باشند.

عدد خبر

3

هزار

79

میلیار دالر

راس جبیــر در سراســر کشــور زندگــی
میکنــد کــه عــدد قابلقبولــی 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
میشــوند ،امــا ایــن گونــه بــه دشــواری
احیــا میشــود .قابــل ذکــر اســت جبیــر
یکــی از تندروتریــن حیوانــات گیاهخوار
در طبیعت ایراناست.

هزینه انتقال آب خزر به سمنان است
که نابودی طبیعت را بهدنبال خواهد
داشــت .به گزارش فارس ،براســاس
برآوردهــای اولیــه انتقــال آب خــزر
صدمات جبــران ناپذیــری را به دریای
خزر و محیط زیســت وارد میکند و با
وجود مخالفت صریح رئیس سازمان
محیطزیســت برخــی هنــوز بهدنبــال
اجرای این طرح هستند.

تدالریبهخارجیها
وزیرراه:فروشبلی 
وگرانفروشیایرالینهاممنوعاست

شورایعالی شهرسازی و معماری ،مجوز سابق سازمان حفاظت محیطزیست در اجرای طرح گردشگری آشوراده را لغو کرد
گزارش

زهرا رفیعی

روزنامهنگار

طرح توسعه گردشــگری در جزیره آشــوراده برای
چندمینبار مورد مخالفت شــورایعالی شهرسازی
و معماری کشــور که نهادی تصمیمساز و باالدستی
است ،قرار گرفت.
انتظار میرود این طرح که هر از چندگاهی از کشوی
برخی مدیران استانی بیرون میآید ،ولی هربار مورد
مخالفتفعاالنمحیطزیست،متخصصانوقانونگذاران
قرار میگیرد ،برای همیشــه مختومه شــده باشد و
آرامش نسبی برای زیستمندان ذخیرهگاه زیستکره
میانکاله فراهم کند.
جزیره آشــوراده در محدوده پناهــگاه حیاتوحش
میانکاله قرار دارد و جزو محدوده بند الف ماده30قانون
«حفاظت و بهسازی مناطق چهارگانه» است .اجرای
طرح گردشــگری جزیره آشــوراده بهعنوان یکی از
مصوبات سفر ریاستجمهوری در سال ۹۳به استان
گلستان به تصویب رسید ،ولی با مخالفتهای بیشمار
از سوی متخصصان مواجه شد۲۲ .هکتار از مساحت
آشــوراده در دل پناهگاه حیاتوحش میانکاله قرار
گرفته است.
زیستمندان حوالی جزیره آشــوراده ،یعنی پرندگان
مهاجری که هرساله زمســتان را در تاالب میانکاله و
خلیج گرگان میگذراندند در کشاکش رقابت مدیران
توســاز در یکی از بکرترین زیستگاههای
برای ساخ 
کشور ،بر اثر سم بوتولیسم جان خود را از دست دادند،
شکارچیان غیرمجاز ،بیمحابا به سمت محیطبانانش
تیرانــدازی کردند و فروشــندگان بــازار پرندگان
فریدونکنار ،هزاران پرنده وحشی را پنهانی و آشکارا
الی پلوی رستورانها گذاشتند.
سال 99ســتاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالبهای
کشور به ریاست معاون اول ریاستجمهوری ،برنامهای
5سالهبرایتاالب میانکالهبهتصویبرساندکهبراساس
آن قرار بود طرحهای مخرب گردشگری در مهمترین
ذخیرهگاه زیست کره کشور اجرا نشــود ،اما در این
ســالها چند باری اجرای طرح گردشگری به اعتبار
مجوزهای ملغی شده و فشارهای استانی در گلستان
و مازندران بر سر زبانها میافتاد .ذخیرهگاه میانکاله
در محدوده تقسیمات سیاسی استان گلستان است،
ولی مدیریت زیســتمحیطی آن بر عهده اداره کل
محیطزیست استان مازندران قرار دارد.

عکس :همشهری /ساتیار امامی

عباسعلی نوبخت
سرپرست سازمان منابع طبیعی کشور
خــط قرمــز منابــع طبیعــی کشــور حــدود
و ثغــور طبیعــت اســت کــه متعلــق بــه
بیتالمال بوده و کســانی که در تاراج آن
دســت دارند قانون رهایشــان نمیکند.
کسانی که جان خود را در راه حفظ انفال
و حفاظــت و حراســت از منابــع طبیعــی
فدا میکننــد را هرگز فرامــوش نمیکنیم
و خانواد ههایشــان را تنهــا نخواهیــم
گذاشت.

طرح گردشگری آشوراده برای چندمینبار رد شد

خبر روز

براساس برنامه 5ساله شــورای ملی تاالبها ،اجرای
پروژههای اکوتوریستی براساس اهداف کنوانسیون
رامســر و مطابــق باضوابط طــرح جامــع پناهگاه
حیاتوحش میانکاله با هــدف تقویت کارکرد تاالب
و جوامع محلی و ایجاد اشتغال مورد تأکید قرار گرفته
است .طرح گردشــگری آشــوراده که در یک دوره
تحت عنوان طبیعتگردی مطرح شد ،شامل ساخت
اسکله ،مسیر دسترســی ،آالچیق ،رستوران و دیگر
زیرساختهای موردنیاز حضور گردشگران بود ،اما آنچه
ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالبهای کشور درنظر
داشت این بود که از تغییر کاربری تاالب جدا خودداری
شود .اساسا براساس ضوابط کنوانسیون رامسر ،اقامت
شبانهدرتاالبممنوعاست.درنتیجه سرمایهگذارفقط
در شهرهای اطراف امکان ساخت هتل را خواهد داشت

و گردشگران را برای دوچرخهسواری و پیادهروی در
مسیرهای مشخص چوبی و پرندهنگری در دکلهای
از پیش طراحی شده با قایق به منطقه میتواند ببرد.
تنها سازههای مجاز دستشویی و سایهبان چوبی برای
استراحت است ،اما برنامهای که سرمایهگذار بهدنبال
آن بود به کلی با اهداف کنوانسیون مغایرت داشت؛ در
نتیجهمعاونتقضاییدادستانیکلکشوردستورتوقف
اجرای هرگونه ساختوسازی را صادر کرد که منجر به
تخریب و تغییر کاربری شبهجزیره آشوراده که بخشی
از تاالب میانکال ه است ،میشود.
محمد داسمه ،وکیل ســتاد مردمی نجات آشوراده
درباره طرح گردشگری آشوراده به همشهری میگوید:
حسب مصوبات سال 94و 97شورایعالی شهرسازی،
ایجاد منطقه گردشگری در مناطق چهارگانه و حساس

وزن مخالفان طرح گردشگری آشوراده بیشتر است

مکث

ســمیه رفیعی ،رئیس فراکسیون محیطزیســت مجلس در گفتوگو با همشهری در مورد
دفاعیات خود در این جلسه میگوید :در این جلسه بهنظرات بدنه کارشناسی کشور از سوی
اتحادیهها و انجمنهای علمی مانند مرکز حفاظــت از فوک خزری ایران ،مرکز پژوهشهای
مجلس ،دیوان محاسبات اشاره کردم که همگی مخالف توسعه گردشگری در آشوراده بهصورت
زون متمرکز هستند .اکثریت اعضا و حضار شرکتکننده در جلسه شورایعالی شهرسازی و
معماری در جلسه اخیر ،از نمایندگان سازمان حفاظت محیطزیست 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
محیطزیست ملغی و قرار شد الزامات زیستمحیطی جدید در اختیار مسئوالن قرار گیرد.
براساس الزامات جدید ایجاد هرگونه زون متمرکز در جزیره ممنوع است.

زیستمحیطی مطلقا ممنوع است .در سال 1400با
تالشهای این شورا ،مشخصا ایجاد هرگونه بارگذاری
متمرکز در ســایت 22هکتاری جزیره آشوراده که
برای گردشگری درنظر گرفته شده بود را ممنوع کرد
و همه بارگزاریها را به ســایت 134هکتاری خارج
از جزیره در ســاحل بندر ترکمن داللت داد .بهگفته
او ،برخی مسئوالن اســتانی بهدنبال نادیده گرفتن
مصوبات این شــورا بودند و درخواست  تمدید مجوز
آقای تجریشــی ،معاون وقت محیطزیست انسانی
سازمان حفاظت محیطزیســت را کرده بودند ،ولی
این مجوز در تنافی با مصوبات ســالهای بعد از این
مجوز است .دیروز (دوشــنبه 13تیر  )1400فرزانه
صادقمالواجرد ،معاون شهرسازی و معماری وزارت راه
و شهرسازی و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری
ایران ،سمیه رفیعی ،رئیس فراکسیون محیطزیست
مجلس ،مجید مخدوم ،استاد برجسته محیطزیست و
علم ارزیابی زیستمحیطی در ایران و عضو شورایعالی
حفاظتمحیطزیستکشوروهمچنینعلیسالجقه،
رئیس ســازمان حفاظت محیطزیســت از آشوراده
دفاع جانانهای کردند و درخواســت تمدید مجوز از
دستور کار شورایعالی شهرسازی به کلی خارج شد.
آنها تأیید کردنــد مالک و مبنا همان مصوبه ســال
1400شورایعالی شهرســازی و معماری است که
بارگزاری متمرکز تحت هر عنوانی ممنوع است.

پیگیری فعاالن صنعت گردشگری در چند روز گذشته و دیدار آنها
با وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی بهمنظور اعتراض
به فروش دالری بلیت پروازهای داخلی به گردشگران و اتباع خارجی
سرانجام نتیجه داد و به گزارش صدای میراث ،با پیگیری عزتاهلل
ضرغامی در هیأت وزیران و گفتوگوی او با وزیر راهوشهرســازی،
سرانجام فروش دالری بلیت به گردشگران و اتباع خارجی ممنوع
شد .رستم قاسمی ،وزیر راه و شهرسازی نیز صبح دیروز اعالم کرد
که فروش بلیت پروازهای داخلی به نرخ دالری منتفی شده است.
بهگفته او،از این پس فروش بلیت پروازهای داخلی با دالر نخواهیم
داشــت .این موضوع دیروز  -یکشــنبه  ۱۲تیر  -نیز به ایرالینها
بهصورت مکتوب ابالغ شده است؛ در جلسهای هم که دیروز مدیران
ایرالینها با رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری داشتهاند ،این
ممنوعیت به آنها اعالم شد.
وزیر راهوشهرسازی تأکید کرده است که هیچ ایرالینی حق ندارد
باالتر از نرخی که در وبسایت سازمان هواپیمایی کشوری منتشر
میشود ،اقدام به فروش بلیت پروازهای داخلی کند .رستم قاسمی
همچنین از مسافران پروازها خواست گرانفروشی ایرالینها را به
وزارت راه وشهرسازی اعالم کنند .او گفت :برای پیگیری موضوع
گرانفروشیها دســتور دادیم در فرودگاههای کشور میز بازرسی
گذاشته شود تا مردم با مراجعه به این میز گرانفروشی بلیت را گزارش
دهند .به گزارش صدای میراث ،ابتدای هفته گذشته بود که برخی
ایرالینهای داخلی اقدام به فروش بلیت پروازهای داخلی خود به
اتباع خارجی آن هم با محاســبه قیمت دالری برای پروازهای تا
یک ساعت ۱۰۰دالر و یک ساعت بیشتر ۱۵۰دالر کردند .چندین
بلیت نیز به مسافران خارجی فروخته شد و بهعنوان مثال بلیت پرواز
تهران  -اهواز  ۴و نیم میلیون تومان و بلیت پرواز تهران  -مشــهد
۶میلیون تومان فروخته شد .براساس این گزارشها ،فعاالن صنعت
گردشگری از همان ابتدا خواستار برخورد با ایرالینهایی شدند که
در بخشنامههای خود از آغاز فروش دالری بلیت پروازهای داخلی
به اتباع خارجی خبر دادند .بهگفته آنها ایــن اقدام نقض کدهای
اخالقی بینالمللی در صنعت گردشگری و ایجاد تبعیض در بخش
گردشگری است .پس از این اعتراضات بود که عزتاهلل ضرغامی،
وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی در دیدار با فعاالن
معترض به اقدام ایرالینهای داخلی براساس خبر صدای میراث از این
نشست ،وعده داد موضوع را در جلسه هیأت دولت مطرح و با وزیر راه
و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری طرح موضوع خواهد کرد
و این مشکل را که منجر به کاهش حجم ورود گردشگران خارجی
بهویژه از کشور عراق به ایران میشود حل کند .اکنون رستم قاسمی،
وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده اســت که فروش بلیت دالری در
پروازهای خارجی به اتباع و گردشــگران خارجی ممنوع است و
ایرالینها نیز حق گرانفروشی بلیت پروازها را ندارند و مردم میتوانند
با مراجعه به میز بازرسی فرودگاههای کشور گرانفروشی بلیت پروازها
از سوی ایرالینها را گزارش کنند تا برخورد قانونی با گرانفروشان
بخش گردشگری انجام شود.
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صنای ع دستی

سیده زهرا عباسی؛ خبرنگار

تشکیل خانههای خالق فرش
در  5استان

رویکرد سنتی در زنجیره ارزش

مشــاور امور کســبوکار و بازاریابی مرکز ملی فرش با
اشاره به ظرفیت بسیار باالی فرش دستباف به همشهری
میگوید :در ســالهای گذشــته بهدلیل رویکرد سنتی
دســتاندرکاران حوزه فرش و همه بخشهای زنجیره
ارزش این هنر ،ظرفیتهای فرش دستباف به فرصتهای
ثروتساز تبدیل نشدهاند.
امید اشرفی به مطالعات صورتگرفته درباره ظرفیتهای
مناطــق و اســتانها در زمینه فرش دســتباف توضیح
میدهد :استانها بهویژه آنهایی که نقشههایشان ثبت
ملی یا جهانی شده اســت ،ظرفیت کار در زمینه تبدیل
ایدههــا و نوآوریها به خالقیتهای جدیــد و ثروتزا را
دارند.
بهگفته وی ،بعد از مطالعههای صــورت گرفته مکاتبه با
استانها و احصای ظرفیتها شروع و مشخص شد و طی
آن ،از همه دستاندرکاران حوزه فرش و کارآفرینان دعوت
شد تا بخشهایی که میتواند به ارزش اقتصادی تبدیل
شود و برای ورود به بازار جذاب باشد را ارائه کنند.

معرفی به معاونت علمی رئیسجمهوری

تشکیل خانههای خالق در اســتانها به چند فاز تقسیم
شده است و در فاز اول 5استان هدفگذاری شدهاند.
مشــاور امــور کســبوکار و بازاریابی مرکز ملی فرش
در اینبــاره توضیــح میدهــد :ایدههای نــو ،درآمد و
ثروتزایی ،بعد از شناسایی به معاونت علمی و فناوری
رئیسجمهوری معرفی میشــوند و تاکنون 5اســتان
برای تشــکیل خانــه خــاق ظرفیت اقتصــادی خود
را معرفی و آن را بــه مرحله بعد یعنی معرفی به ســتاد
فناوریهای نرم و صنایع خالق معاونت علمی و فناوری
رئیسجمهوری رساندهاند ،اما بقیه استانها در حال ارائه
ایدههایشان هستند .بهگفته اشــرفی ،اصفهان ،زنجان،
تهــران و سیستانوبلوچســتان و همدان اســتانهایی
هســتند که تاکنون برای راهانــدازی خانه خالق فرش
اقدام کردهاند.
وی با بیان اینکه اصفهان از نظر نوآوری که داشــت ،قرار
اســت همین مرکز به خانه خالق و نوآوری تبدیل شود،
میگوید :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 ۳۵هزار نفر از آنها جدید وارد این
حرفه شدند .از این تعداد فقط ۲۶۰هزار نفر تحت پوشش
بیمه هستند.
تاکنون ۳۰منطقه جغرافیایی فرش دســتباف در کشور
به ثبت ملی رسیده اســت که کتاب آن به زودی منتشر
میشود و ثبت ۲منطقه دیگر نیز در دست اقدام است.
صادرات 500میلیون دالری

ساالنه به طور میانگین ۵۰۰میلیون دالر فرش دستباف به
خارج کشور صادر میشود و برگزاری نمایشگاههای ملی
و اعطای مشوقهای 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 خانههای خالق در
صنعت فرش ،صــادرات این هنر صنعــت ایرانی باز هم
افزایش مییابد.
مهدی برادران میگوید :با توجه به نامگذاری امســال،
افقهایــی را هدفگیــری کردیم کــه یکــی از آنها
ایجاد خانههــای خالق فرش اســت کــه بتوانیم بین
فارغالتحصیالن مجموعههای دانشگاهی و هنرستانهای
فرش با فرشــبافان ســنتی و حجرههای فرش فروشی
پیوندی برقرار کنیم.
به گفته وی ،در قالب خانههای خالق فرش ،زیســتبوم
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 میافزاید :با رویکــرد جدیــد از جوانانی که به
این صنعــت و میراث ماندگار کشــورمان عالقهمندند و
نسل درنسل این فرهنگ و هنر -صنعت را دنبال میکنند،
حمایت میشود.

با تکمیل سد گرمیچای تا پایان سال ،آب آشامیدنی با کیفیت در دسترس مردم میانه قرار میگیرد
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شهرستان میانه ،شرقیترین شهرســتان آذربایجان
شرقی جزو مناطق با تنش آبی این استان دستهبندی
میشود .این در حالی است که میانه بهدلیل 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 بهخود اختصاص دادهاست و با این حال مردم آن به
آب با کیفیت دسترســی ندارند و از این رو ،مسئوالن
ی چای دیدهاند؛ سدی
راه چاره را در ساخت ســد گرم 
که کلنگ ساختش ســال 1382به زمین زده شد و به
تازگی با تصویب اعتبار 450میلیارد تومانی در ســفر
اخیر رئیسجمهوری به آذربایجان شرقی ،ضرباهنگ
ساخت آن سرعت گرفتهاست .مدیرعامل آب منطقهای
آذربایجان شرقی در گفتوگو با همشهری تأکید میکند
سد گرمیچای تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
تنها منبع پایدار آب آشامیدنی

آغــاز عملیــات ساختوســاز ســد گرمیچــای
در ۵۳کیلومتــری شــمال شــرقی میانه به ســال
1382برمیگــردد .مدیرعامــل آب منطقــهای
آذربایجان شــرقی در اینباره به همشهری میگوید:
هماکنون آب آشامیدنی میانه در سال بهصورت ترکیبی
از ســد و چاه در میانمدت 16میلیــون مترمکعب و
درازمدت 21میلیون مترمکعب ،تأمین میشود.
یوســف غفارزاده با بیان اینکه آب آشامیدنی شهرها و
روستاهای میانه در چند سال اخیر از وضعیت مناسبی
برخوردار نبود ه و در بیشــتر روزهای سال از نظر کمی
و کیفی به وضعیت بحران رســیده است ،میافزاید :به
همین دلیل ،تکمیل عملیات اجرایی سد گرمیچای
بهعنوان تنها منبع پایدار و مطمئن تامین آب آشامیدنی
شــهر میانه و شــهرها و روستاهای مســیر برای رفع
وضعیت بحرانــی آب و جلوگیــری از تنشهای آبی
ضروری است .بهگفته وی ،با تکمیل این سد ،آب مورد
نیاز 1600هکتار از اراضی کشاورزی تامین میشود و
مردم شهرستان میانه ساالنه به ۱۶میلیون مترمکعب
آب آشامیدنی با کیفیت دسترسی خواهند داشت.
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سد گرمیچای  /عکس :همشهری

راهاندازی خانههای خالق فرش در اســتانها موضوعی
است که از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و هرچند
تاکنون نام شهرستانهایی چون مهدیشهر (سنگسر) در
استان سمنان ،تبریز در استان آذربایجان شرقی ،کاشان
در اســتان اصفهان ،تکاب در اســتان آذربایجان غربی و
همدان در اینباره به میان آمده است.
فرحناز رافع ،رئیس مرکز ملی فــرش ایران اما چند روز
پیش در حاشــیه جشــنواره فرش خودرنگ سنگسر از
هدفگذاری برای شــکلگیری ایــن خانههای خالق
در 5اســتان خبر داد؛ خانههایی که در تعریف عام خود
فضاهایی برای حمایت از شبکهســازی ،توسعه مشاغل
و تعامل اجتماعات هســتند و در حوزه فرش قرار است
بخشهای مختلف زنجیره ارزش فرش شامل هنر ،بازار و
تولید را با ارزش اقتصادی و ثروتزایی همراه کنند.

سد «گرمیچای»؛ ناجی تشنگیشهر میانه

پیشرفت 73درصدی

در اهمیت ســد گرمیچــای همین بس کــه مردم
شهرستان به آب آشامیدنی مناســب دسترسی پیدا
میکنند.
کیفیت آب آشامیدنی میانه بهدلیل وجود امالح ،آب
سنگین توصیف میشود و سالهاست 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 میگذرد.
یوسف غفارزاده اینطور به همشهری پاسخ میدهد :سد
گرمیچای آب آشامیدنی مردم میانه را تامین خواهد
کرد .اما بهدلیل نبود اعتبــار کافی و به موقع ،عملیات
ساخت سد به تعویق افتادهاست.
در ســفر اخیر رئیسجمهوری به آذربایجان شــرقی،
تکمیل عملیــات ساختوســاز ســد گرمیچای با
تصویب اعتبــار 450میلیارد تومانــی در اولویت قرار
گرفتهاست.
مدیرعامل آب منطقهای آذربایجان شــرقی با اشــاره
به بهرهبرداری از ســد تا پایان ســالجاری میافزاید:
پیشــرفت فیزیکی طرح تاکنون 73درصداســت و
درصورت تامین اعتبار مــورد نیاز ،این طرح نیمه دوم
امسال بهرهبرداری میشود.

غربالگری وبا در مرز عراق

تاکنون 32نفر در کردستان به وبا مبتال شدهاند وکسی فوت نکرده است

تعــداد مبتالیان بــه وبا در
کردستان به 32نفر رسید.
پیگیری
همه مبتالیان در بیمارستان
بستری شدهاند 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 میداند.
سفر به کردستان عراق

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
کردستان در اینباره به همشهری میگوید:
نخســتین موارد ابتال به وبا در افرادی دیده
شــد که به حلبچــه ،ســلیمانیه ،کرکوک
و کردســتان عراق مســافرت کردهاند .در
کرکوک روزانه 300تا 400مورد ابتال به وبا
دیده شده است ،به همین دلیل افرادی که به
عراق سفر کردهاند را غربالگری میکنیم و در
جریان همین بررسیها 32مورد ابتال به وبا
در کردستان دیده شدهاست.
تمام افرادی که به وبا مبتال شدهاند ،به خارج
از کشــور مســافرت نکردهاند ،بلکه برخی
از آنهــا از طریق تماس با فــرد آلوده به این
بیماری دچار شدهاند .فرزام بیدارپور ،علت
ابتال بــه وبا را اینطور توضیــح میدهد :آب
آلوده نخستین عامل ابتال به وباست .توصیه
میکنیم اگر فردی به آب لولهکشی دسترسی
ندارد ،حتما آب را قبل از مصرف بجوشاند.
دومین مورد اســتفاده از میوهها و ســبزی
آلوده اســت .بنابراین باید میوه و سبزی با
مواد ضدعفونیکننده شسته شود .نکته سوم
هم رعایت نکات بهداشــتی بهویژه شستن
دستها بعد از استفاده از سرویس بهداشتی
و قبل از غذا خوردن است.

رعایت نکات بهداشتی

بیدارپور ادامه میدهــد :روند بیماری فقط
در مریوان افزایشــی است و ۲۷بیمار به این
شهرستان اختصاص دارند .از این افراد یک
نفر بســتری اســت.بقیه بهصورت سرپایی
تحت درمان قرار گرفتهاند.
بهگفتــه وی ،بــرای مبتال نشــدن به این
بیماری الزم است دورهمیهای خانوادگی
محدود شود .وبا که توســط نوعی باکتری
بنام ویبریوکلرا ایجاد میشود ،یک بیماری
اســهالی واگیردار است که میتواند کشنده
هم باشد.
عالئم بیماری

بیدارپور بــا بیان اینکه وبا بــا دل درد خفیف
شروع میشــود ،میافزاید :بعد از آن اسهال
آبکی حجیم شــروع میشود که با دفع شدید
آب و امــاح همــراه اســت .اگــر مایعات و
الکترولیتهای بدن شامل سدیم ،کلر،پتاسیم
جایگزین نشود ،این بیماری کشنده میشود.
مبتالیان به وبا در کردستان با رعایت نکات
بهداشــتی و مراجعه به مراکز درمانی روند
درمان را طی میکنند .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
میگوید :با شناسایی  ۲مورد ابتالی قطعی
به بیماری وبا مجموع مبتالیان به این بیماری
در استان کرمانشاه به پنج نفر رسید .ضروری
است کرمانشاهیان رعایت دستورالعملهای
بهداشتی را جدی بگیرند.

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 نیکمرام سختی آب آشامیدنی
میانه را تأییــد میکند و به همشــهری میگوید :آب
آشامیدنی میانه سخت و سنگین ،اما طبق استاندارد
جهانی وجود 500میلیگــرم بر لیتر امــاح در آب
آشامیدنی مجاز است و از این رو ،آب آشامیدنی میانه با
داشتن 150میلیگرم بر لیتر مشکلی ندارد .به هر حال،
برای رضایت مردم میانه باید سختی آب را کم کنیم و
با راهاندازی سد گرمیچای آب آشامیدنی مناسب در
اختیارشان قرار میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه آب آشامیدنی میانه ،فلز سنگین یا
مواد سرطانزا ندارد ،ادامه میدهد :کاهش بارندگیها
هم باعث سختی آب شــده ،اما طرح تحقیقاتی برای
کاهش ســختی آب میانه در حال بررسی است .علت

نارضایتی مــردم هم بهدلیل امالح کلســیم و منیزیم
در آب است.

عکس خبر

رئیــس بنیــاد مســکن کشــور گفــت:
دولــت بــرای آغــاز ســریعتر بازســازی
مناطق زلزلــهزده 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.

مدیر شــرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتــی منطقه خراســان رضــوی گفت:
طی 3ماه ابتدایی امسال ۴۷۲میلیون
و ۷۰۳هــزار لیتــر بنزیــن در اســتان
مصرف شدهاست .به گزارش ایسنا،
علی اصغر اصغری ،افزود :این میزان
نسبت به سال قبل رشــد ۶۹درصدی
را نشــان میدهــد .تمــام جایگاههــای
اســتان بــرای تعطیــات تابســتان
آمادگی کامل دارند.

خ
وزستان

بیشترین تعداد سد استان اینجاست

آمار نشــان میدهــد مــردم میانه بهطور متوســط
1800مترمکعب در ساعت آب مصرف میکنند .بخش
عمد ه این آب از چاه تامین میشود .آب بیکیفیت چاه
موجب شده اســت تا برخی از مردم شهرستان بهویژه
در دامنههای جنوبی ارتفاعات بزقوش به چشمههای
جاری در دل کوه پناه ببرند و استفاده از آب چشمه را به
آب چاه ترجیح دهند .شهرستان میانه 42سد دارد .هر
چند آببندها هم در این آمار لحاظ شده ،اما باز هم آمار
قابل تاملی است و نشان میدهد میانه بیشترین تعداد
سد در آذربایجان شــرقی را بهخود اختصاص داده ،اما
تمهیدات الزم برای تامین آب آشــامیدنی ســالم و با
کیفیت برای اهالی درنظر گرفته نشدهاست.

ذخیره آب چاه برای مصارف صنعتی و کشاورزی

مکث
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با تکمیل سد گرمیچای و تصفیه خانه پایین دستی آن بیش از ۱۱۴هزار نفر جمعیت شهری و
۶۷هزار نفر جمعیت روستایی شهرستان میانه از آب آشامیدنی باکیفیت برخوردار میشوند.
ناگفته نماند با احداث این سد که مهمترین پروژه امسال این شهرستان تلقی میشود ،عالوه
بر تامین آب آشامیدنی شهرستان میانه ،آب چاهها نیز ذخیره میشود و بهعنوان سرمایه ملی
در صنعت و کشاورزی استفاده خواهد شد.

برداشت انگور از غزاویه بزرگ
وسیعترین روستای شهرستان کارون در فاصله ۲۲کیلومتری
شهر اهواز قرار دارد .این روزها برداشت انگور آغاز شده و تا
اواسط مرداد ادامه خواهد داشت .از تاکستانهای این روستا
انگور یاقوتی و عسکری برداشت میشود .انگور تولیدشده
در شهرستان کارون استان خوزستان یکی از نوبرانهترین
انگورهایی است که در کشور تولید میشود .منبع :مهر
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تاالر شیشهای

میادین

کاهش 10درصدی قیمت مرغ

روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

ارقام به هزار واحد

با وجود روند افزایشی قیمت مرغ در روزهای اخیر ،آخرین
نرخنامه میادیــن میوه و ترهبار نشــان میدهد قیمت انواع
قطعه بندی شده مرغ در مقایسه با خردادماه بهطور میانگین
10درصد کاهش یافته است .مرغ در 2ماه اخیر نوسان قیمت
زیادی داشته اما در میادین میوه و ترهبار هنوز زیر نرخ مصوب
دولت به فروش میرسد .هماکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ
کامل در میادین به 57هزار تومان رســیده که نســبت به
اردیبهشــت ماه بیش از 10هزار تومان افزایش یافته است.
قیمت مصوب هــر کیلوگرم مرغ گرم بــرای مصرفکننده
60هزار تومان تعیین شده است.

1.508
1.507
1.506

1.505
1.504
1.503
1.502

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.

قیمت مرغ قطعه بندی در میادین میوه و ترهبار
نام محصول

قیمت هر
کیلو-تومان
نیمه خرداد

قیمت هر
کیلو -تومان
13تیرماه

ران مرغ

83.600

76.300

فروشحقوقی

مغز ران

90.200

79.900

خرید حقوقی

سینه مرغ

99.700

92.100

فروشحقیقی

ساق

99.700

89.300

خرید حقیقی

ران و سینه

91.700

83.200

بال کبابی ساده

74.100

67.000

فیله

125.200

114.300

شنیتسل سینه

115.800

107.900

جوجهکباب بیاستخوان

117.800

107.900

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

آغاز واگذاری سهام عدالت جاماندگان از تابستان

سوپرمارکت

قیمت جدید انواع شربتها
گرمای تابســتان تقاضا برای خرید انواع شــربتها
را حداقــل 30درصــد افزایش داده اســت .بهگفته
فروشــندگان ،بســیاری از مردم این نوشیدنیهای
سنتی را بهصرفهتر و ســالمتر میدانند و خرید آنها
ح میدهند .قیمت
را به انواع نوشابههای گازدار ترجی 
شربتها بسته به برند و نوع میوه متفاوت است اما در
 2ماه گذشته افزایش نرخ شکر ،قیمت انواع شربتها
را نیز باال برده اســت .بطریهای شیشــهای 600تا
700میلیلیتری ،کوچکترین حجمهای عرضه شده
شربت در بازار هستند که 50هزار تومان قیمت دارند.
قیمت بعضی انواع شربت در سوپرمارکتهای تهران

مصطفوی

زعفرانی
650میلیلیتری

183.700

ساناستار

پرتقال
1.8لیتری

105.000

سنایچ

موهیتو
780میلیلیتری

53.000

نوشین

پرتقال
650میلیلیتری

44.000

سانکوییک

پرتقال
760میلیلیتری

69.000

سنایچ

انبه
780میلیلیتری

70.000

ساناستار

آناناس
780میلیلیتری

53.000

قیمت ها به تومان است

نوشین

آلبالو
1.7لیتری

94.000

بازارها
کاهش مصرف ماکارونی
رسول مژده شفق ،مشــاور هیأتمدیره انجمن صنفی کارفرمایان
کارخانههای ماکارونی از کاهش  25تا 30درصدی مصرف ماکارونی
خبر داد و گفت :قیمت تمامشده محصول ایرانی نسبت به رقبای ما
ازجمله ترکیه باالتر است ،همچنین دورزدن تحریمها و تحمیلشدن
هزینه حملونقل بیشــتر در دوره تحریمها ،باعث شد بسیاری از
بازارهای خود ازجمله آفریقا را از دست بدهیم .بهگفته او ماکارونی
یک غذای جایگزین است و بعد از گرانشــدن گوشت قرمز و مرغ
تمایلها برای مصرف ماکارونی افزایش پیدا میکند و از آنجاکه رشد
قیمت سایر اقالم نسبت به ماکارونی بیشتر است ،بهاحتمال زیاد در
ماههای آینده میزان مصرف متعادل میشود.
کنترل قاچاق لوازم خانگی۷۰هزار شغل ایجاد میکند
محمدمهدی برادران ،معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت :حجم
بازار لوازم خانگی به قدری در دست اجناس قاچاق است که بهنوعی با
قاچاق سازمانیافته روبهرو هستیم که آسیب زیادی به صنعتی پیشرو
و اشتغالزا مثل لوازم خانگی میزند .عالوه بر کاالهای مسافری که وارد
میشود۲۲ ،درصد کاالی قاچاق در بازار لوازم خانگی داریم .با کنترل
قاچاق میتوان  ۶۰تا ۷۰هزار نفر اشتغال جدید ایجاد کرد.
عرضه و تقاضای سیمان متعادل شد
سیفاهلل امیری ،مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با بیان اینکه بهطور متوسط تقاضای خرید سیمان در هفته حدود
900هزار تن است ،گفت :با توجه به شایعه قطع برق کارخانههای
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
70درصد سیمان خریداریشده را بهفروش برساند و فاکتور آن را
در سامانه جامع تجارت بارگذاری کند تا در هفته آینده امکان خرید
سیمان از بورس کاال را داشته باشد.

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 میشود .برآوردها
نشــان میدهد 21میلیون نفر طبــق تعاریف قانونی،
مشمول سهام عدالت هستند که تاکنون سهامی دریافت
نکردهاند .بهگزارش همشهری ،واگذاری سهام عدالت با
هدف کمک به 6دهک درآمدی پایین جامعه که سطح
درآمد کمتری دارند انجام شد اما مطابق بررسیهای به
عمل آمده این هدف نه فقط محقق نشده و بسیاری از
مشموالن واقعی از دریافت سهام عدالت جا ماندهاند بلکه
در عوض سهام عدالت به جای فقرا به طیف وسیعی از
ثروتمندان داده شده است .گزارشهای آماری وزارت
کار ،برمبنای دادههای پایگاه رفاه ایرانیان ،نشان میدهد
۲۸درصد از افراد تحت پوشــش بهزیستی یعنی یک
میلیون نفر سهام عدالت ندارند .این آمار درخصوص افراد
تحت پوشش کمیته امداد بیشتر است۲۱ .درصد افراد
تحت پوشــش کمیته امداد یعنی 2میلیون نفر سهام
عدالت ندارند .براســاس دادههای پایگاه اطالعات رفاه
ایرانیان ۴۲درصد یعنی 21میلیون نفر از افراد واقع در
دهکهای یک تا  ۶که گروههای هدف ســهام عدالت
بودند فاقد سهام عدالت هستند اما در مقابل 10میلیون
نفر از پردرآمدترین گروههای جامعه سهام عدالت دارند.
بین این افراد۳ ،میلیون نفر هم مددجوی تحت پوشش
کمیته امداد و بهزیستی دیده میشوند که سهام عدالت
دریافت نکردهاند .این انحراف از اهداف واقعی واگذاری
ســهام عدالت درحالی رخ داده که در دهکهای  ۷تا
 ۱۰که اصال جزو گروههای هدف طرح اعطای ســهام
عدالت نبودند ،تعداد زیادی از ثروتمندان سهام عدالت
دریافت کردهانــد .این انحرافها موجــب ناکارآمدی
یکی از بزرگترین سیاستهای توزیعی در کشور شده
اســت؛ انحرافی که با روح قانون اصل ۴۴و آرمانهای
عدالتخواهانه آن منافات دارد.

اجرای سیاستهای نابرابر در گذشته
اطالعات وزارت کار نشــان میدهد خطا در شناسایی
افراد مشمول سهام عدالت سبب شــده که ۴۵درصد
از افراد دهــک دهم جامعــه یعنــی ثروتمندترین و
ن افراد مشــمول ســهام عدالت شوند .در
پردرآمدتری 
مقابل 42درصد ازکمدرآمدترین گروههای جامعه فاقد
سهام عدالت باشند که در بین آنها 3میلیون 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 ثروتمندترین افراد
جامعه ســهام عدالت دارند بیش از تعداد افرادی است
که در دهک یکم یعنی فقیرتریــن افراد جامعه حضور
دارند.طبق ایــن اطالعات افرادی کــه در دهک دهم
ســهام عدالت گرفتهاند ۳میلیونو ۸۵۰هزار نفر است
درحالیکه افراد که در دهک یکم سهام عدالت گرفتهاند
3میلیونو650هزار نفر اســت .این آمار نشان میدهد
طرح واگذاری ســهام عدالت با انحراف زیادی مواجه
شده و عمال اهداف طرح محقق نشــده است و بهطور
میانگین در دهکهای یک تا  ۶کــه از کم درآمدترین
افراد جامعه هستند بین  ۲۴تا ۳۲درصد خانوارها سهام
عدالت نگرفتهاند.
تصویب طرح جدید
بهدنبال جا ماندن برخی از مشــموالن سهام عدالت،
کمیسیون اقتصادی مجلس در ســال 1399طرحی
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 بررسیهای
کمیسیون اقتصادی مجلس یکمیلیونو۲۰۰هزار نفر
از افراد تحت پوشش کمیته امداد و ۲میلیونو۳۰۰هزار
نفر از افراد تحت پوشــش بهزیستی فاقد سهام عدالت
هســتند .کارگران هم بخش زیادی ،سهام نگرفتهاند.
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 جمعبندی این بود که با اولویت
دهکهــای کمدرآمد بهویژه جمعیت تحت پوشــش
نهادهای حمایتی ،سهام عدالت اختصاص یابد.
بهگفته او این طرح ابتدای شهریور ماه 1399به 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 و 1401تصمیمی 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 تبصره ۲قانون بودجه سال ۱۴۰۱دولت
موظف است تا پایان ســال ۱۴۰۱از محل سهام باقی
مانده خود در شرکتها 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
بررســیها و گزارشهای وزارت کار که از طریق پایگاه
اطالعات رفاه ایرانیان بهدست آمده است بهنظر میرسد
گزارشهای این وزارتخانه برای واگذاری سهام عدالت
به مشموالن جامانده مبنای کار قرار گیرد.
طبق بررســیهایی که در یــک کمیته مشــترک با
همکاری وزارت کار ،سازمان بهزیستی و کمیته امداد
امامخمینــی(ره) از ابتدای ســالجاری تاکنون انجام
شده تعداد 3میلیون و 363هزارو 700نفر از افراد تحت
پوشــش کمیته امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی
شناسایی شدهاند که تاکنون سهام نگرفتهاند و قرار است
در فاز نخست به این افراد سهام اختصاص یابد .اما آنطور

انتخاب شرکتها برایکشت فراسرزمینی آغاز شد

توگو با همشهری :براساس آییننامه اجرای کشت فراسرزمینی
معاون برنامهریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در گف 
شرکتهای متقاضی باید توان تولید حداقل 60هزارتن محصول را داشته باشند
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 میشود.
استفاده از این امکان با توجه به قرارگیری ایران در اقلیمی خشک و گذراندن
دورهای طوالنی از خشکسالی ،مورد توجه ویژه دولت قرار گرفته تا از این مسیر
بدون هدررفت منابع کشــور بهویژه آب ،محصــوالت و کاالهای مورد نیاز
بهصورت 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 آییننامه بعد از چندسال شکل
اجرایی بهخود بگیرد.
اهلیتسنجی شرکتها برای کشت فراسرزمینی
معاون برنامهریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در گف 
توگو با همشهری،
با اشاره به تصویب آییننامه کشت فراسرزمینی در حدود 5سال قبل ،گفت:
دستورالعمل اجرایی این آییننامه در زمان تصویب ،تهیه نشد اما در دولت
ســیزدهم این دســتورالعمل اجرایی در چند بخش تدوین شد که یکی از
بخشهای آن اهلیتسنجی شرکتهای فعال در این زمینه است.
محمد قربانی افزود :شــورایی برای بررسی شرایط شرکتهایی که مایل به
فعالیت در حوزه کشت فراسرزمینی هستند -چه شرکتهای دولتی و چه
خصوصی -تشکیل شده که پس از تأیید در این شورا ،شرکتها میتوانند با
دستورالعمل و شرایط خاصی که در آییننامه آمده فعالیت کنند.
حداقل تولید60 ،هزار تن
او در تشریح شرایط شرکتهایی که میتوانند در این حوزه وارد شوند ،گفت:
60هزار تن تولید محصول ،حداقل تولیدی اســت که شرکتها باید داشته
باشند تا بتوانند وارد فرایند اهلیت سنجی شوند .همچنین زمینی که در کشور

مقصد در اختیار این شرکتها قرار میگیرد باید به تأیید سفارت ایران در آن
کشور برسد .سخنگوی وزارت جهادکشاورزی همچنین از تسهیالتی خبر
داد که براساس آییننامه کشت فراسرزمینی را دولت دراختیار شرکتهاي
فعال در این حوزه قرار میدهد .بهگفته قربانی ،شرکتهایی که محصوالتی
را بهصورت کشت فراسرزمینی در مناطق دیگری از دنیا تولید میکنن د باید
ماحصل فعالیت خود را بهصورت نهاده یا کاال به کشور وارد کنند .در برخی
کشورهای دیگر که در مسیر کشت فراســرزمینی جلوتر از ایران هستند،
عالوه بر بهرهبرداری کشــور مبدأ از محصول تولیدی ،مبادله تولیدات نیز
انجام میشود.
محصوالت هدف کشت فراسرزمینی
معاون برنامهریــزی اقتصادی وزارت جهادکشــاورزی دربــاره اینکه چه
محصوالتی قرار اســت در فرایند کشت فراســرزمینی تولید شوند؟ گفت:
دانههای روغنی ،گندم ،جو و ذرت از محصوالتی هستند که در فرایند کشت
فراسرزمینی هدف تولید هستند .بهگفته قربانی ،برای کشت فراسرزمینی
هم محصوالت کشاورزی و هم محصوالت دامی ازجمله گوشت ،هدف تولید
هستند اما هماکنون اولویت وزارت جهادکشاورزی در این فرایند کاالهایی
است که آببر هستند و در داخل کشــور ظرفیت تولید ندارند .دفتر کشت
فراسرزمینی در معاونت توســعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی بهعنوان
متولی در این حوزه ،اهلیت سنجی شــرکتها را آغاز و چند شرکت نیز با
گذراندن این فرایند فعالیت خود را شروع کردهاند.
کشت سویای ایرانی در ونزوئال
در همین زمینه روز گذشته نایبرئیس انجمن کشت فراسرزمینی از در اختیار
گرفتن یک میلیون هکتار زمین کشــاورزی در کشور ونزوئال با هدف کشت
فراسرزمینی کشــاورزان ایرانی خبر داد .علی رضوانیزاده ،با اشاره به فراهم
شدن شرایط کشت فراسرزمینی ایران در روسیه ،ونزوئال را مستعدتر از برزیل

و روسیه برای کشت فراسرزمینی دانست و افزود :بهنظر میرسد این کشور
میتواند خأل اوکراین را در جهان پرکند و به انبار محصوالت کشاورزی دنیا
تبدیل شود ،به همین دلیل باید از روابط خوب سیاسی شكل گرفته بین ایران
و ونزوئال برای ایجاد امنیت غذایی کشور و جهان بهرهبرداری 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 مناسبتر است .در سالهای اخیر تولیدکنندگان دام و طیور
کشور برای تهیه نهادههای دامی و بهویژه سویا با توجه به نبود امکان کشت
این محصول در کشور مواجه بودند و این کاال با وجود ارزبری باال به همراه دیگر
دانههای روغنی در صدر اولویت واردات به کشور قرار داشته است .نایبرئیس
انجمن کشت فراسرزمینی ،سویا را استراتژیکترین محصول دنیا دانست و
افزود :کشت سویا در هر هکتار حاشیه ســود 150درصدی دارد درحالیکه
حاشیه سود گندم در هر هکتار کمتر از 30درصد است.
توجه به ارزش تجاری محصوالت
قرار گرفتن ایران در وضعیت خشکســالی و کمآبی ارزش استفاده از امکان
کشت فراسرزمین برای تولید محصوالت آببر را دوچندان کرده اما بهنظر
میرسد کشــورهای پیشــرو در این زمینه تنها به کشــت اقالم مورد نیاز
کشورشان بســنده نمیکنند و فراتر از آن ارزش تجاری محصوالت را مورد
توجه قرار میدهند .رضوانیزاده در این زمینه گفت :میتوان 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 بهعبارت دیگر کشاورزی فراسرزمینی امکان
خلق ثروت را برای فعاالن این حوزه فراهم میکند .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 میکنند و آن
را در بازار سایر کشورها میفروشند و با پول آن طال وارد میکنند.
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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.
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ارقام به درصد

3

صعود
نزول
بدون تغییر

در فاز نخست به 4میلیون نفر از جاماندگان ،سهام عدالت واگذار میشود
که دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد
قرار است در همان فاز نخست تا تابستان به 4میلیون نفر
از جاماندهها سهام عدالت تخصیص یابد.
محمدرضــا پورابراهیمــی در اینباره توضیــح داد:
جاماندگان سهام عدالت براساس قانون بودجه۱۴۰۱
از افراد تحت پوشــش کمیته امداد امامخمینی(ره) و
ســازمان بهزیستی هســتند که تاکنون ۴میلیون نفر
شناسایی شده و مشــمول دریافت سهام عدالت در فاز
اول هستند .بخش دوم از جاماندگان را دهکهای بعدی
تا دهک ششم درآمدی تشکیل میدهند که از دریافت
سهام عدالت جاماندهاند.
او ادامــه داد :تاکنــون ۱۸۵هــزار میلیــارد تومان از
داراییهای دولت شناســایی شده است که میتواند به
مشموالن اختصاص پیدا کند ،البته داراییهای بورسی
وغیربورسی دولت را هم ،ســازمان خصوصیسازی و
وزارت اقتصاد ظرف چند روز آینده اعالم میکنند.
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 میشوند و کســانی که از
سهام عدالت جا ماندهاند ،ســهام عدالتشان را دریافت
خواهند کرد.
حســین قربانزاده رئیسکل سازمان خصوصیسازی
هم در اینباره 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 آزماییهای صورت گرفته در سامانههای
کمیته امداد و بهزیستی سهام عدالت به افراد مورد نیاز
تخصیص یابد.

ارقام به میلیارد تومان

41

56

در مبادالت دیروز بازارسرمایه ،قیمت سهام
339شرکت رشد و 253شرکت کاهش یافت.
قیمت سهام 20شرکت هم تغییر نکرد.
ارزش بازار سهام
ارقام به هزارمیلیاردتومان
7140
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ارزش کل سهام شــرکتهای 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 ،هماکنون
معادل 225میلیاردو30میلیون دالر است.
ارزش معامالت بازار سرمایه
معامالت خرد

کل معامالت

ارقام به درصد
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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 میدهد که ارزش کل معامالت خرد در دادوستدهای
روز گذشــته 51میلیارد تومان معادل 1.6درصد افت کرده
اســت.بخش عمده مبادالت روز گذشــته بازار ســرمایه به
عملیات بازار باز اختصاص یافت.

چهره ها
رحمان آراسته
مدیر بازار مشتقه و صندوقهای کاالیی
بورس کاال
با توجه به اینکه مشــکل مالیاتــی در حوزه
معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی تقریبــا
حل شده است ،داراییهای زیادی ازجمله
شــمش طال ،مــس کاتــد ،آلومینیــوم ،قیر
و محصوالت پتروشــیمی در صــف ورود به
معامالت گواهی سپرده و قراردادهای آتی
قرار دارند و راهانــدازی صندوقهای فلزات
اساســی نیز از دیگر برنامههای بورس کاال
بهشــمار مــیرود .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
نیروگاههــا وجــود نــدارد .طبــق تعهــدی که
داریم نسبت به تامین گاز یا سوخت معادل
نیروگاهها یعنی گازوئیل ،هیچ محدودیت و
مشــکلی نداریم .با توجه به واقعشــدن در
ایام اوج مصرف و افزایش دما ،اولویتگذاری
تامین گاز برای نیروگاههای کشور است.

کپی 2006

جشن توافق با سیلوا

یکگابریلدیگردرآرسنال

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

حفظ مدافع برزیلی اتفاق بسیار خوبی
برای خط دفاعی استقالل است اما این جشن
با ماندن عارف غالمی کامل میشود

در ورزشگاه امارات اگر گابریل را
صدا بزنید ،چندین نفر همزمان
سر میچرخانند
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چهره روز
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روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده

لیگ ملتهای والیبال

لهستان

غول

ایران

22:30

برنامه بازی

لیگ ملتهای والیبال

پنجشنبه  16تیر 1401

مرحله آخر

ایتالیا

ایران

16:30

جمعه  17تیر 1401

ایران

19:30
اسلوونی

شنبه  18تیر 1401

تيم ملي واليبال از امشب در
هفته سوم ليگ ملتها به
مصاف لهستان ،ايتاليا ،اسلووني
و صربستان ميرود
ايران براي صعود به جمع 8تيم
حداقل بايد به 2پيروزي برسد

صربستان
19:30

ایران

جامجهانی -افتتاحیه

دوشنبه  30آبان 1401

13:30

هلند

تأکید یحیی
برای حفظ
شماره 8

پرسپولیس بهشدت خواهان تمدید
قرارداد رضا اسدی است اما نه با
شرایط فصل گذشته

سنگال

جامجهانی -گروه B

دوشنبه  30آبان 1401

16:30

ایران

انگلیس

جمعه  4آذر 1401

ایران

ولز

13:30

سه شنبه  8آذر 1401

آمریکا

22:30

ایران

شهاب و
شکستیکه
نمیپذیرد!
عزیزی خادم در فدراسیون در نقش یک
بازنده قرار گرفته و به هیچ قیمتی نمیتوان
این حقیقت را تغییر داد
پــس از کناررفتــن 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 هیأترئیسه 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 کشیدهاند .درست یا
نادرستبودن این ادعا ،تأثیری روی کیفیت
کاری عزیزی خــادم در مهمتریــن 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
بهگفته خودش «پاکترین» و «موفقترین»
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 وعدههای بسیار بزرگی روی کار
آمد اما حتی به عملکردن بــه این وعدهها
نزدیک هم نشد .او همان مردی بود که قبل
از انتخابات فدراســیون مدام از «دیپلماسی
ورزشــی» صحبت میکرد اما هیچ قدمی در
این راســتا برنداشــت .در این دوران نهتنها
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 تیمهــای ایرانی فرصت
میزبانی از رقبای خارجی را از دســت دادند،
هم تیم ملــی برای ســپریکردن مقدماتی
جام جهانــی به بحرین تبعید شــد و هم در
نهایت باشــگاههای ایرانی مجــوز حرفهای
حضور در لیگ قهرمانان را از دست دادند .این
نتیجه دیپلماسی ورزشی فدراسیون «موفق»
عزیزیخادم بود .او همچنین قبل از انتخابات
از درآمد چندین میلیون دالری فدراســیون
فوتبال صحبت میکرد 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 بهنظر
میرسید.
عزیزیخادم با اصرار عجیب و باورنکردنیاش
بــر عبارتهایــی مثــل «خوبــان عالم»
موفقیتهای تیم ملی را به حاشیه میبرد .او
حتی بیشتر از بازیکنان ،کادر فنی و هوادارها،
بهخاطر هــر نتیجــه خوبان عالــم را مورد
ســتایش قرار میداد! عزیزیخادم حتی در
گفتوگوهای زنده رابطهاش با افرادی را که
با «نفس حق» به تیم ملی «کمک» میکنند
هم رد نکرد؛ موضوعی که نشان میدهد 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 شــفافتر شود و اگر تخلفی
وجود دارد ،مــردم هم بایــد در جریان قرار
بگیرند اما عزیزیخــادم قبل از برکناریاش
هم بیشتر از طرفداران تیم ملی ،به مشاورانش
کمک کرده بود .پرداخت پاداشهای نجومی
به مشاورها در اوج مشکالت مالی فدراسیون
و درحالیکه بازیکنان پاداششان را بهموقع
دریافت نمیکردند ،از شــاهکارهای رئیس
سابق فدراســیون فوتبال به شمار میرفت.
مردی که امروز در موضع طلبکار نشســته
اما بدهکاری سنگینی به فوتبال ایران دارد.
جالبتــر از همه ،اشــاره عزیــزی خادم به
موفقشــدن با مربی «200هــزار دالری»
اســت .او ارزانبودن دراگان اســکوچیچ را
هم یــک دســتاورد برای خــودش میداند
اما هیچ جــای دنیا کارکردن بــا یک مربی
ارزان بهخودی خــود افتخارآمیز نیســت.
عزیزیخادم این فرصت را داشت که تردیدها
را در مورد تیم ملی برطرف کند و به سراغ یک
مربی با کارنامــهای قابلتوجه برود اما هرگز
دســت به نیمکت نزد و به رابطه پرنوسانش
با اسکوچیچ ادامه داد .جالب اینکه این مربی
ارزانقیمت حتی بیشتر از خود عزیزیخادم
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 همهچیز
را جبران کند اما نمیتوانــد 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 نمیتوان این حقیقت را تغییر
داد .حتی خوبان عالم هم نتوانســتند بعد از
همه ضعفهای مدیریتی ،عزیزی خادم را در
سمت رئیس فدراسیون ابقا کنند!
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سوژه روز

چه خبر از تایلند؟

چوب خطی که پر شده

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 میرفت برای فصل جدید ،باشگاه در موضع
باال دست قرار بگیرد و اســدی کوتاه بیاید اما گویا این اتفاق
رخ نداده و دســتکم تا زمان تنظیم این مطلب مذاکرات به
بنبست خورده .شگفتانگیز است که اسدی بعد از آن عملکرد،
حاال توقعات غیرقابلقبول هم دارد .همه اینها در حالی است
که اواسط فصل گذشــته و بعد از اوجگیری 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؟
جبران کنیم...

محمد دانشــگر رقمزننده یکی از
غافلگیرکنند هترین انتقا لهای
این سالیان فوتبال ایران بود .او
بهطور ناگهانی از استقالل راهی
سپاهان شد و یک قرارداد  3ساله
بســت که در مورد رقم آن ،حرف و
حدیثهای زیادی بهوجود آمد .دانشگر در حالی تن به این
انتقال داد که قبال گفته بود «تیمم را نمیفروشــم» 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 استقاللیها 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
میآید .عجب نسل وفاداری هستید شماها!
همه چیز که مادیات نیست

یک زمان رقــم قراردادها در فوتبال
ایران رسانهای میشــد که البته
همان زمان هم این پولها اصال کم
نبود .با این حال باالخره باشگاهها
میگفتند و مردم هم میشنیدند.
االن اما به سطحی رسیدهایم که دیگر
اعالم این ارقام نجومی به صالح هیچکس نیســت ،در نتیجه
فقط اختالف قیمتها بــه رســانهها درز میکند .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 .همهچیز که مادیات نیست!

آماربازی

یحیی دیگر امکان جذب «خارجی بد»
را ندارد
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جامجهانی آلمان را تکرار کند
بهروز رســایلی| فقط همین مانده بود که برخی نمایندگان
مجلس هم به صف مخالفان دراگان اســکوچیچ بپیوندند.
آخرین ضربهها به جایگاه ســرمربی تیم ملی ،در حالی وارد
میشــود که کمتر از 5ماه به آغاز مسابقات جامجهانی2022
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 نمیپوشد یا جواد نکونام ابایی ندارد از
اینکه در نشست خبریاش 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 نشاندهنده صندلی لرزان و مشروعیت نازل مرد
کروات است .فکر میکنید دود این داستان درنهایت به چشم
چهکسی میرود؟ اسکوچیچ؟ نه آنقدرها؛ او همین حاال هم با
رساندن ایران به جامجهانی رزومهاش را بهشدت ارتقا داده
است .قربانی اصلی این تشنج و تشتت ،مجموعه «تیم ملی»
است؛ تیمی که با سردرگمی ،بالتکلیفی و البته در حضور یک
مربی بهشدت تحقیرشده راهی قطر خواهد شد.

روزهایی که برانکو را «له» کردیم

از این دیدگاه ،شرایط دراگان اسکوچیچ در جامجهانی 2022دقیقا
مشابه شــرایط برانکو ایوانکوویچ در جامجهانی 2006است16 .سال
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 جامجهانی ،2002جای
او را گرفت .از ابتدا نگاه تردیدآمیزی در مورد شایستگیهای او وجود
داشت ،اما برانکو هم مثل اسکوچیچ جواب این شک و ظنها را با نتایج
خوب داد .او هم مثل دراگان تیم ملی را مثل آب خوردن به جامجهانی
رساند و دقیقا او هم مثل اسکوچیچ این جمله را بسیار شنید« :سطح
برانکو همینقدر بود ،در جامجهانی نیاز به یک مربی بزرگتر داریم».
این عبارت روزی هزار بار تکرار میشــد ،اما فدراسیون عقیده داشت
چون برانکو تیم ملی را به جامجهانی رســانده ،خودش هم در آلمان
باید روی نیمکت بنشیند .آنقدر داستان را کش دادند که شخصیت
ایوانکوویچ نزد شاگردانش له شد و دیگر هیچکس از او حساب نمیبرد.
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

بینالمللی 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 ،خیلیها گفتند
شاید حقش بود قبل از جامجهانی آلمان حمایت بیشتری از او صورت
بگیرد .حاال هم همان شرایط مو به مو برای اسکوچیچ در حال تکرار
است و شاید سالها 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  200جا مورد حمله قرار میگیرد ،چگونه میتواند
اقتدارش را برای هدایت تیم ملــی در تورنمنتی به بزرگی جامجهانی
حفظ کند؟ هرچند در تزلزل عجیب جایگاه اســکوچیچ ،بالتکلیفی
فدراسیون هم بیتأثیر نیســت .مربی کروات در یکی از عجیبترین
دوران تاریخ فوتبال ایران مشغول کار است...

عکس خبر

محک کل کادر
فرهاد مجیدی حسابش را از گابریل پین
جدا نکرد

متريكا

از 7بازیکن برتر سپاهان در فصل گذشته
4نفر این تیــم را ترک کردهانــد که آمار
جالبی برای تیم ســوم لیگ بیستویکم
اســت .براســاس نمرات متریکا ،بهترین
سپاهانیهای لیگ گذشته بهترتیب امید نورافکن ،اسماعیلیفر ،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 7.27متریکا به این عنوان رسید.
امید در جمع تمامی بازیکنان لیگ نیز بعد از سعید صادقی رتبه دوم را
بهدست آورد .او هم عالقهمند است سپاهان را ترک کند اما نه به مقصد
سرخابیها بلکه برای حضور در لیگهای اروپایی .با وجود این ،بهترین
بازیکن فصل گذشته سپاهان احتماال در این تیم خواهد ماند.

7.27

نورافکن در فصل نقلوانتقاالت مورد توجه
پرسپولیس بود و شاید هنوز هم هست اما
این انتقال اتفاق نیفتاد تا از بین3بازیکن برتر
فصل گذشته فقط نورافکن پرسپولیسی
نشده باشد .سعید صادقی ،نورافکن و دانیال اسماعیلیفر بهترتیب3بازیکن
برتر فصل گذشته بودند که پرسپولیس روی هر 3نفر آنها دست گذاشت
و 2نفر را جذب کرد .اسماعیلیفر با نمره  7.26سومین 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
بهترتیب نفرات سوم و ششم سپاهان بودهاند .گئورگی ولسیانی با نمره
 7.08در جمع15بازیکن برتر فصل گذشته نیز حضور داشت.

7.26

از میان 11بازیکن برتر فصل گذشته فقط
همان ســعید صادقی و دانیال که حکایت
پرسپولیسیشدنآنهاذکرشد،تغییرباشگاه
دادهاند .دیگر نفرات منتخب همگی الاقل تا
این لحظه در تیمهای خودشان ماندهاند و شاید تا پایان نقلوانتقاالت نیز
همچنان بمانند .از تیم منتخب فصل گذشته محمدرضا اخباری ،عارف
آقاسی ،امید نورافکن ،مهدی مهدیپور ،مهدی ترابی و گادوین منشا قطعا
در تیمهای خودشان ماندگار شدهاند .امیرحسین حسینزاده و کوین یامگا
خواهان جدایی از استقالل هستند اما هنوز توفیقی بهدست نیاوردهاند.
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  7.11در سایت
متریکا جایگاهش را در تیم منتخب فصل حفظ کرد.

7.11

مدتهاســت کــه بحــث جــذب  2مهاجم
خارجی از ســوی پرســپولیس برای تکمیل
فرایند نقلوانتقاالت مطرح شده و حاال بهنظر
میرســد 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 میدهد که بســیاری از رسانهها به
دیده تردید به کارنامه و کیفیت کاسیانو نگاه
میکنند .او در تیم آخرش بهطور متوسط هر
300دقیقه یکبــار گل زده و این تازه یکی از
بهترین بخشهای کارنامه کاســیانو به شمار
میآید! به عالوه او سن و سال باالیی هم دارد
و با توجه به اینکه پرســپولیس بهخودی 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
میآید ،اما داستان در مورد یحیی گلمحمدی
وخیمتر از اینها بهنظر میرسد .در حقیقت چوب
خط این مربی پر شــده و او اصــا فرصت تکرار
اشــتباهات قبلی را ندارد .یحیی تا به حال کلی
خرید بد داشــته و این قاعده مخصوصا شــامل
بازیکنان خارجی جذبشــده از سوی این مربی
میشود .اوساگونا ،بازیکن ضعیفی بود ،استوکس
حاشیههای فراوانی داشــت ،منوچهر صفروف و
وحدت هنانوف بهکار نیامدند ،شــرزود تمیروف
هم توقعات را برآورده نکرد .این 3نفر آخر هنوز
قرارداد دارند و روی دست تیم ماندهاند .در چنین
شرایطی اگر قرار باشــد او باز هم خرید خارجی
ضعیف انجام بدهد ،صدای اعتراضها 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 نمیشود.

جشن توافق با سیلوا

حفظ مدافع برزیلی اتفاق بسیار خوبی
برای خط دفاعی استقالل است اما این جشن با ماندن
عارف غالمی کامل میشود
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 میرسید .بسیاری از رسانهها مدعی شــده بودند که مطهری از
استقالل جدا خواهد شد و ســپاهان بهدنبال جذب این بازیکن است .این
اخبار در شرایطی مطرح شد که ارسالن یکفصل دیگر با آبیپوشان قرارداد
داشت .یکشنبهشب 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 نیمکتنشین بود ولی
حتی این موضوع هم باعث نشد تا از این تیم جدا شود .او مهاجم فرصتطلبی
است ولی در فصل جدید ،آنهم در شرایطی که ریکاردو ساپینتو با یک
مهاجم بازی میکند ،کار سختی برای رقابت با دیگر مهاجمان استقالل
خواهد داشت.اما خبر مهمتر از باشگاه استقالل ،توافق با مدافع برزیلی
برای تمدید قرارداد است .رافائل سیلوا 2روز پیش با انتشار یک استوری
به شایعاتی که در مورد جداییاش از استقالل وجود داشت ،دامن زد و
بهنظر میرسید همهچیز تمامشده است .اما در۴۸ساعت گذشته همهچیز
تغییر کرد و مسئوالن استقالل بعد از انجا م مذاکرات فشرده با رافائل سیلوا،
در نهایت با این بازیکن به توافق رسیدند .این بازیکن بهزودی به ایران میآید
تا در تمرینات آبیها شرکت کند .ماندن سیلوا در استقالل بدونشک خبر
خوبی برای ساپینتو و هواداران استقالل است.
باشگاه استقالل برای تقویت خط دفاعش خواهان حفظ عارف غالمی است
و مدیران باشگاه دور جدید مذاکراتشــان را با این بازیکن آغاز کردهاند.
استقالل در تالش اســت از لحاظ مالی با غالمی به توافق برسد و قرارداد
این بازیکن را تمدید کند .این در حالی است که رسانههای قطری دیروز از
پیشنهاد العربی به غالمی خبر دادند و هنوز تکلیف او برای ماندن یا جدایی
مشخص نشده است.

تأکید یحیی برای حفظ 8

پرسپولیس بهشدت خواهان تمدید قرارداد رضا اسدی
است اما نه با شرایط فصل گذشته
رضا اســدی ،هافبک دفاعی شماره 8ســرخها که فصل گذشته به این تیم
پیوسته بود و توانست فصل را با ثبت 4گل به پایان برساند ،در شرایطی که
با دعوت یحیی گلمحمدی 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 میشد راه
برای مذاکرات بعدی نیز با توجه به فاصله پیشنهادی طرفین بسته است.
پرسپولیس هماکنون میالد ســرلک و کمال کامیابینیا 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 عدمتوافق 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
برنامههای اسدی داشتند ،در مورد پیشنهاد ارائهشده طوری
حرف زدند که ظاهرا با ناراحتی این بازیکن همراه شده است.
اسدی فصل گذشــته یکی از گرانترین بازیکنان حاضر در
لیگ برتر ایران لقب گرفت و این خرید سرخها 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 گلمحمدی باز هم به مدیران پرسپولیس تأکید
کرده که اســدی را حفظ کنند .قرار است مسئوالن پرســپولیس دوباره با
شماره 8فصل گذشته مذاکره کنند و باید دید در نهایت تکلیف اسدی به
کجا خواهد رسید.

بعد از جدایــی غیرمنتظره فرهــاد مجیدی از
استقالل ،اخبار ضدو 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 میدانســتند .در تمام
طول ماههای گذشــته هم به دفعــات در مورد
اختالف پین با فرهاد مجیدی حرف زده شــده
بود .میگفتند ســرمربی اســتقالل با دستیار
ایتالیاییاش 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 درآمدهاند.
بنابراین شایعات پیشــین در مورد اختالف این
2نفر تا حدود زیادی رد میشود .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 تحتتأثیر حرف
و حدیثها 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 میخورند یا همه با هم موفق میشوند
که البته با توجه به شرایط تیم االتحاد کلبا خیلی
کار سختی است.

برنلی

نوریچ

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

آرتتا باز هم خرید کرد .او عالقه زیادی به خرید دارد و میخواهد مثل استادش ،گواردیوال ،در پنجرههای نقلوانتقاالتی
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 2فصل
اخیر هم بهعنوان مهاجم نوک به بازی گرفته نمیشد .حاال آرسنال فرصت مناسبی برای این برزیلی است تا در پست
مورد عالقهاش بازی کند و انکتیا ذخیرهاش باشد .مبلغ این انتقال 45میلیون پوند یا 52میلیون یورو است.
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شهید خان ،میلیاردر پاکستانی با یکسرمربی پرتغالی
بهنام مارکو سیلوا توانست فوالم را به لیگ برتر برگرداند.
یکفصل در میان یا جای فوالم در لیگ برتر اســت یا
نوریچ و فصل بعد جای 2تیم عوض میشــود و تیمی
که به دســته پایینتر رفته ،با قهرمانــی به لیگ برتر
برمیگردد و دیگری ســقوط میکند .فوالم قدمتی
143ساله دارد و آندو تیموریان و اشکان دژاگه هم در
دورهای عضو این تیم بودهاند .فوالم نیامده ،یک بازیکن
پرتغالی 19سالهاش 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 7پاسگل در 44بازی بهترین گلزن این
فصلچمپیونشیپلقبگرفت.رقیبسنتیاینباشگاه
تیم چلسی است و در اســتمفوردبریج در همسایگی
گراون کاتج در لندن واقع شده است .فوالم یکقهرمانی
جام حذفی انگلیس و یکجام اینترتوتو اروپا را در تاالر
افتخاراتش دارد .فوالم باعث شد در فصل آینده تعداد
تیمهای لندنی حاضر در لیگ برتر به7تیم افزایش یابد.
میتروویچ صرب و هری ویلسون ولزی با20و17میلیون
یورو گرانترین خریدهای این تیم هستند.

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 ممنوعالفعالیت .با صعود این تیم
یکمربی خوشتیپ به لیگ برتر اضافه میشود؛
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
میکشند .در آخرین دوره حضور پورتسموث در
لیگ برتر ،رمزدیل و آکه هــم در این تیم حضور
داشــتند که حاال یکی دروازهبان اصلی آرســنال
اســت و دیگری مدافع منچسترســیتی که مورد
توجه چلســی و توماس توخل قرار دارد .فیلیپ
بیلینگ ،دیوید بروکس و ســوالنکه با 16میلیون
یورو گرانترین خریدهای تیم فعلی هستند .گری
کیهیل احتماال از این تیم خواهد رفت.

Nottingham Forest

حاشیههای کریســتیانو رونالدو ادامه دارد و هر روز خبرهایی
درباره پیشــنهاد دادن او به یکباشــگاه بزرگ حاضر در لیگ
قهرمانان اروپا یا ناراضی بودنش از رفتار منچستریونایتد در بازار
نقلوانتقاالت به گوش میرسد .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 میکنیم.
قهرمانی ،حضور در لیگ قهرمانان ،رشــتهکوههای جذاب در
اتریش و تیمی با حضور مستعدترین بازیکنان اروپا».
ناپولی هــم برای خریــد رونالدو جدی بهنظر میرســد.
هزینه این خرید و دستمزدش از محل فروش پیراهنهای او
تأمین خواهد شــد چون ناپولی خودش لباسهایش را تولید
میکند و به فروش میرساند و از محل فروش پیراهن مبلغی
به تولیدکنندگان پوشــاک ورزشــی بزرگ دنیا
پرداخت نمیکند.
رونالدو قرار بود دیروز به تمرین تیم
اضافه شــود اما این اتفاق نیفتاد .او
فعال در منچســتر حضور ندارد.
یونایتد میگوید انتظار نمیرود
کریستیانو این هفته به دالیل
خانوادگی به منچستر بازگردد و
باشگاه توضیحات او را پذیرفته
آمار منچســتریونایتد در لیگ برتر انگلیس ،از
است .براســاس اخبار منتشر
زمان جذب کریستیانو رونالدو؛ با ستاره پرتغالی
شــده رونالدو دوشــنبه هفته
14برد در 27بازی ،بــدون او صفر برد در
آینده به منچستر برمیگردد.
8مســابقه ،بــا او 1.59گل زده در هر
مسابقه و بدون او میانگین 0.88گل
در هــر بــازی.

منابع نزدیک اعــام 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 باشگاههای
عالقهمند به این بازیکن اســت ،گفته «:فکــر میکنم این بر
کسی پوشیده نیست که هر تیمی در جهان بدون کریستیانو
در بخشهایی از بــازی ،تیــم ضعیفتری اســت .او یکی از
بهترینهایی است که تا به حال این بازی را انجام داده است و
هر بار این را ثابت میکند».
آندرهآ بلوتی یکی از گزینههای منچســتریونایتد برای پر
کردن جای کریســتیانو رونالدو خواهد بود ،بازیکنی که فعال
بدون تیم اســت و قرار بود به لیگ حرفهای آمریکا برود .خود
اریک تنهاخ 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 41بهعالوه 4میلیون یورو است.
الپورتا خروج فرنکی دییونگ را بهعهده خود این بازیکن
گذاشته؛ اگر میخواهد بماند ،باید دستمزدش را کاهش دهد
و اگر دوست دارد میتواند به منچستریونایتد برود با دستمزد
باال .رقم انتقال او 80میلیون با افزونهها خواهد بود.

ناتینگهام

سالزبورگ اتریش هم به فهرست مشتریان رونالدو اضافه شد

فارست

عملیات نجات ادامه دارد

Bournemouth

بورنموث

مهاجم ۲۵ســاله و برزیلی منچسترسیتی با قراردادی ۵ساله
به ورزشگاه امارات میآید و پیراهن شــماره 9را بر تن میکند؛
شــمارهای که پیش از این الکازت آن را در اختیار داشــت و با
بازگشت این مهاجم فرانسوی به لیون هماکنون خالی مانده بود.
شماره پیراهن ژســوس بیانگر پست بازیاش در آرسنال خواهد
بود؛ یعنی پست شماره .9ژســوس ژانویه ۲۰۱۷از پالمیراس به
سیتی آمد و در ۲۳۶بازی با پیراهن سیتیزنها در تمامی رقابتها،
۹۵بار موفق به گلزنی شد.
غیر از گابریل ژسوس ،هماکنون گابریل ماالگائیش و گابریل
مارتینلی هم در آرســنال توپ میزنند .در ورزشگاه امارات اگر
گابریل را صدا بزنید ،چندین نفر همزمان سر میچرخانند!
آرتتا درباره خرید ژسوس گفته است« :من خیلی هیجانزده
هستم .باشگاه کار فوقالعادهای برای جذب بازیکنی در این سطح
انجام داده است .گابریل را بهخوبی میشناســم .همه ما او را از
زمان حضورش در لیگ برتر و راه موفقیتــش در فوتبال جزیره
میشناســیم .ما برای مدت طوالنی او را زیرنظر داشتیم و موفق
شــدهایم بازیکنی را بهدســت آوریم که همه او را میخواستیم،
بنابراین من واقعا خوشحالم».
ژســوس هم در مورد انتقالش به آرسنال گفته است« :زمانی
که جوان بودم بهخاطر تیری آنری آرســنال را دنبال میکردم.
من خیلی از تیمهای اروپایی را دنبال نکردهام اما وقتی تعدادی
از بازیکنانی که در اینجا بازی کردند را دیدم ،شــگفتزده 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 بازیهای اروپایی دارد .او در ۳۸بازی
برای منچسترسیتی در لیگ قهرمانان۲۰ ،گل زده است .او رکورد
نیمار را هم بهعنوان جوانترین بازیکن برزیلی که ۱۰گل در لیگ
قهرمانان به ثمرســاند به نام خودش ثبت کرده است .هیچکدام
از برزیلیها نتوانستند روی دســت آمار میانگین هر ۱۰۶دقیقه
یکگل او بلند شوند.
۴۸ساعت بعد از کسب چهارمین جامش در لیگ ،ژسوس تولد
نخستین فرزندش ،دختری به نام هلنا ،را جشن میگرفت که با
وجود انتقالش به امارات ،این تابستان را برای او پراتفاق میکند.

E

واتفورد

گزارشی

آرســنال قبل از ژســوس ،مارکینیوش را نیز از سائوپائولو به
خدمت گرفته بود و حاال دنبال خرید یکوینگر دیگر از آژاکس
است به نام لیساندرو مارتینس .لیســاندرو یکی از اهداف جدی
منچستریونایتد هم بهحساب میآید و تنهاخ میخواهد شاگرد
سابق خودش را به اولدترافورد ببرد .پیشنهاد منچستر 41میلیون
یورو بهعالوه 4میلیون یوروست و پیشنهاد آرسنال 50میلیون.
بازگشــت گنبری هم یکی از موضوعات مورد عالقه آرسنال
است .وینگر آلمانی تنها یک فصل از قراردادش با بایرنمونیخ باقی
مانده است .او در بایرن ســتاره اما در آرسنال شکوفا شد و بعدها
نامش را به عنوان قاتل باشگاههای لندنی در لیگ قهرمانان اروپا
ازجمله همین آرسنال مطرح کرد .رئال مادرید برای فصل آینده
و بهطور 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
میخواهد؛ وینگر برزیلی لیدز که با چلســی و بارسلونا به توافق
رسیده اما منتظر بارسلوناست.
یوونتوس از گابریل ،مدافع برزیلی آرسنال بهعنوان جانشین
دلیخت درصورت خروج این بازیکــن یاد میکند .دلیخت اصرار
دارد به چلســی بپیوندد .یووه البته گزینه کولیبالی را هم درنظر
دارد .آرسنال برای گابریل 40میلیون یورو میخواهد.

سقوط کردهها

یکگابریلدیگردرآرسنال
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همشــهریهای رابین هود جزو پرافتخارترین تیمهای
انگلیسی در رقابتهای اروپایی هستند .آنها 2بار موفق
به فتح لیــگ قهرمانان اروپــا (جام باشــگاههای اروپا)
شدهاند .یکقهرمانی لیگ هم در فصل 1977-78دارند؛
 2قهرمانی جــام حذفی و 4جام اتحادیه و 2ســوپرجام
انگلیس و یکی در اروپا .این نخستین بار در قرن جدید است
که ناتینگهام به لیگ برتر میآید .سومین باشگاه تازهوارد
لیگ برتر هم مالک خارجی دارد .اوانجلوس ماریناکیس

یونانی مالک این باشــگاه و باشــگاه المپیاکوس بهطور
همزمان است اما باشگاه یونانیاش را پسرش اداره میکند.
دینهندرسون،دروازهبانمنچستریونایتدنخستینخرید
این تیم برای فصل آینده است .آوونینیجیایی با20میلیون
گرانترین خرید این باشــگاه در ترکیب فعلی محسوب
میشود .استیو کوپر ،سرمربی ناتینگهام سابقه هدایت
تیمهای نوجوانان ملی انگلیس را دارد و در سوانزی هم
مربیگری کرده اما افتخار دیگری ندارد.
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مرگ در میزند

حادثه وحشتناک برای راننده چینی در فرمولیک خیلیها
را به یاد تلفات سنگین این مسابقات در سالهای دور انداخت
حادثه وحشتناک در نخستین پیچ مسابقه فرمولیک
در انگلیس ،بار دیگر یادآوری کرد که بزرگترین رقابت
ماشینی دنیا ،میتواند همچنان خطرناکترین ورزش
دنیا هم باشد .ماشــین آلفا رومئوی ژو گوانیو راننده
چینی ،بهخاطر تصادف زنجیرهای وارونه شد و حتی از
نردههای محافظ هم رد شد و نزدیک بود وارد جایگاه
تماشاگران شود اما به خیر گذشت.
سالها تالش سرســختانه فدراســیون بینالمللی
اتومبیلرانی یا همــان  FIAو فرمولیک برای افزایش
ایمنی مسابقات ،باعث شده تا بسیاری فراموش کنند
که این ورزش محبوب ،چه مسلخ بیرحمی بوده است.
این روزها هواداران جوانتر فرمولیک ،ماشینهایی را
میبینند که خیلی مرتب و تمیز ،در پیستهایی شیک
و جذاب با صدایی بلند و دلنشین گاز میدهند و از کنار
هم رد میشوند .هر مسابقه فرمولیک ،به جشنی برای
جوالن سلبریتیها تبدیل شده و ستارههای ورزش و
موسیقی و سینما قبل از شروع مسابقات ،خودشان را به
گاراژ تیمها میرسانند و با رانندههای سرشناس عکس
یادگاری میگیرند.قبال اما از این خبرها نبود .فرمولیک
نهتنها یک جشن و دورهمی پرزرق و برق نبود ،که بوی
مرگ میداد .دهه 50میالدی که فرمولیک تازه شروع
شده بود ،مرگ رانندهها مسئلهای کامال عادی بود و بین
سالهای 1955تا  1961میالدی9راننده جانشان را در
همین مسابقات از دست دادند .در واقع تصادفات مرگبار
و از دست رفتن رانندهها ،بخشی از مسابقات فرمولیک
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  FIAو فرمولیک ،جلوی ســبقت بــرای مرگ را

گرفتند و یکی از مؤثرترین کمپینهای افزایش ایمنی
ورزشکاران را در تاریخ مسابقات خودرویی اعمال کردند.
تعداد مرگ رانندهها از 15مورد در دهه 50میالدی ،به
تنها2مورد در دهه 90میالدی رسید .در2دهه اخیر هم
مرگ رانندگان در مسابقه ،اتفاقی نادر است .بزرگترین
شــوک تاریخ فرمولیک مرگ روالند راتســنبرگر و
آیرتون سنای افسانهای در یک آخر هفته سال1994
در مسابقه بزرگ سنمارینو بود .سنا ،یکی از بهترین
رانندگانی است که تاریخ فرمولیک بهخود دیده است
و مرگ او بسیار اثرگذار بود .بعد از مرگ او ،سختگیری
در اعمال موارد ایمنی بیشتر و راهکارهای خالقانهای
هم معرفی شد .در دهههای اخیر ،وقتی که خودروها
با ســرعتی حدود 200کیلومتر به دیوارها و حفاظها
برخورد میکنند ،ضربه برخورد توسط شاسی جذب
میشــود و اتاقک رانندهها از آن برخورد وحشتناک
درامان میماند .در همین سالها ،پیستهای خطرناک
یا اصالح شــدهاند و یا از تقویم رقابتها کنار گذاشته
میشوند .تیمهای کارشناسی FIAهم با هر برخورد ریز
و درشتی یکسان برخورد میکنند و چنان آنها را تحلیل
میکنند 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 سال 2018استفاده میشــود ،در واقع یک تکه
محافظتی است که باالی کابین راننده گذاشته میشود.
بسیاری این سطح از ایمنی را تمجید میکنند اما برخی
میگویند فرمولیک ،وقتی که پای مرگ و زندگی در
میان بود ،ورزش دیگری بود اما قطعا رانندهها دلشان
برای آن روزها تنگ نشده است.

جدولاعداد | 4246

سختترین هفته لیگ ملتهای والیبال از امروز آغاز
میشود ،هفتهای که تیمها برای صعود میجنگند .از
16تیم حاضر در مسابقات8 ،تیم به مرحله نهایی صعود
میکنند و قبل از شروع هفته سوم ،ایران در رده هشتم
است ولی آیا میتواند این جایگاه را بعد از 4بازی هفته
سوم حفظ کند؟ ایران این هفته با تیمهای لهستان،
ایتالیا ،اسلونی و صربستان بازی دارد؛ 4بازی سخت که
میتواند هم جایگاه نهایی تیــم ایران و هم عیارش را
نشان بدهد .بازی اول ایران در هفته سوم ساعت22:30
امشب مقابل لهستان برگزار میشود.
لهســتان تیم دوم و ایتالیا تیم سوم جدول هستند و
صعودشان به مرحله بعد را میشــود قطعی دانست.
هرچند ایتالیا بهعنوان میزبان در هر شــرایطی یکی
از 8تیم مرحله بعد است ،اما داشتن همین جایگاهها
ســختی کار را برای ایران نشــان میدهد .لهستان
توانســته آرژانتین ،کانادا ،بلغارســتان و استرالیا را
-3صفر شکست دهد و مقابل قدرتهایی مثل فرانسه
صدرنشین ،آمریکا و برزیل هم  1-3به 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 -3صفر به پیروزی
رسیدند ،یک شکست -3صفر مقابل فرانسه داشتند و
در بازی با ژاپن هم  2-3باختند .با توجه به این نتایج
اســت که برای پیروزی مقابل این تیمها نمیشــود
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 تیمها هم
به پیروزی برسد .هر احتمالی وجود دارد ،اما بعید است
در هفته سوم تیمها بخواهند ریسک کنند و به بازیکنان
اصلیشان استراحت دهند .برای تیمهای بزرگ مهم
است که با چه ردهای به مرحله بعد برسند .آمریکا بعد
از چند بازی وقتی به ایران رسید به بازیکنان اصلیاش
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 کاملتری هم دارد.
ایوان زایتسف ،ستاره این تیم که در 2هفته اول بهخاطر
مصدومیت جزئی غایب بود ،در هفته سوم به ترکیب
این تیم اضافه شده است .اینکه او چقدر آماده است و
چقدر میتواند به تیم ایتالیا کمــک کند؛ در بازیها
مشخص میشود.
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ساده

 -1مفهوم -پیر -حمل کردنی
است
 -2سخن بیپرده -هر موجود
زنــده -آگاهی در زمــــینه
احکامشرعی
 -3آسیاب دستی -بین ساعد و
بازو -دانش ذاتی
 -4انجام نشدنی -مشگینشهر
سابق -دیدنی فوتبال
 -5بهطور ناگهانی -همســر
مرد -خدای هندو
 -6فستفود آبادانی -نهایی-
گوشت بدون استخوان
 -7پوستین -مراسم روز بعد
از عروسی -از نامهای خداوند
 -8دلیــر و بیبــاک -هدیه
چهرهگشایی عروس -قلیل
 -9از ادوات ورزش بدنسازی-
اسب تندرو -دل آزار کهنه
 -10بلندنظری -جد حضرت
رسول(ص) -با شدت و فوریت
 -11پارچه کمعرض تزیینی
پــرده -رودی جــاری در
مازندران -از الفبای فارسی
 -12تکرار حرفــی -مونس-
درمانکننده
 -13رمانی نوشــته یوســف
علیخانی -قطعی برای کتاب-
غـذای ظهر
 -14نژاد مردمپــرو -بلبل-

ضمیر دوم شخص مفرد
 -15گوســفند ماده -مطالبه
خانــواده عروس -نــام اصلی
میرزا کوچک خان
عمودی:

 -1فولکلوریک -آبرو و اعتبار-
سنگ مرمر
 -2تصویر -فیلمی حماسی و
مشهور از سینمای ژاپن ساخته
کوروساوا
 -3ثروتمند شــدن -مخترع
پیل الکتریکی -خلق و خو
 -4پاســبان قدیــم -اپرای
کوچــک -پهلــوان تورانــی
شاهنامه
 -5تقاضــای کنار هگیــری
از شغل -پســر گودرز که در
جنگ یازده رخ کشــته شد-
غـذایرقـیق
 -6شهری در جنوب فرانسه-
صافی -داخل
 -7تحفهها -روی پلو ریخته و
نوش جان کنید -فرورفته
 -8آتش -اثــر جاودانه عالمه
دهخدا -انگور عرب
 -9رد یــا نشــانه از چیزی-
امامان -گریخته از روی ترس
 -10قطعــی بــرای کتاب-
چگونگــی جریــان امــور-
نـتشـشم

 -11درهم پیچیدن -شعبهای از نژاد
سفید -مقابل گرانی
 -12کلیه گوســفند که کباب شده
و میخورند -گریزان -سرســرای
ورودی
 -13از عناصــر چهارگانــه-
رنـگارنگ -اعـتنا
 -14داستانی از اســتیون کینگ،
نویسنده آمریکایی -پایتخت یونان
 -15عنکبوت پشــمالو -شهری در
آذربایجانغربی -عامل بیماری کرونا
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صربســتان و اســلونی پایینتر از ایران قــرار دارند؛
ردههای نهم و دهم .صربستان -3یک بلغارستان2-3 ،
آرژانتین2-3 ،کانادا و -3صفر استرالیا را برده و -3یک
از فرانسه 2-3 ،از آلمان-3 ،یک از آمریکا و  -3صفر از
برزیل باخته است .اسلونی هم -3صفر استرالیا-3 ،یک
چین و -3یک آرژانتین را شکســت داده ولی -3یک
مقابل ژاپن-3 ،صفر مقابل ایتالیــا ،آمریکا و هلند و
-3یک مقابل برزیل باخته اســت .جایگاه این دو تیم
به ایران نزدیک است و همین نزدیکی ،کار را دشوارتر
میکند .صربستان و اسلونی هم مثل ایران انگیزه صعود
دارند و سر امتیاز میجنگند؛ بهخصوص در بازیهای
رودررو .صربســتان عالوه بر اینکه در مقایسه با ایران
با تیمهای قدرتری مثل فرانســه ،آلمــان و آرژانتین
بازی کرده و قدرتمندتر نشان میدهد ،انگیزه دیگری
هم برای پیروزی دارد .ایگور کوالکوویچ ،ســرمربی
ســابق ایران روی نیمکت این تیم است و برای اثبات
تواناییهایش همه تالش خودش را میکند.
ایران از 8بــازی در 2هفته اول 4بــازی را برده؛ چین
و اســترالیا را -3یک ،کانادا و آمریــکا را -3صفر .در
4بازی هم بازنده بوده؛ مقابل برزیل ،هلند ،بلغارستان

و ژاپن و در هر 4بازی هم با نتیجه -3صفر .شاگردان
بهروز عطایی  2چهره متفاوت از خود نشــان دادهاند.
در بازیهای 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 میدهند ،اما خیلیها 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 دانشدوست را بهجای
اسماعیل مسافر ،فاضل پژومان را به جای علی رمضانی
و ابوالفضــل قلیپور را به جــای محمدرضا موذن در
ترکیب قرار داده اســت .هر چند اضافه شدن پژومان
پاسور و دانشدوست قدرتیزن با استقبال روبهرو شده
است ،اما گفته میشود موذن لیبروی بهتری از قلیپور
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 خواستهاش برساند.
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تیم ملی والیبال از امشب در هفته سوم لیگ ملتها به مصاف لهستان ،ایتالیا ،اسلونی و صربستان میرود ایران برای صعود به جمع 8تیم حداقل باید به 2پیروزی برسد

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

ناگفتههایی از
سفر بیبازگشت

بازخوانی زندگی فاتح خرمشهر ،در سالروز
ربودهشدن ،به روايت برادرش
22

رقابت سنگین
در اکران

وحشت در اورامانات

اشاراتی در باب حیات علمی و عملی زندهیاد
آیتاهلل سیدجواد حسینیخامنهای

«زاواال» تجربهای تازه و مغتنم
در خلق فیلم ترسناک ایرانی است

23

24

خبر

 ۱۰۰روز؛  ۱۴۳میلیارد
کارگردان فیلم سینمایی
«بیصدا حلزون» از شرایط
اکران انتقاد کرد .بهرنگ
دزفولــیزاده در گفتوگو
با مهر گفت۱۵ :فیلم روی
پرده هســت و فقط  ۳۰تا
۳۵سینما در تهران وجود
دارد .گویا مخاطبان ترجیح
میدهند به ســالنهای
کنسرت ،سالنهای نمایش
و حتــی رســتورانها با
چندین برابر قیمت بروند.
حتی احســاس میکنم
عد ماســتقبال از سینما
باعث شده است فیلم ما هم
تا به امروز فروش متوسطی
داشته باشــد .سوژههای
تکراری هم آنقدر در فیلمها
زیاد شده که مخاطب دیگر
از ســینما زده شده است،
دیگر کمتــر اعتمادی به
فیلمهــای جدید بهوجود
میآید و احساس میکنند
این فیلم هم فیلمی مانند
فیلمهایدیگراست.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 میکنم این فیلم
بهعنوان یک اثر فرهنگساز
شایستگی فروش خیلی
بیشــتر از این را داشته و
دارد.
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عکس :همشهری /مجید حجتی

مدیرعامل فارابی میگوید که جز اصفهان۴ ،استان دیگر متقاضی برگزاری جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان شدهاند

جشنواره

شهاب مهدوی

روزنامهنگار

جشــنواره فیلمهای کــودکان و نوجوانان را
بهعنوان جشنواره اصفهان میشناسند؛ شهری
که سالهاســت میزبان فیلمهــای کودک و
نوجوان است.
اغلب فســتیوالهای ســینمایی جهان با نام
شهری که با برگزاری جشنواره است شناخته
میشــود .اصال نام جشــنواره معموال از شهر
برگزارکننده میآید و هویت و شناسنامهاش با
شهر میزبان فیلمها و ميهمانان گره میخورد.
به همین دلیل نمیشود جشــنواره برلین را
یکسال در مونیخ برگزار کرد یا جشنواره کن را
به پاریس برد .در اینجا اما میشود جشنوارهای
که در اغلب ادوار برگزاریاش شــهر اصفهان
میزبانش بوده را خانه بــه دوش کرد .اتفاقی
که شاید درباره جشنواره فیلمهای کودکان و
نوجوانان رخ دهد.
ســیدمهدی جوادی ،مدیرعامــل بنیــاد
سینمایی فارابی که چند روز پیش با حکمی
از ســوی محمد خزاعی ،رئیــس ســازمان

ســینمایی ،بهعنــوان دبیر ســیوپنجمین
جشــنواره فیلم کودکان و نوجوانان انتخاب
شــد در نخســتین اظهارنظــر درخصوص
شــرایط میزبانی با واحد مرکــزی خبر صداو
سیما گفتوگو کرد .جوادی در این مصاحبه
تصویری با بیان اینکه در کنار دوســتان ما در
اصفهان تقریبا 4استان دیگر متقاضی برگزاری
جشنواره فیلم کودک و نوجوان شدهاند ،گفت:
باید ببینیم در راستای سیاست عدالتمحوری
دولت و ناظر به اینکه این میزبانیها چه شرایط
بهینهای را میتواند فراهم کند ،تصمیمگیری
کنیم.

از کرمان تا همدان

جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان از زمانی
که هویت مســتقل یافــت در اصفهان برگزار
میشد .در دهه ۶۰که دوران باشکوه فیلمهای
کودک بود ،جشــنواره فیلمهــای کودکان و
نوجوانان هــم پررونق بود .جشــنوارهای که
خیلی زود با نام اصفهان پیوند خورد و تبدیل
به یکی از نشانهها و رخدادهای فرهنگی نصف
جهان شد.
از اوایل دهــه ۷۰مخالفتهایی در حاشــیه

برگزاری جشــنواره در اصفهان بروز کرد که
نتیجهاش تغییر شــهر میزبان بود .در دورانی
که عزتاهلل ضرغامی ،معاون امور ســینمایی
بود جشــنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان
به کرمان رفت.
کرمانیها میزبانان پرشــور و ميهماننوازی
بودند ولی دوره میزبانی آنهــا هم کوتاه بود و
جشنواره دوباره به اصفهان بازگشت .در دهه۸۰
هم همدان میزبان برگزاری جشنواره فیلمهای
کودکان و نوجوانان شــد ولی این داستان هم
خیلی زود سرآمد .رخدادی که همه آن را با نام
جشنواره اصفهان میشناختند ،دوباره به نصف
جهان بازگشت .جشنوارهای که بهنظر میرسید
به هیچ شهری جز اصفهان وفا نمیکند.
میزان یا اسپانسر؟

برگــزاری جشــنواره فیلمهای کــودکان و
نوجوانــان هزینهای دارد که بخشــی از آن را
متولی جشــنواره(بنیاد ســینمایی فارابی) و
بخشی  را هم شهر میزبان تامین میکند .حاال
اینکه برخی از مراکز اســتان ،بــرای میزبانی
داوطلب شدهاند ،قاعدتا باید مرتبط با مباحث
مالی و اعتباری باشد .مقامات استانی و شهری

نمایشنامههای ایرانی به صحنه میروند
اجرای بیش از 100نمایش در سالنهای نمایشی

تئاتر

فهیمه پناهآذر
روزنامهنگار

همیشه صحبت از این بود که اکثر نمایشــنامههایی که اجرا
میشــوند از متون خارجی بوده و کارگردانان ترجیحشان این
است که متن خارجی را برای اجرا انتخاب کنند ،اما در میان بیش
از 100نمایش که در سالنها اجرا میشود بیشتر نمایشنامهها
ایرانی هستند و سهم نمایشنامه نویسان خارجی در اجراهای
تابستان کمتر است.
«مانش» در شهرزاد

«آلنده نازنین» در تئاتر شهر

نمایشهایی چون «بی چرا»ی الهام شــعبانی و «دیو و دلبر»
ماهان حیدری هم اجراهای خود را در تئاترشهر و تاالر وحدت

از پنتهاوس تا آناتول

اجرای تئاتر برای گروههای نمایشی یک چالش بزرگ بهحساب
میآید .بهنظر میرسد تماشاخانههایی که در طول شیوع کرونا
توانستند اجراهای خود را داشته باشند و از پس اجاره تماشاخانه
بربیایند و سالنهای خود را حفظ کنند ،این روزها با بیشترین
مخاطب روبهرو هستند ،اما تماشــاخانههایی بعد از تعطیلی و
تغییراتی که داشتند کمترین بازدهی سو د و تماشاگر را دارند.
خانه نمایش دا از هفته ســوم تیر ماه «شــایعه» نیل سایمون
را روی صحنه دارد .این ســالن ،میزبان «خــرده جنایتهای
زناشویی» امانوئل اشمیت هم است .فرشید هدی این نمایش
را کارگردانی کرده؛ امیر دامغانی هم در داد  اجرای «هالووین»
را دارد .همچنین رضا دشتکی نمایش «آناتول» را مرداد ماه در
نوفل لوشــاتو روی صحنه میآورد .مسعود فیروزانمهر هم در
این تماشاخانه «سرشــاخ» را تا پایان تیر اجرا میکند .از دیگر
نمایشهای در حال اجرا «پنتهاوس» افشــین غیاثی است.
امیر اخالقی هم در دیوار چهارم ،نمایش «تراژدی در یک پرده»
را اجرا میکند .ســعید داخ هم در این تماشاخانه« ،از جهنم تا
گوالگ» را روی صحنــه دارد .علیرضا معروفی هم «تلفات» را
در سالن ناظرزاده ایرانشهر روی صحنه دارد« .خسوف» پیمان
میناوند هم ازجمله اجراهایی است که تا مرداد ماه در پردیس
سپند ادامه دارد.

ســینمایی به متولی و بالطبع فارابی بهعنوان
میزبان مسائلی در ارتباط با برگزاری جشنواره
کودک اهمیت دارد که دیگر صرفا محدود به
برگزاری در یک شــهر خاص نمیشود؛ بلکه
اثرگذاری این میزبانی بیش از گذشته اهمیت
پیدا کرده است .بهنظر میرســد در راستای
ماموریتهای محوله به فارابی درخصوص توجه
به مضامین مختلف در حوزه تولید ،سینمای
کودک و نوجوان بیش از گذشته در استراتژی
فرهنگی مدیران ارشــاد اهمیت پیدا کرده و
این موضوع طلب میکند تا مدیران سینمایی
و مســئوالن فارابی با کنار گذاشــتن تعارف،
تصمیمی را درخصوص شیوه برگزاری اتخاذ
کنند که در نهایت به اعتالی سینمای کودک و
نوجوان ختم شود .بنابراین در حالی که همگان
میدانند سینمای کودک و نوجوان در سالهای
اخیر تولیدی نداشته بهجای اتخاذ تصمیمهای
احساسی بهتر است شرایط بهگونهای طراحی
شود که شــهرهای متقاضی در جریان تولید
ســینمای کودک و نوجوان مشارکت کنند و
این جشنواره ملی در حد یک
جشنواره اســتانی و شهری
تقلیل پیدا نکند.

ادامه
«چاقوکشی» در
جشنواره تورنتو

«نرفتن» برای دانشجویان
«نرفتن» اجرایــش را از دوم تیر در
تماشاخانه ملک شروع کرده و برای
دانشــجویان تخفیف دارد .تمامی
دانشجویان میتوانند با استفاده از
کد خرید دانشــجویی تیوال و ارائه
کارت دانشجویی در گیشه سالن از
25درصد تخفیــف قیمت بلیت این
نمایش برخوردار شوند .نرفتن نوشته
مجتبی واشیان و کارگردانی مشترک
حامد جاللــی فراهانــی و مجتبی
واشیان است که دغدغههای امروز
جامعه و مسئله مهاجرت را دستمایه
کار خویش قرار داده اســت .نمایش
نرفتن هر روز غیراز شنبهها ،ساعت
19:30روی صحنه است.

عکس  :نیلوفر کاووسی

برخی تماشاخانهها هم نخستین ماه تابستان را با اجرای رپرتوار
نمایشهای برگزیده میگذرانند .شــهرزاد میزبان 10نمایش
اســت .کیومرث مرادی که اردیبهشــت « ،96هملت ،تهران
 »2017را در شهرزاد اجرا کرده بود ،این بار با «مانش» به این
سالن میآید .این نمایش براســاس «اهالی کاله» پیام الریان
نوشته شــده و از 17تیر روی صحنه است« .عاشــقانهها» با
نویسندگی مشترک محمد چرمشیر و بهمن عباسپور و طراحی
و کارگردانی شــهرام گیلآبادی همچنان روی صحنه است؛
نمایشی که قبلتر هم اجرا شده و درباره زندگی زنان دستفروش
مترو است .یکی از پرفروشهای شهرزاد« ،چهکسی جوجهتیغی
را کشت» بهرام افشاری است؛ نمایشــی که در کمتر از  2ماه
بیش از 20هزار تماشــاگر و بهگفته مدیران شهرزاد تاکنون 3
میلیارد تومان فروش داشته ،این نمایش با بازی بهرام افشاری و
همراهی تینو صالحی تا پایان تیرماه روی صحنه است .کنسرت
تئاتر لکانطه با کارگردانی مشترک ساقی عطایی و علی اصغری

که پیرو شکایت مدیر یک رستوران با نام مشابه از«کافه لقانطه»
به لکاطه کوچ کرد ،هرشب ساعت21:30در سالن شماره 2تئاتر
شهرزاد روی صحنه میرود .امیر غفارمنش ،مهدی یغمایی و
فرزاد حسنی بازیگران اصلی نمایش هستند و مهدی یغمایی
در این نمایش میخواند .بوتیک تئاتر ایران در کنار تئاتر شهرزاد
ی یک بیمارســتان روانی است،
این روزها در حال آمادهســاز 
محمد رحمانیان قرار است از 20تیر ماه نمایش جدیدش را در
آن اجرا کند .نمایش تازه رحمانیان در قالب کاری آفاســتیج
در کل فضا و تمام طبقات این بیمارستان اجرا خواهد شد .این
نمایش «چخوف ساد» نام دارد و فردین خلعتبری آهنگساز این
نمایش است« .درهمتنیدگی» داستان آدمهایی است که دربار ه
رازهای وحشتناک زندگی خودشان حرف میزنند .این نمایش
به کارگردانی احسان گودرزی هرشب ساعت19:30در سالن
شماره 2پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه میرود« .برگشتن
افتخارآمیز مردان جنگی» به نویســندگی شهرام احمدزاده و
کارگردانی حسین شــهبازی از روز یکشنبه 5تیرماه ،در سالن
شماره 2پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفت« .بوکسور» به
کارگردانی شهاب مهربان از 5تیردر سالن شماره 3پردیس تئاتر
شهرزاد روی صحنه است و داستان ابراهیم دوالبی را روی صحنه
دارد«.سبکی» به کارگردانی داریوش علیزاده و «مونوپلژی» علی
حاجی مالعلی هم در شهرزاد روی صحنه هستند .این تماشاخانه
نمایش «پاهای خانم هزارپا» را برای کودکان روی صحنه دارد.

تمدید کردند« .آلنده نازنین» به کارگردانی محمد برهمنی از
هفدهم تیرماه در تئاتر شهر اجرا میشود .این اثر نمایشی ساعت  
19:30به مدت 110دقیقه و بلیت 80هزار تومانی روی صحنه
خواهد رفت« .پروین» هم در تاالر اصلی اجرایش ادامه دارد.

مکث

بازیگر قدیمی

جمشید جهانزاده ،بازیگر
پیشکسوت سینما ،تئاتر
و تلویزیون در بیمارستان
بستری شــد .سیدعباس
عظیمی،مدیرعاملمؤسسه
هنرمندان پیشکســوت
اعالم کرد :در تماس تلفنی
با فرزانه نشاطخواه (همسر
جمشــید جهــا نزاده)
مطلع شــدم این هنرمند
پیشکسوت سینما ،تئاتر
و تلویزیون از چندروز قبل
بهدلیل مشکل قلبی و ریوی
در بخش مراقبتهای ویژه
بیمارستان شهیدلواسانی
تهران بســتری اســت.
مدیرعامــل مؤسســه
پیشکســوتان در مورد
روند درمان ایــن بازیگر
گفت :پزشکان هماکنون
وضعیت استاد جها نزاده
را پایدار توصیف کردهاند و
امیدوارند در چند روز آینده
این هنرمند از بیمارستان
ترخیص شــود .جمشید
جهانزاده متولد  ۱۳۳۰در
گچساران است.

جشنواره کودک با نصف جهان خداحافظی میکند
برای اینکــه میزبانی جشــنواره را در اختیار
بگیرند باید پیشنهادهایی به نهاد برگزارکننده
ارائه دهند که قانعکننده باشــد .اعالم تمایل
۴شــهر به همراه اصفهــان بــرای میزبانی
جشنواره ،شــبیه مزایدههایی است که برگزار
میشود تا آنکه پیشــنهاد باالتری داده است،
برگزیده شود.
ایرنا هم در تحلیلی ماجرا را چنین ارزیابی کرده
است :مصاحبه جوادی از این منظر حائز اهمیت
است که مدیرعامل فارابی در ماههای گذشته
حضور رســانهای چندانی نداشته و مصاحبه
خاصی نیز از او منتشر نشده و این اظهارات از
یک تغییر مســیر در ارتباط با شرایط میزبانی
جشنواره فیلم کودک خبر میدهد.
انتخاب شهر میزبان براساس یک عرف نانوشته
برای جشــنوارهای که طي 2ســال گذشته
تولیدی نداشته نهتنها کمکی به جریان تولید
در ســینمای کودک نمیکنــد بلکه میزبانی
را در حد اسپانســر برگــزاری مقطعی تقلیل
میدهد؛ اینکه مدیرعامــل فارابی به صراحت
از لزوم بازنگری در مســئله میزبانی جشنواره
براســاس نگاه عدالتمحور دولت ســخن به
میان آورده نشان میدهد که در بدنه سازمان

بستریشدن

فیلــم «چاقوهــا بیرون
 »۲یا «چاقوکشــی» برای
نخستینبار در جشنواره
تورنتو  ۲۰۲۲اکران میشود.
قسمت دوم فیلم «چاقوها
بیــرون» که بــه نمایش
تواناییهــای کارآگاه بنوا
بالنک با بازی دنیل کریگ
در گشــودن راز قتلهــا
اختصاص دارد ،این بار هم
برای نخستینبار در کانادا
دیده میشــود .فیلم دوم
«چاقوها بیرون» با عنوان
«پیاز شیشهای :از معماهای
چاقوها بیرون» که دنبالهای
بر فیلم پرطرفدار «چاقوها
بیرون» به کارگردانی رایان
جانسون است ،نخستین
نمایش جهانــی خود را در
جشــنواره بینالمللــی
فیلم تورنتو  ۲۰۲۲تجربه
میکنــد .چهلوهفتمین
دوره جشــنواره فیلــم
تورنتو از  ۸تا ۱۸سپتامبر
(۱۷تا ۲۷شهریور) برگزار
میشــود ،اما هنوز زمان
اکران «چاقوها بیرون »۲
در آن تعیین نشده است.
«چاقوها بیرون» نیز برای
نخستینبار در جشنواره
فیلم تورنتــو  ۲۰۱۹اکران
شده بود.

در ۱۰۰روز ابتدایی امســال۲۲ ،فیلم در  19هزار
و 500ســانس نمایش داده شد .تعداد مخاطبان
ســینما در این بازه۴ ،میلیــون و ۴۰۰هزار نفر و
میزان فروش ســینماها نیز ۱۴۳میلیارد تومان
بوده اســت .با این آمار مشــخص میشود که در
سالجاری ،بهطور متوسط ،در هر روز۴۴ ،هزار نفر
به سینما رفتهاند و سهم گیشه روزانه نیز چیزی
حدود یکمیلیــارد و ۴۳۰میلیــون تومان بوده
است .به گزارش همشهری به نقل از ایرنا ،این آمار
دربردارنده اکران نوروز و عیدفطر است و قطعا اگر
این  2بازه طالیی در اکران ۱۰۰روز ابتدایی امسال
وجود نداشت ،این آمار وضعیت نگرانکنندهتری
بهخود میگرفت .نکته قابل تامل این است که سهم
سینمای کمدی از ۲۲فیلم اکرانشده امسال ،تنها
۵فیلم است که بسیار کمتر از آن چیزی است که
در موقعیت مشابه سالیان گذشته رقم میخورد
و قطعا یکی از دالیل فــروش نهچندان مطلوب
سینمای ایران در ۱۰۰روز نخست نیز همین عامل
است .پرفروشترین فیلم ۱۰۰روز نخست امسال،
کمدی «انفرادی» است که مخاطبان زیادی را به
سینماها کشانده است« .سگبند» نیز در همین
بازه۳۸ ،میلیارد تومان فروخــت و یکمیلیون و
۱۸۰هزار نفر مخاطب داشــته است« .موقعیت
مهدی» نیز سومین فیلم پرفروش۱۰۰روز ابتدایی
امسال است که ۱۲میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان
فروش کرده و تعداد مخاطبان آن نیز ۴۱۵هزار نفر
بوده است .در ســالجاری ،بهطور متوسط ،در هر
روز۴۴ ،هزار نفر به سینما رفتهاند و گیشه روزانه
نیز چیزی حدود یکمیلیارد و ۴۳۰میلیون تومان
بوده است .در رتبههای آخر جدول فروش ۱۰۰روز
اخیر سینمای ایران نیز «پســران دریا» قرار دارد
که چهارم تیرماه روی پرده رفت و با ۶۰۰مخاطب،
۱۸میلیون تومان فروخت« .سلفی با دمکراسی» نیز
در همین تاریخ روی پرده رفت و با ۳۴۰۰مخاطب
به فروش ۱۱۱میلیون تومانی رســید .با توجه به
نزدیکی ماه محرم ،بعید اســت که در این فاصله،
فیلم مهم دیگری روانه اکران شــود .احتماال این
ترکیب ،برای یک ماه آینده ،با همین شاکله باقی
خواهد ماند .بعد از عاشورا ،احتماال صاحبان چند
کمدی ،راضی به نمایش دوماهه تابســتانی فیلم
خود میشوند و گیشه ساالنه ایران با رونق خوبی
مواجه خواهد شد.

ماسک به خاطر جکمن

استفاده از ماسک در ســالنهای نمایش برادوی
با تردید برداشته شد .به گزارشآسوشیتدپرس،
استفادهاز ماسک در همه ۴۱سالن نمایش برادوی
(خیابان تماشاخانههای نیویورک) دیگر اختیاری
خواهد بود .این در حالی اســت که اســتفاده از
ماسک در مکانهای شلوغ و پرتجمع مانند مترو
و اتوبوس هنوز برقرار اســت .هفته پیش تســت
کووید هیو جکمن که در نمایش «مرد موسیقی»
بازی میکند ،مثبت شــد و او دوباره نقش خود را
به مکس کلیتون داد .نیویورک تایمز در مطلبی
با عنوان «به خاطر هیو جکمن ماسک بزنید» از
مردم خواست بهصورت خودخواسته ماسک بزنند.
تماشاخانههای برادوی و مالکان و تهی هکنندگان
خصوصی تأکید داشتند که اجباریبودن استفاده
از ماسک موجب شده تا وضعیت فروش بلیت آنها
همچنان پایین بماند .با این حال ،برخیهنرمندان
هنوز معتقدند برای دور نگهداشتن بازیگران و گروه
تولید ،پیشگیری باید هنوز اولویت نخست باشد.
در ماه مارس (اسفند) گفته شده بود تا  ۳۰آوریل
این ضرورت ادامه مییابد و در آن زمان نیز تا آغاز
جوالی استفاده از ماسک باز هم تمدید شده بود.
ی (اردیبهشــت) بیشتر سالنهای برادو
در ماه م 
ی الزام ارائه مدارک واکسیناسیون تماشاگران را
برداشــتند و درحالیکه اجباری بودن ماسک در
سینماها و رستورا نهای نیویورک مدتی بود حذف
شده بود ،اما در برادوی این امر هنوز اجباری بود.
رئیس اتحادیه سالنهای تئاتر برادوی با تأکید
بر اینکه میلیونها نفر به تماشای هفتا دوپنجمین
دوره اهدای جوایز تونی نشســتند تا نشان دهند
چقدر به جادوی نمایش باور دارند ،گفت :از زمان
بازگشایی برادوی در پاییز گذشته میلیونها نفر
حضور در سالنهای نمایش را دوباره تجربه کردند.
با این حــال وی توضیحــی درباره آمــار فروش
نداد و واقعیت این اســت که آمــار فروش بلیت
در فصل ۲۰۲۱تا  ۲۰۲۲بیــش از ۵۰درصــد
پایینتــر از قبل اســت و بســیاری از نمایشها
بهدلیل شیوع بیماری در بازیگران یا خدمه تولید
اجراهایشان را لغو کردند .درآمد هفته منتهی به
۱۹ژوئن برادوی به ۲۹میلیون دالر کاهش یافت.
هفته پیش هم  ۶نفر از گــروه ۱۱نفره بازیگران
نمایــش «لحظهها» بیمار شــدند کــه یکی از
آنها بلر براون هفتادوچندســاله بــود که از آغاز
کووید 19-تاکنون با دقت زیاد از حضور در مراکز
عمومی اجتناب کرده بود .قدیمیبودن سالنهای
نمایش برادوی و بدون پنجره بودن آنها که اغلب
هم امکان تهویه درســتی ندارند ،از عواملی است
که عوامل صحنه را از برداشتن ماسکها بیمناک
کرده است.
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یادی از چند شهید نویسنده به مناسبت روز قلم

محمدمهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
مرحــوم کاظــمزاده ،نمونــه واقعی یک
بانــوی مومــن اســت کــه ضمــن ایفــای
نقش همسری و مادری ،در طول دوران
دفاعمقــدس دوشــادوش رزمنــدگان
تصویرگــر جهــاد بــزرگ مــردم ایــران و
رزمنــدگان اســام بــود .امــروز نیازمند
م کاظمزاده بهعنوان الگو و
معرفی مری 
نمونه هستیم و این اتفاق باید بهعنوان
یک موضوع جریانساز دنبال شود .در
همین راســتا یک جایزه ملی بهنام این
بانوی ارجمند در جشــنواره مطبوعات
پیشبینی شده تا محملی برای تجلیل
از بانوان شایســته ایران زمین در حوزه
فعالیتهای رسانهای باشد .دفاع پرس

شهداییکهمینوشتند؛باخونوباقلم

چه زیبا خداوند در قرآن از قداست قلم گفته و یادآور
شــده به انســان که باید پاک و مقدس بنویسد آنچه
قابلنوشتن است و دیگر اشاره کرده قلم زبان عقل است
و زبان دوم آدمی که میتواند حقایق تلخ و شیرین را به
رشته تحریر درآورد .کم نیستند کسانی که با همین ابزار
سالها نوشتهاند تا خط خط دستنوشتههایشان درس
عبرتی باشد برای دیگران .خیلیشان در همین راه شهید
شدهاند .تعدادشان کم نیست .از بین آنها یادی میکنیم
از ســیدمرتضی آوینی ،مهدی رجببیگی ،محمدرضا
فتاحی ،یوسف ملکشامران و محمودیصارمی.
شهید سیدمرتضی آوینی

40سال از ربوده شدن سردار احمد متوسليان
توسط فاالنژيستهاي لبنان ميگذرد

شهره پیرانی
همسر شهید رضایینژاد
داســتان فیلــم «هنــاس» بــر مبنــای
واقعیــت اســت و نهتنهــا داریــوش
بلکــه هرکســی کــه در ایــن حــوزه
فعالیــت میکنــد ،در شــرایط مشــابه
داریوش اســت و خطرات مشــابه ،آنها
و خانوادههایشــان را تهدیــد میکنــد.
نهتنهــا داریــوش و شــهدای هســتهای،
بلکه هماکنــون نیز افرادی هســتند که
برای حفاظت از آب ،خاک و امنیت این
ســرزمین با جان خــود معاملــه و جنگ
میکنند .من تنها انتظارم از مجلس این
است که قوانینی تصویب شود که خون
شهدای هستهای پایمال نشود .تسنیم

بازخوانی زندگی فاتح خرمشهر ،سردار« احمد متوسلیان» ،در سالروز ربودهشدن ،به روايت برادرش

ناگفتههایی از سفر بیبازگشت

خبر

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 فعالیتهای ادبی با انتخاب داوران
بهکار خود ادامه داد.
سیدمرتضی حسینی ،مدیرکل امور هنری بنیاد
شــهید و امور ایثارگران گفت«:این جشنواره،
برنامهای ملی اســت که با آثــار هنرمندان از
سراسر استانها برگزار میشود .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
بهصورت حضوری در شهرستان اراک در استان
مرکزی برگزار شــود که بهدلیل شرایط خاص
کرونایی ،میسر نشــد و آثار جشنواره همزمان
با سالروز حماسه ســوم خرداد از طریق سامانه
ملی تلویزیون تئاتر ایران بهصورت 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 اســامی  ۲۶مــرداد در
شهرستان اراک برگزار خواهد شد.

معرفی کتاب

تازیانههای سلوک

ماندهام تو را چه بخوانم؛ شــهید؟ اســیر؟ یا
الناز عباسيان
مفقوداالثر؟ اما دوســت دارم برای همیشه تو
گزارش روزنامهنگار
را جاویداالثر بنامم که اینگونه هم هســتی و
گذشت زمان نهتنها تو را به حاشیه و فراموشی نکشــاند که هر روز روایت شجاعت ،جسارت و
مردانگیات خوني تازه به رگهای این نظام میرساند تا بدانیم تاوان این آرامش و آسایشمان
را مدیون شمايیم .راستی ای سردار بینشانم امروز 40سال از روز اسارتات گذشت و چشمها
همچنان منتظرند تا تو بیایی .ماجرای این سفر بیبازگشتات به لبنان سالهاست که در ابهام
اســت و هر چند وقت یکبار خبرهای ضدونقیض داغ دلها را تازه میکنــد .و این داغ برای
خانوادهات صد چندان جگرسوز اســت .پدرت که یعقوبوار چشم به راه پرکشید اما کسی چه
میداند این درد هر لحظه با دل بیقرار مادرت چهها کــه نمیکند .حاال پای صحبتهای برادر
کوچکترت امیر متوسلیان نشستهایم تا از فاتح خرمشهر ،یوسف جنگ و از تو برایمان بگوید.
دلش پر است با این حال و با وجود مشغلههای بسیار کاری ،برای این گفتوگو وقت میگذارد و
این چنین از ابهامات یک سفر بیبازگشت تو میگوید.
این گفتوگو اختصاص ًا به وضعیت
و سرنوشــت احتمالی حاجاحمد اختصاص
دارد .شما 5ســال پیش در جلسهای که با
کمیســیون امنیت ملی مجلــس پیرامون
بررسی سرنخها و شــواهد زندهبودن حاج
احمد داشتید موضوعاتی را مطرح کردید؛
ازجمله اینکه اسنادی دال بر شهیدنشدن
حاج احمد هســت .کمی بیشــتر توضیح
میدهید.

گرفت و مسئله همانجا تمام شد.

۵ســال پیش کمیته حقیقتیاب درخصوص
این اتفاق در مجلس شــورای اسالمی تشکیل
شد .متأســفانه عزیزانی که بهعنوان مسئول از
سوی مجلس در این کمیســیون منتخب شده
بودند خودشــان هیچگونه اطالعاتی پیرامون
حاجاحمد و اتفاقاتی که پیش آمده بود نداشتند
و میخواستند از ما اطالعاتی را جویا شوند .این
برای من خیلی ســخت و گران بود که کسانی
مسئول این کمیته شدند که هیچگونه شناختی
راجعبه حاجاحمد و نحوه اسارتشــان ندارند و
تازه میخواهند از ما سر نخ بگیرند .تنها 2جلسه
تشکیل شد و این کمیسیون بعد از آن 2جلسه
منحل شــد؛ این کمیسیون مثل بســیاری از
طرحهایی که استارت میخورند اما خیلی زود
بدون نتیجه تاریخشــان تمام میشــود بود و
متأسفانه پیگیری صورت نگرفت.

پیشتر دربــاره مبادله اســرا گفته بــودم که
میتوانست انجام شود و هنوز هم پای این حرف
هستم و این یک واقعیت مطلق و محض است.
همان لحظهای که حاجاحمدآقا 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 یكســری از اسرای
فلســطینی صورت گرفت که پرونده
حاجاحمــد با این مبادلــه کال فاصله

چند ســال پیش حضر تآقا 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
حاجاحمد متوسلیان نوشته بودند اصالح کردند
اما این بالتکلیفی از سوی مسئوالن
خودمان وجود دارد .مث ً
ال آقای
حســین دهقان ،وزیر دفاع
وقت ،یکروز اعالم کردند
که حا جاحمد زنده است و

چند سالی است که بهدلیل اینکه
احتمال بازگشت ایشان بیشتر از شهادتشان
هست ،تأکید شــده که عنوان «شهید» از
ابتدای نام حاج احمد برداشته شود؛ این امر
در کتا بهای درسی و تابلوها و نقاشیهای
شهری و رســانهها هم رعایت میشود .این
موضوع به اصرار خانواده اتفاق افتاده است؟

چشم انتظاری مادر از ســال61تاکنون با فراز و
نشیبهای 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 میگفتند احمد ذخیره است و برمیگردد .اما
خب مادر تکلیفشان را روشن کرده و میگویند
هم من میدانم احمد را برای چه دادم و هم احمد
میداند برای چه رفته است.
سال ۶۱حاج احمد توســط حزب فاالنژ گرفتار
میشود و تا سال75میگویند درباره حاجاحمد و
این حادثه صحبتی نکنید تا از طریق دیپلماتیک
حلکنیم .بعد از 14سال از ربودهشدن او اعالم
میکنند اگــر میخواهیــد ،مراســم ترحیم و
گرامیداشــت بگیرید .این خیانت محرزی است
که بعد از این همه سال وضعیت پرونده این 4نفر
را مسکوت نگه میدارند .طبیعی است که دیگر
چیزی برای مطالبهگری آن نمیماند و چراغهای
آن خاموش میماند .بیشک آه مادر ما دامنگیر
همه مسببان این حادثه میشود.

براساس مدارک و مستنداتی که داریم ایشان تا
تابستان سال94زنده بودند .این را سال95اعالم
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 ســامت و
امنیت 4دیپلمات را باید برعهــده بگیرند و هم
از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ سیاســی دنبال
میکنیم تا بتوانیم اینان را آزاد کنیم .دولت این
مسئله را پیگیری خواهد کرد ».بعد از چند روز
آقای محسن رضایی ،بهعنوان کسی که فرمانده
ســپاه آن زمان بودند ،گفتند« :اینها زندهاند و
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با آغاز درگیریهای گنبد به آنجا رفت و پساز 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.

1358

به بهانه مأموریت شغلی در خارج از مرکز راهی شهرستان
خرمآباد شد تا فعالیتهای انقالبی خود را ادامه دهد۷ .ماه
در زندان فلکاالفالک خرمآباد زیر سختترین شکنجهها
مقاومت کرد .به خدمت سربازی اعزام شد و در شیراز دوره
تخصصی تانک را گذراند.

او بار دیگر کولهبار سفر
بست و راهی مریوان شد و
به دستور شهید بروجردی
مسئولیت آزادسازی این
شهر را بهعهده گرفت.

1359

در خیابان
مولوی
متولد شد.

سرکوب وحشیانه مردم
توسط رژیم پهلوی
را دید و به نهضت
امامخمینی(ره) پیوست.

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

به چشم انتظاری مادر اشاره کردید.
از احواالت ایشان برایمان بگویید؛ آخرین بار
شنیدیم کسالت داشتند .پدر که چشم انتظار
رفتند و روحشان شاد...

و صحبت پایانی؟

از خدا میخواهم انشــاءاهلل کمک کند تا تکلیف
حاجاحمدآقا و همچنین وضعیت همه کســانی
که مفقوداالثر و مفقودالجســد هستند مشخص
شود و به آغوش وطن و خانوادههایشان بازگردند.
حاجاحمدآقای ما هم اگر صالح ایشــان هست و
خداوند رقم زده است که ذخیره انقالب باشند-
همانطور که حضرت آیتاهلل بهجت هم فرمودند-
بهموقع خــودش برگردند و اگر هم به شــهادت
رسیدند که خوش به سعادتشان است .انشاءاهلل
دعاگو و شفیع ما باشند.

۱۳۶۰
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حاجاحمد متوسلیان
در گــذر زمـــان

هیچ سندی مبنی بر
شهادت متوسلیان و
دیپلماتها وجود ندارد

چهاردهــم تیر ســال،1361
اتومبیــل هیــأت نمایندگی
ي
دیپلماتیک جمهور ياسالم 
ايران حین ورود به شهر بیروت
و هنگام عبور از پست ایست
و بازرسی توســط مزدوران
حزب فاالنژ لبنان متوقف شده
و4سرنشــین خودروي مزبور
بهرغم مصونیت دیپلماتیک،
توسط آدمربایان دستنشانده
رژیم صهيونيستي به گروگان
گرفته شدند .در این آدمربایی
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
ربودهشدن احمد متوسلیان و
همراهانش ،رادیو اسرائیل اعالم
میکند :ژنرال احمد متوسلیان،
طراح عملیــات فتحالمبین و
بیتالمقدس ،در پست بازرسی
«بربــاره» به اســارت گرفته
شد .حاال با گذشــت 40سال
از این واقعه هنــوز اطالعی از
وضعيت آنــان بهطور کامل در
دسترس نیست .بهگفته
برادر شهيد متوسليان
هیچ ســندی مبنی بر
شــهادت متوسلیان
و دیپلماتهــا وجود
ندارد.

نظر شــما درباره اظهارات عیسی
االیوبــی ،زندانی همســلولی حاجاحمد و
روایتش از شهادت ایشان چیست؟ با توجه
به اینکه آزمایش دیانای پیکرها منفی بود.

مرحوم آقای طالبزاده برنامــهای را هماهنگ
کردند تــا با آقــای عیســی االیوبی دیــدار و
گفتوگویی داشــته باشــم و در نهایت در آن
صحبتها ،من خودم شخصا به این نتیجه رسیدم
که صحبتهای ایشان خیلی مستند نيست زیرا
در آخرین صحبتهایش گفته بود او و چندین
نفر از اسرا ازجمله حاجاحمد را جایی بردند که
صدای آب میآمد و ســر ما کیســه کشیدند و
تیراندازی کردند و بعدا دیدم به من تیر نخورده
و مرا به همان ســلول بازگرداندنــد .او در آنجا
میتوانســت 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 شخصیام 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.

شما مطرح کردید که 40سال پیش،
زمان توقف خــودرو در لبنان امکان مبادله
اسرا بوده است .این موضوع حدس شماست
یا حقیقت دارد؟

مکث

ما از اسرائیل میخواهیم پاســخگو باشند ».در
روزهایی که کار کســانی همچــون خواهر من
شب و روز گریه شــده بود در حافظهام مانده که
مســئوالن ما از روز اول میگفتند« :ما از طریق
دیپلماتیک حل میکنیم» که خدابیامرز شهید
همت همان زمان در مغازه پدرم میگفت« :فاصله
ما با آزادکردن حاجاحمد دو قدم بود .ما به راحتی
میتوانستیم ولی نگذاشتند که بشود ».بعد از این
خبر ،ســال 95ما پیگیری کردیم و هیچ جوابی
داده نشــد .در نهایت آقای دهقان به من گفتند
ما امیدوار هستیم که حاجاحمد زنده باشند برای
همین نظرمان این هست .اما من به ایشان گفتم
اینکه شــما میگویید امیدوار هســتیم با آنچه
در تلویزیون مصاحبه کــرده و به مردم بهصورت
مســتند اعالم کردیــد خیلی متفاوت اســت.
متأسفانه برخی از مســئوالن ما باعث شدند که
این پرونده همین گونه کانلمیکن بماند و مردم و
دوستداران حاجاحمد و خانواده و علیالخصوص
مادر در بالتکلیفی به سر ببرند .از همینجا از خدا
میخواهم منافقان و دشمنان به نظام چه داخلی،
چه خارجی به سزای اعمالشان برساند.

بههمراهشهیدهمتبهسفر
روحانی حج مشرف شد۲۷.رجب
و همزمان با عید مبعث ،تیپ
۲۷محمدرسولاهلل(ص) را بنا نهاد.
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مراســم رونمایــی از کتــاب
«تازیانههای ســلوک» خاطرات
علــی آقامحمدی(رئیــس گروه
اقتصــادی دفتــر مقــام معظم
رهبری) برگزار شد .این خاطرات
از سالهای استبداد ستمشاهی
تا پیــروزی انقالب اســامی و
دفاعمقدس 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 کتابهای خاطرات شهدا میشناسیم این بار قلمش برای كسی
به نگارش درآمده اســت که او را بهعنوان یک رجل سیاسی و یک
سیاستمدار یا اقتصاددان میشناسند .حسام درخصوص نگارش
اثر جدیدش میگوید« :من با سیاســتمدارها همقافیه نمیشوم.
این جوابی بود که به یک شهید زنده میدادم .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 صادقانهاش حرف آخر را زد که«اگر
ننویسی فردای قیامت ،شهدا یقهات را میگیرند ».یکسال پس از
این داللت تاملبرانگیز ،علی خوشلفظ رفت پیش رفقای شهیدش
و در مراسم ختم او ،علی آقامحمدی به من همان پیشنهادی را داد
که علی خوشلفظ خواسته بود ».علی آقامحمدی در مقدمه کتاب
تازیانههای سکوت اینگونه بیان میکند« :وقتی انقالب40ساله شد،
اوراق زندگیام را به نیت نشان دادن تصویری واقعی از آن روزها 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».

مژگان مهرابی؛ روزنامهنگار

عملیاتفتحالمبینآغازشدوتیپمحمد
رسولاهلل(ص) به فرماندهی او عالوهبر مأموریتهایی
که داشت مأمور خاموشکردن توپخانه عراق شد.
سومخردادهمینسالبههمراهسایررزمندگان
موفقبهفتحخرمشهروتثبیتمواضعرزمندگان
اسالمشد۱۴.تیرماهدرلبنانهنگامعزیمتبه
بیروت در یک پست ایست و بازرسی موسوم به حاجز
باربرامتعلقبهشبهنظامیانمارونیخودرويآنها
متوقفشدو۴سرنشینآنبهرغمداشتنمصونیت
دیپلماتیکتوسطتروریستهایوابستهبهتلآویو
بهگروگانگرفتهشدند.

سیدمرتضی 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 فیلمهای مستند رو آورد .او در کنار فیلمسازی،
مقاالت زیادی در مطبوعات منتشر کرد که مهمترین آنها
«آیینه جادو»« ،توســعه و مبانی تمدن غرب»« ،فردایی
دیگر»« ،رســتاخیز جان»« ،آغازی بر یک پایان» و «فتح
خون» است .ســیدمرتضی آوینی ،بیستم فروردین۱۳۷۲
در فکه و در حال ســاخت مجموعه مســتند و تلویزیونی
روایت فتح ،بر اثر انفجار مینهای 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 بهعنوان «روز هنر انقالب اسالمی» نامیده شد.
آوینی جملهای بهیادماندنی 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 رجببیگی

شــهید مهدی رجببیگی ،دانشجوی
ممتاز و نمونه .رشــته مهندســی راه و
ساختمان بود ،در ســال 54و در همان
دوران دانشجویی بهعنوان 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 دانشآموزی را پذیرفت و
مشغول تدریس در مدارس محروم تهران شد .رجببیگی
بهعنوان نماینده دانشــجویان خط امام (ره) در گردهمایی
جنبشهای آزادیبخش شرکت میکرد و همزمان با فعالیت
در دفتر تحکیم وحدت در جهادسازندگی هم تالش میکرد.
او را 5مهر ســال 1360در خیابان صبای جنوبی ،گروهك
منافقين ،ترور كردند و به شهادت رسید.
شهید محمدرضا فتاحی

شهید محمدرضا فتاحی سال1337در
روســتای لــر از توابــع شهرســتان
اســامآبادغرب دیده به جهان گشود.
تحصیالت خــود را در اســامآباد 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 وقفهای که در
کار دانشــگاهها بهوجود آمده بود ،مدتی از تحصیل بازماند
اما پس از آن تحصیل خود را از سر گرفت و در سال1365در
رشته پزشکی فارغالتحصیل شد .او در سالهای دفاعمقدس
بهعنوان پاسدار وظیفه و نویسنده در جبههها حضور داشت
و به مداوای مجروحان میپرداخت .در همین ایام با سمت
ریاست بیمارستان امامخمینی(ره) ایالم به خدمات خود به
قشر محروم و مستضعف جامعه ادامه داد ،سرانجام پس از
18ماه تالش ،در شغل مقدس پزشکی در تاریخ 24دیماه
 ،1366در عملیات ظفر ،5بهعلت سقوط بالگرد در منطقه
کردستان به شهادت رسید.
شهید کامبیز ملکشامران

شهید کامبیز (یوســف) ملکشامران
از همــان کودکی به ادبیات و نقاشــی
عالقه زیادی داشــت و در یکی از مراکز
کانون پرورش فکری کودکانونوجوانان
فعالیت میکرد .او که پسری باهوش و پرجنبوجوش بود
توانســت خیلی زود خود را در زمینه فعالیتهای فرهنگی
نشــان دهد .بعد از پیروزی انقالب اســامی ملکشامران
بهعنوان یکــی از اعضای کانون پــرورش فکری کودکان و
نوجوانان پذیرفته شــد و در آنجا برای کودکان داســتان
مینوشــت .با حمله عراق به ایران و شروع جنگ تحمیلی،
یوســف به جبهه رفت تا از میهن و انقــاب 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 میآمد با
کانون در ارتباط بود و همچنان برای کودکان کار میکرد تا
آنکه سرانجام در روز هفدهم اردیبهشت سال1361در جاده
اهواز -خرمشهر به شهادت رسید.
شهید محمود صارمی

شــهید محمود صارمی متولد،۱۳۴۷
خبرنــگار ایرانــی و مســئول دفتــر
خبرگــزاری جمهوری اســامی ایران
در مزارشــریف افغانســتان بود که در
سال ۱۳۷۷در جریان حمله طالبان به كنسولگري ایران در
مزارشریف ،همراه ديپلماتهاي ايراني شهید شد .شورای
فرهنگ عمومی کشور در نخستین سالگرد شهادت محمود
صارمی۱۷«،مرداد» را به پــاس قدردانی از این مقام« ،روز
خبرنگار» نامید.
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تاریخ جهان

علی احمدی فراهانی؛ تاريخپژوه

وقتی مقام معظم رهبري
توفیق خویش را از رسیدگی به پدر میشمارند

انقالب بلشویکی

انسان میتواند با خدا معامله کند!
آیتاهلل سیدجواد خامنهای ،آیتاهلل سیدعلی اکبر خویی و آیتاهللالعظمی سیدابوالقاسم خویی

در صفحه امروز تاریخ ،سخن از عالم باتقوا و زاهد ،شادروان
آیتاهلل ســیدجواد خامنهای در میان اســت .هم از این
روی بازخوانی تحلیلی خاطــرهای از رهبر معظم انقالب
اســامی ،در باب توفیقات ناشــی از ادای دین به پدر،
بههنگام مینماید .این یادمان ،نشان از آغازین سالیان
دهه 40دارد .آنگاه که آیتاهلل ســیدعلی خامنهای در
عداد فضالی قم به شــمار میرفت و آیندهای درخشان
برای وی پیشبینی میشد .با این همه ایشان در همان
دوره ،در مییابد که پدر در مشهد ،بیمار است و به کمک
وی نیاز دارد؛ «مرحوم پدرم در ســنین پیــری ،تقریباً
بیست وچند سال قبل از فوتش که مرد ۷۰سالهای بود،
به بیماری آبچشــم که چشم انســان را نابینا میکند،
دچار شد .بنده آن وقت در قم بودم .تدریجاً در نامههایی
که ایشان برای ما مینوشــت ،این روشن شد که ایشان
چشمش درســت نمیبیند .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 مجددا ً به
مشهد رفتم و کمی به ایشان رسیدگی کردم و دوباره برای
تحصیالت به قم برگشتم ،اما معالجه پیشرفتی نمیکرد!
در سال ۱۳۴۳بود که من ناچار شــدم ایشان را به تهران
بیاورم چون معالجات در مشــهد جواب نمیداد ،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  2-3سال ،یک چشم ایشان

اشاراتی در باب حیات علمی و عملی زندهیاد آیتاهلل سیدجواد حسینیخامنهای

از تبار قدسیان

گزارش

احمد سینایی
روزنامه نگار

روزهایــی که میگذرد ،تداعیگر ســالروز
ارتحال عالم ربانی زندهیاد آیتاهلل سیدجواد
حســینیخامنهای ،پدر واالقدر رهبر معظم
انقالب اســامی ،آیتاهلل العظمی سیدعلی
خامنهای اســت .هم از این روی و در تکریم
مکانــت واالی علمی و عملــی آن بزرگ،
یادمان ذیل به شــما تقدیم میشــود .امید
آنکه تاریخپژوهان انقالب اســامی و عموم
عالقهمندان را مفید و مقبولآید.
درنگی در حیات عالمی زاهد و خدوم

 ،1358آیتاهلل سیدعلی خامنهای
در کنار پدرشان آیتاهلل سیدجواد خامنهای
آیتهللا ســیدعلی خامنهای« :اگــر پدر را رها

میکــردم و بــه قــم میآمــدم ،ایشــان مجبــور

بــود در گوشــهای در خانــه بنشــیند و ایــن برای

مــن خیلی ســخت بــود .ایشــان با مــن هم یک

انس بهخصوصی داشــت .بــا برادرهــای دیگر
این قــدر انس نداشــت .با من دکتــر میرفت و

برایش آســان نبود که با دیگران به دکتر برود.

بنــده وقتــی نــزد ایشــان بــودم برایشــان کتاب
میخواندم و با هــم بحث علمی میکردیم و از
اینرو با من مأنوس بود»...

زندهیاد آیــتاهلل حاج ســیدجواد خامنهای ،در
پاییز ۱۲۷۴هش ،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 زندهیاد 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 فراگرفت و در ســال
1297هش 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 8سال اقامت
در مشــهد ،راهی حوز ه 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 آیتاهلل
نائینی ،از ایشــان اجازه اجتهاد و روایت گرفت و
بعد از ۵سال به مشهد بازگشت .پس از درگذشت
همسر اول ،با خدیجه میردامادی ،دختر آیتاهلل
حاج سیدهاشــم نجفآبادی میردامادی ،ازدواج
کرد و صاحب  5فرزند شــد که آیتاهلل سیدعلی
خامنهای دومین آنهاســت .او بهرغم آنکه پس از
بازگشت از نجف ،عالم و مجتهد برجستهای بود،
ولی تمایلی به تدریس نداشــت و هرگز در طول
زندگــی ،بهدنبال 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 میکرد و
برای زیارت آقا امام رضا(ع) هم با وانت کهنه یکی
از دوســتان که دنبالش میآمد ،به حرم میرفت.
آیتاهلل سیدجواد خامنهای بهرغم این همه دوری
جستن از تعلقات دنیوی ،از مبارزه با طاغوت غافل
نبود و مثل اغلب علمای شیعه ،از حاکمیت پهلوی
تنفر داشــت ،بهخصوص که رفتارهای ضددینی
رضاخانی را با گوشت و پوست خود احساس کرده
بود .ایشان در هیچیک از مراســمهایی که رژیم
برگزار میکرد ،حتی مراســم موزه آستان قدس
رضوی(ع) که بسیاری از موجهین و علما میرفتند،
شرکت نمیکرد .آیتاهلل خامنهای از قدیماالیام،
روابط صمیمانــهای با امامخمینی(ره) داشــت.
آشــنایی آنها به یکی از ســفرهای امام به مشهد
در اوایل دوره رضاخانی برمیگشــت ،که ایشان
با واسطه یکی از دوســتانش با امام خميني آشنا
شد و او را به منزلش دعوت کرد .در سال،۱۳۴۳
زمانی که رژیم پهلوی امام(ره) را به ترکیه تبعید
کرد ،در اعتراض به این حرکت ،نماز جماعت خود
در مسجد صدیقیها را تعطیل کرد .این روحانی
زاهد و سادهزیســت ،بعد از ۹۱سال عمر باعزت و
۵۰سال فعالیت تبلیغی و دینی و امامت جماعت،
در چهاردهــم تیرماه ســال ۱۳۶۵درگذشــت.
امامخمینی(ره) در پیامی ایشــان را شخصیتی
توصیف کردند که عمری را بــا تعهد و تقوا و علم
سپری کرد .پیکر آیتاهلل ســیدجواد خامنهای،
در پانزدهم تیرماه با تشییع باشکوه مردم مشهد و
اقامه نماز توسط آیتاهلل 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 انقــاب اســامی ،آیتاهللالعظمی
ســیدعلی خامنــهای ،در فرازهایــی از خاطرات
خویــش از ســیره پــدر ارجمندشــان آیتاهلل
ســیدجواد خامنهای ،به ارتباط دیرین آن زندهیاد
با امامخمینی(ره) اشارت بردهاند که مهم روشنگر
مینماید « :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 میرفتم ،دو سه جمله با ایشان
احوالپرســی میکردیم ،که مثال :اجازه بفرمایید،
میخواهم مسافرت بکنم ،مشهد بروم ،ایشان یک
خرده احوال مشــهد و احوال پدرم را میپرسیدند.
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
دستشان 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 آیتاهلل سیدجواد خامنهای در تیرماه
 ،1365امــام خمینــی(ره) در پیامــی به آیتاهلل
سیدعلی خامنهای ،مراتب علم و تقوای آن زندهیاد
را بهترتیب ذیل ســتودند« :بســمهتعالی .جناب
حجتاالسالم آقای حاج سیدعلی خامنهای ،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 رحمهاهلل ۲۸ .شوال المکرم .۱۴۰۶
هلل الموسوی الخمینی».
روحا 
به همین مناسبت دفتر بنیانگذار جمهوری اسالمی
نیز با انتشــار اطالعیهای ،به اعالم مراسم ترحیم
برای آن فقید سعید پرداخت« :بهمناسبت رحلت
تأســفبار مرحوم حجتاالسالموالمسلمین آقای
حاج سیدجواد خامنهای (قدسسره) ،والد ارجمند
حضرت حجتاالسالم آقای حاج سیدعلی خامنهای
ریاست محترم جمهور (دامتافاضاته) ،که عمری را
با فضیلت و علم و تقوی در کنار مرقد مطهر حضرت
ثامناالئمه (صلوهاهلل علیه) بهســر بردند ،عصر روز
سهشنبه ،ســی شــوال المکرم برابر با 65/۴/17
مجلس ختمــی از طــرف حضــرت امامخمینی
(مدظلهالعالی) از ســاعت  ۴الــی  ۶بعدازظهر ،در
مدرســه عالی شــهید مطهری برگزار می شــود.
انشاءاهلل تعالی .دفتر امام خمینی».
او و خانوادهاش از حکومت پهلوی بیزار بودند

محمدمهدی عبدخدایی از مبارزان دیرین مذهبی-
سیاســی معاصر و فرزند آیتاهلل شیخ غالمحسین
تبریزی اســت .وی از طریق دوستی پدر با آیتاهلل
سیدجواد خامنهای ،از ایشان شناخت و خاطراتی
جالبتوجه دارد .شــمهای از این گفتنیها ،به قرار
ذیل آمده است:
«منزل ما ،ابتدا در محله آذریها بود .بعد از ســال
۱۳۲۲خورشــیدی ،پــدر من منزلــی در خیابان
حمامشاه ،نزدیک حرم خریداری کرد .پس از آن،
پدرم امام جماعت مسجد گوهرشاد شد .هماکنون
نیز یکی از شبستانهای 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 بادکوبهای در آنجا به اقامه نماز
میپرداخت .ایشان با پدرم ارتباط نزدیکی داشت.
علت این آشنایی نیز شاگردی محضر میرزا مهدی
اصفهانی از بزرگان حوزه خراسان در آن زمان بود.

نماز ایشان بسیار باشکوه برگزار میشد ،بهطوری
که همه کسبه آن منطقه ،برای اقامه نماز به مسجد
صدیقیها میآمدند .هنوز آن شــکوه معنوی نماز
جماعت آیتا ...خامنهای در خاطرم مانده است.»...

پدرم با چند نفــر از علمای مشــهد ،نظیر آیتاهلل
سیدعلیاکبر خویی ،آیتاهلل میرزا حبیبا ...ملکی،
آیتاهلل سیدجواد خامنهای -که همه آنها آذریزبان
بودند -ارتباط نزدیکی داشتند .پدرم هنگامی که از
محله چهارباغ به ســمت مسجد گوهرشاد حرکت
میکردند ،آیتا ...ســیدجواد خامنهای را مالقات
میکردند و پس از گفتوگویی کوتاه ،به حرم مطهر
امام رضا(ع) میرفتند .آیــتا ...خامنهای نیز هربار
برای اقامه نماز به مسجد صدیقیها میرفتند ،در
بین راه ســری به منزل ما میزدند .برادر بزرگترم
برایم تعریف میکرد ،که وقتی رهبر معظم انقالب
به دنیا آمدند ،پدرم با مرحوم آیتاهلل خامنهای در
باالخیابان روبهرو شدند .ایشــان به پدرم گفتند:
خداوند به من پسری عطا کرده است که اسمش را
علی گذاشتهام .پس از آن پدرم را به منزل آیتاهلل
سیدهاشــم میردامادی پدرهمســر خود دعوت
کردند ،تا در گوش مقام معظم رهبری اذان و اقامه
بگویند .آیتاهلل ســیدجواد خامنهای 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 میکرد
که قوت علمی آیتا ...خامنهای بســیار باالتر از آن
فرد دیگر بوده اســت .من از ایشان نکات ارزندهای
آموختم .با وجود اینکه آن بزرگوار ارتباط اجتماعی
زیادی نداشتند ،اما مردم ارادت بسیاری به ایشان
داشتند .یکی از ویژگیهای فردی آیتاهلل خامنهای،
مخالفت شدیدشــان با حکومت پهلوی بود .نهتنها
ایشــان بلکه همسر و فرزندانشــان نیز از حکومت
پهلوی بیزار بودند .آیتا ...سیدجواد خامنهای ،در
مسجد صدیقیها امام جماعت بودند .بنده چندین
بار پشت سر ایشــان نماز خواندم .آن موقع ایشان،
هنوز در مسجد گوهرشــاد نماز اقامه نمیکردند.

تجسم تقوا و زهد

آیتاهلل سیدجواد خامنهای در واپسین سالیان حیات

معالجه شد و تا آخر عمر هم چشمشان میدید اما در آن
زمان مطلقاً نمیدید و باید دستشــان را میگرفتیم و راه
میبردیم ،لذا برای من غصه درست شده بود .اگر پدر را رها
میکردم و به قم میآمدم ،ایشان مجبور بود در گوشهای
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 بهخصوصی داشــت .با برادرهای دیگر اینقدر انس
نداشــت .با من دکتر میرفت و برایش آســان نبود که با
دیگران به دکتر برود .بنده وقتی نزد ایشان بودم برایشان
کتاب میخواندم و با هم بحث علمی میکردیم و از اینرو
با من مأنوس بود.»...
بیماری چشــم پدر ،موجب ماللت آیــتاهلل خامنهای
میشود و ایشان را بر ســر دوراهی قرار میدهد .ايشان
در ادامه فعالیت علمی در قم یا بازگشت به مشهد ،مردد
میشوند و با یکی از دوستان روشــن ضمیر ،به مشورت
مینشــینند .رهبر انقالب ســرانجام اقامت در مشهد را
برمیگزینند و بعدها توفیقــات علمی و عملی خویش را
از رهگذر این تصمیم قلمداد میکنند؛ «به سراغ یکی از
دوستانم -که در همین چهارراه حسنآباد 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 میتواند از
قم به مشهد منتقل کند! ...من تأملی کردم و دیدم عجب
حرفی است .انسان میتواند با خدا معامله کند! تصمیمام
را گرفتم .دلم باز شد و ناگهان از اینرو به آن رو شدم ،یعنی
کام ً
ال 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 ّبری است که
نسبت به پدر بلکه به پدر و مادرم انجام دادهام.»...
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محمدمهدی عبدخدایی« :آیتهللا

سیدجواد خامنهای هربار برای اقامه
نماز به مسجد صدیقیها میرفتند،

در بین راه سری به منزل ما میزدند.

برادر بزرگترم تعریف میکرد ،وقتی

رهبر معظــم انقــاب به دنیــا آمدند،

پــدرم بــا مرحــوم آیــتهللا خامنهای
در باال خیابان روبهرو شدند .ایشان

به پــدرم گفته بودنــد :خداوند به من

پســری عطــا کرده اســت که اســمش
را علــی گذاشــتهام ...پــس از آن
پدرم را به منزل آیتهللا سیدهاشم

میردامادی ،پدرهمسر خود ،دعوت
کردند تا در گوش مقام معظم رهبری

اذان و اقامه بگویند»...

مرتضی نجفیقدســی از فعاالن فرهنگی کشــور،
در زمره آنان اســت که در جوانی به محضر آیتاهلل
سیدجواد خامنهای بار یافته اســت .وی از سبک
زندگی آن زاهد خاکنشین ،گزارشی ارائه میکند
که بس روشــنگر و درسآموز مینماید .شمهای از
این روایت ،بهترتیب ذیل آمده است:
«حدود 40ســال 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 آیتاهلل حاج سیدجواد
خامنهای والد بزرگوار رهبر معظم انقالب اسالمی
حضرت آیتاهلل خامنــهای (مدظلهالعالی) بود.
خانهای که این روحانی وارسته در آن میزیست،
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 رئیسجمهور کشور اســت و دیگران نیز هر
کدام دارای مقامات و مراتبی هســتند ،معذلک
در چنین خانهای محقــر و در یک اتاق کوچک ۹
متری ،در کنار انبوهی از کتابهای بسیار قدیمی
زندگی میکنــد و عجیبتر آنکه ایــن پیرمرد و
پیرزن سالخورده ،خدمتکاری نداشتند و در عین
حال با مهمان اینقدر گشــادهرو بودند .من خود
شرمنده شــدم که چرا برای آنها مزاحمت ایجاد
کردهام ،مخصوصاً وقتی که عیال ایشــان سینی
چای را در دســت گرفته و با زحمــت از پلههای
طبقه پایین به باال میآمد ،تــا از مهمان پذیرایی
کند .به هر حال صفا و سادهزیستی آنها بسیار مرا
تحتتأثیر قرار داد .در این دیدار ایشــان توصیه
فرمودند کــه هر وقت برای زیــارت حضرت امام
علیبنموسیالرضا(ع) به مشهد مشرف میشوید،
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 بیبهره برگردد .در مراتب علمی
آیتاهلل سیدجواد خامنهای ،همین بس که ایشان
از 3مرجع عظیمالشــأن در نجف اشــرف ،یعنی
حضرات آیات عظام میرزا محمدحسین نائینی،
سیدابوالحســن اصفهانی ،شــیخ محمدحسین
غرویاصفهانی (مشهور به کمپانی) اجازات اجتهاد
متعددی دریافت کردند .ایشان پس از مراجعت
از نجف ،در مشــهد مقدس اقامت میکنند و در
مسجدجامع گوهرشاد و مسجد صدیقیها در بازار
فرشفروشها در نزدیکی حرم مطهر ،اقامه نماز
جماعت میکردند و از آنجا که در زهد و قداست
برای عموم متدینین شناخته شده بودند ،بسیاری
از مومنين مشــهد در نماز جماعت ایشان حاضر
میشدند.
یکی از مراتب قداســت ایشــان ،رعایت بسیاری
از مســتحبات بود .بهعنوان نمونــه وقتی در نماز
جماعت ایشان شــرکت کردم ،با عمامه مشکی و
نماد ســیادت بودند ،ولی در منزل با عمامه سفید
در اتاق کتابخانهشان نشســته بودند و چون بسیار
تعجب کردم ،از ایشان پرسیدم :حضرت آقا شما که
سیدهستید ،چرا عمامه سفید بر سر گذاشتهاید؟
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 میروم،
با عمامه مشکی میروم ،ولی به محض اینکه به خانه
میآیم ،عمامهام را عوض میکنم و عمامه ســفید
را بر ســر میگذارم ...این ماجرا نمونهای از رعایت
مستحبات توســط این عالم مهذب بود و از مراتب
زهد و قناعت ایشان هم حرفهای زیادی هست که
مطلب به درازا میکشاند.»...

کتاب «انقالب بلشویکی»
نوشته «سیلویا انگدال» را
شهربانو صارمی به فارسی
برگردانــده و بهتازگی از
سوی انتشــارات ققنوس
منتشر شده است.
انقالب بلشــویکی یکی از
تأثیرگذارترین رویدادهای
سیاســی قرن بیستم بود؛
چرا که نهتنهــا در تاریخ
روســیه بلکــه در تاریخ
سراسر دنیا تأثیر بسزایی داشــت و رژیمی بهوجود آورد که
74ســال دوام آورد و در اتحاد شــوروی و بخشهای دیگر
اروپا موجب رنجهای بیحد و حصر شد .اما فراتر از آن باعث
ستیزهجویی فراگیری شد که به «جنگ سرد» معروف است.
خطر جنگ هستهای میان اتحاد شوروی و آمریکا که دهها
سال دنیا را تهدید میکرد هر دو جامعه را دستخوش تغییر
کرد .در کتاب چشماندازهایی از تاریخ معاصر جهان انقالب
بلشویکی ،رویدادهای منجر به این انقالب ،پیامدهای آن و
تأثیری که در دنیای امروزی داشت بررسی میشود.
سیلویا لوئیس انگدال (زاده  ۲۴نوامبر  )۱۹۳۳نویسندهای
است که بیشتر برای داســتانهای علمی -تخیلی شناخته
میشود .نخستین رمان او افسونگر از ســتارهها که توسط
آتنیوم بوکز در ســال 1970منتشر شــد ،کتاب افتخاری
نیوبری در سال 1971بود و فینالیست جایزه گفن در سال
 ،2008او همچنین جایزه فونیکس را برای آن اثر برد.
انتشارات ققنوس این کتاب 167صفحهای را در قطع وزیری
به بهای 65هزار تومان منتشر کرده است.

تاریخ جهان

تصفیههایگستردهاستالینی
کــــتاب «تـــــصفیههای
گســــترده اســــتالینی»
اثـــر«نــوحبــرالتسکی»
را شهربانو صارمی به فارسی
برگردانده و بهتازگی از سوی
انتشارات ققنوس منتشر شده
اســت .امروزه در غرب ژوزف
استالین را یکی از بیرحمترین
خودکامــگان و جانیان تاریخ
میشناســند ،اما کسانی در روســیه هنوز او را بهدلیل
قدرت بخشیدن به روســیه و پیروزی در جنگ جهانی
دوم تحسین میکنند .حتی در غرب هم هنوز کسانی
پیدا میشــوند که طرفدار استالین باشــند .در کتاب
چشــماندازهایی از تاریخ معاصر جهــان :تصفیههای
گسترده استالینی ،مؤلفان تحلیلهای گوناگونی درباره
دوران استالین در اتحاد شوروی و تأثیر پایدار رژیم او بر
جهان امروزی ارائه میکنند .ژوزف استالین در اواخر قرن
نوزدهم میالدی در خانوادهای نسبتاً تنگدست به دنیا
آمد و بعد از طی کردن پلههای ترقی در حزب کمونیست
روسیه در نهایت به دبیرکلی این حزب رسید .حکومت
اســتالین را بســیاری به «کیش شخصیتپرستی» و
شیوههایمخفیحذفمخالفینمحکوممیکنند.نیکیتا
خروشچف،جانشیناستالین،حکومتوکیششخصیت
استالین را در کنگره معروف حزب کمونیست شوروی در
 ۱۹۵۶محکوم کرد و پروسه استالینزدایی را آغاز کرد
که بعدها به جدایی چین و شوروی انجامید .انتشارات
ققنوس این کتاب 160صفحــهای را در قطع وزیری به
بهای65هزار تومان منتشر کرده است.

تاریخ ایران

امپراتوریهای بیزانس و ساسانی
کتاب «امپراتوریهای بیزانس
و ساسانی» نوشــته «انگلبرت
وینتر و بئاته دیگناس» را جواد
سیداشــرف به فارسی ترجمه
کــرده و بهتازگــی از ســوی
انتشارات ققنوس منتشر شده
است.
قیصر روم آلکســاندر سوروس
با ترس و دلهره بــه حملههای
ساسانیان واکنش نشــان داد .او چندین بار کوشید با اعزام
نمایندگانی به راهحلی دیپلماتیک دست یابد .اما این تالشها
با توجه به مطالبات دوباره اردشیر درباره لزوم بازپسگیری
سرزمینهایی که در گذشــته به هخامنشیان تعلق داشت
بیثمر ماند .این کتاب به بررســی همهجانبــه جدال بین
2امپراتوری بیزانس و ساســانی میپــردازد و مخاطب را با
ماجراهای تاریخی خواندنی و جذابی مواجه میکند.
جنگ ایران و روم شرقی میان سالهای  ۶۰۲تا  ۶۲۸میالدی
بین خسرو پرویز ،شــاه ساســانی و فوکاس و هراکلیوس،
امپراتوران بیزانــس بود که آخریــن و بزرگترین جنگ از
جنگهای ایران و روم شــرقی بهشــمار میرود .با کشــته
شدن موریس ،امپراتور بیزانس ،در سال  ۶۰۲و 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 تختنشینی خودش نقش داشت ،دستاویز قرار داد.
انتشارات ققنوس کتاب «امپراتوریهای بیزانس و ساسانی»
نوشــته «انگلبرت وینتر و بئاته دیگناس» را در 303صفحه
با قطع وزیری و به بهای 110هزار تومــان راهی بازار کتاب
کرده است.
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رمان

گزارش

ما که خواهریم

 ۲۳۰شهر بدون سینما
معضل کمبود سالن برطرف میشود؟

رمــان «ما کــه خواهریم»
نوشته «آنه گستهویزن» را
مهشید میرمعزی به فارسی
برگردانده و به تازگی از سوی
نشر نو منتشــر شده است.
آنه گستهویزن ،نویسنده و
روزنامهنگار و مجری آلمانی،
در ســال ۱۹۶۹در گلدرن
متولد شد .او در بخش آلپن،
واقع در جنوب راین سفلی
بزرگ شد و پس از دیپلم ،در رشــته روزنامهنگاری دانشگاه
دورتموند تحصیل کرد.
گستهویزن ،پس از اتمام تحصیالت دانشگاهی ،بهعنوان
مجری در تلویزیون آلمان ظاهر شد و در کنار آن به نوشتن
پرداخت .ما که خواهریم ،نخســتین رمان اوست؛ رمانی که
گستهویزن در سال ۲۰۱۲و با الهام از زندگی 3خاله مادرش
که هر  3بیش از 80ســال عمر کردهاند نوشت .این رمان را
مشخصاً از نظر سبک نگارشــی و همچنین فضاسازیاش
میتوان شبیه به آثار آنتوان چخوف دانست؛ گویی چخوف
خواسته باشــد زندگی شــخصیتهای نمایشی مشهورش
را در زمان پیری روایت کند؛ اشــخاصی کــه پس از تجربه
پوســیدگی و نابودی تدریجی ارزشهای قرن بیســتمی و
وقوع جنگ خانمانبرانداز دوم جهانی ،همچنان به ماهیت
زندگی خوشبین هستند .این رمان شرحی است بر زندگی
و دلمشغولیهای خانوادهای که به روزمرگی تن دادهاند و در
انتظار پایانیافتن همهچیزند.
نشر نو این رمان ۳۹۱صفحهای را به بهای 145هزار تومان
منتشر کرده است.

از یک طرف خبر از نهضت سالنســازی در کشــور
میرسد و عزم جدی دولت برای ساخت سالن سینما
و از طرف دیگر صحبت از  ۲۳۰شهر بدون سالن است؛
شهرهایی که سینما ندارند ،در بســیاری از موارد
کم جمعیت هستند .شــهرهایی که ساکنانشان اگر
خیلی عالقهمند فیلم دیدن روی پرده سینما باشند
باید به شــهرهای اطراف بروند و البته شــهرهایی
در کشور هســتند که نهتنها خودشان سالن ندارند
که در شهرســتانهای همجوارشــان هم خبری از
سینما نیست .برخی از این شــهرها روزگاری سالن
سینما داشتهاند ولی این سالنها در گذر زمان تعطیل
شدهاند.
آنچه وزیر ارشاد وعده داد

وحشت در اورامانات

«زاواال» تجربهای تازه و مغتنم در خلق فیلم ترسناک ایرانی است
یادداشت مهرنوش سلماسی

فیلم
داستان ایرانی

مرگ یاری
کتــاب «مرگ یــاری»
نوشــته تکتم توســلی
را بــه تازگی انتشــارات
هیال منتشر کرده است.
« هرکس از او خاطرهای
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 مرگیاری است؛ پسری که بهزعم
دیگران سرشار از زندگی است .تکتم توسلی ،در اثر
جدید خود با انتخاب چندین راوی برای پیشبرد
داستانش ،نهتنها بهزیبایی از عهده روایت منسجم
داستان برآمده که بر جذابیت آن هم افزوده است.
مرگیاری ،روایت یک مرگ و تماشاگرانش است؛
مرگی به ظاهر ساده که پرده از رازها برمیدارد و
تماشــاگرانی که باید دید گناهکارند یا بیگناه!
تکتم توسلی متولد ســال  ،1357باتحصیالت
ناتمام در رشته روانشناسی ،نویسنده رمان «اینجا
همهچیز موقتی است» نشر هیال ،رمان «از جایی
که من نشستهام» نشر ورجاوند و «موزه اشیای
آشغالی» نشر افراز است .وی همچنین چند تک
داستان همراه با جمعی از داستاننویسان منتشر
کرده اســت .انتشــارات هیال کتاب مرگ یاری
نوشته تکتم توسلی را در 153صفحه ،قطع رقعی
و به بهای 75هزار تومان منتشر کرده است.

رمان ایرانی

عروسی شغالها
کتاب « عروسی شغا لها»
نوشته عاطفه شاطری کاشی
را به تازگی انتشــارات هیال
منتشر کرده است.
عروســی شــغالها 2راوی
دارد؛ راویانــی از دو نســل
که بندی به بلنــدای طول
یــک زندگی آنهــا را به هم
متصل کرده و جداییشان
را ناممکن.
عروسی شغالها ،سرنوشت مادر و دختری را روایت میکند
که در تالشانــد گرههای کور زندگیشــان را بــاز کنند،
درحالیکه در این مسیر گرهها تنگتر و تنگتر میشوند...
آوای عروسی شغالها ،آوای دلهرهآور این واقعیت است که
ممکن اســت زخمها در گذر زمان التیام پیدا کنند ،اما رد و
نشان آنها تا ابد باقی میماند.
عاطفه شاطری کاشی از جوانان نسل جدید داستاننویسان
مشــهد اســت .او که ســال  ۱۳۷۲به دنیا آمده اســت،
از 18ســالگی نوشــتن را به شــکل جــدی آغــاز و یک
ســال بعد ،نخســتین کتابش را منتشــر کرد .وی پس از
انتشار مجموعه داســتان «زمزمه شــب برفی» ،بارها در
جشنوارههای دانشجویی کشــور در رشته داستاننویسی
مقام بهدست آورده است .شاطری همچنین موفقیتهایی
در جشنوارههای دیگر کســب کرده و امسال نیز به مرحله
دوم جایزه داستان مازندران راه یافت.
انتشارات هیال چاپ نخست کتاب عروسی شغالها ،نوشته
عاطفه شاطری کاشــی را در 182صفحه ،قطع رقعی و به
بهای 55هزار تومان منتشر کرده است.

شهاب مهدوی؛ روزنامهنگار

روزنامهنگار

اواخر دهه ۶۰حمید رخشانی فیلمساز همیشه
1
نادیده گرفتهشده آن سالها در تداوم تجربیات
غریب و بیربطش به فضای آن سالها و بخشنامهها و
تونهم» را
سیاستگذاریهای ســینمایی« ،شب بیس 
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 مضمونگرایی و پیرویشان از سیاستهای
رسمی مدیریت فرهنگی وقت اجازه نمیداد بیواسطه
با فیلم طرف شوند .پس از سالها 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
خرافههای محلی ،به خوبی بومی شده بود .جوری که
تماشاگر احساس نمیکرد در حال تماشای یک فیلم

ترسناک خارجی است که کاراکترهایش فقط اسم ایرانی
دارند و فارسی حرف میزنند.
سالها گذشت و در هر دهه فیلمهایی بهعنوان
2
آثار متعلق به ژانر وحشت ساخته شد؛ اغلب
هم ضعیف و آشــفته و تکراری .تا اينکــه در انتهای
دهه ۹۰تالش 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 تأثیرگذاری و
3
موفقیت فیلمی دارد که قرار است تماشاگرش
هراس و وحشت را تجربه کند .کارگردان زاواال برای
رسیدن به چنین توفیقی منطقهای در کردستان را
انتخاب کرده که هم لوکیشن بکری است و هم اینکه
میتواند حس مورد نظر فیلمساز را به مخاطب منتقل
کند؛ حس غریب ترس و وحشتی که اهالی روستای
اورامانات تجربهاش میکنند؛ روستایی کوهستانی در
کردستان دهه .۵۰بردن داستان به قبل از انقالب هم
امکانی در اختیار ارســان امیری قرار میدهد تا به

شکلی متناسب مهمترین برخورد فیلمش را بپردازد؛
برخورد میان خرافــات و عقالنیت .شــروع فیلم و
تصویری که فیلمســاز از دختری که توســط اجنه
روحش به تسخیر درآمده ،افتتاحیهای است مناسب
که تماشاگر را وارد دنیای زاواال میکند.
روستاییهایی که بهوجود جن باور دارند و در
4
عین ترس و دلهره گویی با باوری قدیمی که
نسل به نسل به آنها منتقل شده ،همیشه در معرض
خطر قرار دارنــد .باور مردم روســتا در طول فیلم با
چالشهایی مواجه میشود .استوار برابر باور جمعی
میایستد تا روندی که نتیجهاش فقط فاجعه است را
متوقف سازد .تالش اســتوار برای آگاهیبخشی به
مردمی که دچار بیماری پوستی هستند ،از کوشش
برای جمعآوری اسلحههای اهالی روستا آغاز میشود.
آنها اسلحه دارند تا به وسیلهاش به دفع جن بپردازند و
استوار بهدنبال جمعآوری سالح و به آرامشرساندن
روســتایی اســت که با وجود طبیعت زیبایش انگار
جنزده است .ورود جنگیری به نام آمردان به روستا
باعث تقابل میان او با استوار میشود؛ تقابلی برای جلب

نظر اکثریت؛ اکثریتی که گاهی این سوی این تقابل
قرار میگیرند و گاهی آن سوی ماجرا.
فیلم در بستری از گذشته و فضایی که با تمام
5
ویژگیهایش ،کمی هم ناکجاآبادی اســت،
میکوشد تا قصه روز را روایت کند .جنس نمادگرایی
فیلم هم چنین گزینهای را تقویت میکند .این هم به
زاواال ابعادی جالب توجه میبخشد؛ مثل طنزی که در
میانه روایت داستانی ترســناک به چشم میخورد و
زاواال را باورپذیرتر 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 میدهد و
هم اینکه هرگز به کمدی ناخواسته تبدیل نمیشود.
زاواال در ســینمای محاصرهشــده میــان
6
کمدیهــای اغلــب ســخیف و درامهای
اجتماعیهایــی که تأکید مــالآوری به معضالت
اجتماعی دارند ،پیشنهاد تازهای برای تماشاگری است
که از فضای تکراری فیلمهای ایرانی خسته شده است
و زاواال هرچه باشد خستهکننده نیست.

ی دامبلدور»
مروری بر سومین قسمت از مجموعه «جانوران شگفتانگیز و زیستگا ه آنها؛ رازها 

برای منافع مهمتر

حقیقت آناست کهمجموعهدنیایجادوییبانام«جانورانشگفتانگیزو زیستگاه آنها»بههیچوجهنتوانسته
است انتظارات «پاترهدها» (لقب طرفداران ســینهچاک مجموعه هریپاتر) را برآورده کند و در گیش ه هم
بهنود امینی
شکست سختی خورده تا برادران وارنر برای ساختن قسمتهای چهارم و پنجم این دنباله دچار تردید شوند.
نقد
منتقد
اما چرا؟ اشکال کار کجا بود؟ جانوران شگفتانگیز ـظاهراـ به اندازه کافی کاراکتر جادویی و غیرجادویی
دوستداشتنی ،لحظات هیجانانگیز ،درگیریهای شلوغ و پر از جلوههای ویژه کامپیوتری میان جادوگران و حتی شخصیتهای آشنایی چون
آلبوس دامبلدور و گلرت گریندلوالد داشت ،پس چرا شکست خورد؟ مگر نه اینکه خالق و مغز متفکر پروژه جیکیرولینگ بزرگ است و اتفاقا
برادرانوارنر برای این فرنچایز به او اعتماد تام کردهاند تا این بار بدون هیچ همکار(مزاحم)ی ـدر دو قسمت اولـ فیلمنامه را با میل خود بنویسد و پیش
ن شگفتانگیز نتوانست حتی لحظهای به شکوه حماسه هریپاتر نزدیک شود و آمار باکس آفیس و استقبال مخاطبانش نیز فیلم به
ببرد؟ چرا جانورا 
فیلم فرو ریخت؟ و آیا فیلم سوم نیز تداوم همان شکست 2قسمت پیشین است و یا آنطور که بعضی منتقدان میگویند اضافهشدن استیون کلوویز
(فیلمنامهنویس 6فیلم هریپاتر) توانسته تا حدی فیلم را از آن شلختگی و آشفتگی که حاصل کار تکنفره رولینگ در دو قسمت اول بود ،برهاند؟

رازهای دامبلدور با یک مالقات غیرمنتظره و تکاندهنده میآغازد .قهرمان
و ضدقهرمان قصه یعنی گلــرت گریندلوالد (با بازی مدز میکلســن) و
آلبوس دامبلدور (با بازی جود ال) در یک رســتوران غیرجادویی (مختص
ماگلها یا انسانهایی که با جادو غریبهاند) با یکدیگر چای مینوشند .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 دلباخته سالهای دور است؛ روزگاری که آلبوس دامبلدور
و گلرت گریندلوالد جوان و جویای شهرت و قدرت بودند ،عاشق یکدیگر
گ و بیرحمانهشان برای تغییر دنیا
شــدند و حین تصمیمگیریهای بزر 
(با شــعار کلیدی «برای مناف ع مهمتر» که اقدامات وحشیان ه و ضدانسان/
جادوگریشــان را توجیه میکرد) به یکدیگر قــول دادند که هیچوقت
هیچکدامشان 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 قدیمیترین و مهمترین حدسهای طرفداران
هریپاتر یعنی همجنسگرایی دامبلــدور ،جادوگر محبوب ،قدرتمند و
خیرخواه دنیای جادو .گمانی که البته با نشانههایی در قسمتهای پیشین
فرنچایزو مصاحبههای جیکی رولینگ روزبهروز پررنگتر شده بود و حاال
این دو مقابل همدیگر نشستهاند و به صراحت از روزهایی سخن میگویند
که قلبهایشان برای یکدیگر میتپید.
اما این ســکانس و فاششــدن این راز آنطور که رولینــگ و همکارانش
پیشبینی کردهاند ،منکوبکننده و تأثیرگذار از آب در نمیآید و دلیل آن
چیزی نیست جز بازیگر نقش گریندلوالد یعنی مدز میکلسن .البته که
هیچکس نمیتواند منکر تواناییهای این بازیگر دانمارکی شود اما چشمانی
که به دیدن شمایل جانی دپ در قالب این شــخصیت عادت کرده است
سخت میتواند بازیگر دیگری را بپذیرد.
دلیل این مهم تفاوت رویکرد نقشآفرینی 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 روانپریش
و در عین حــال آرام و موقر بربیایــد ،دپ ســالها در فانتزیهایی چون
( Dark Shadows،( Edward)2012( ،Sweeney todd(2007

 scissor hands (1990و ...درخشیده و اتفاقا کاراکتری چون گریندلوالد
که از جنس همان دنیای فیکشن و فانتزی است بیشتر از چشمان آرام و
نگاه خیره و تهدیدآمیز میکلسن و آن بازی روانشناسان ه و خوددار او به آتش
شرارت مستتر در چهره معصوم دپ ،آن همنشینی متناقض نبوغ و جنون
نیاز دارد.
اما پس از این مالقات ،بار دیگر به سراغ شخصیت اصلی مجموعه یعنی نیوت
اسکمندر میرویم؛ جانورشناسی که انگار به پاشنهآشیل مجموعه تبدیل

شده و علت این مهم اینبار ارتباطی با بازیگر خوب این نقش (ادی ردماین)
ندارد .همانطور که عنوان فرنچایز به کتاب معروف و شناختهشده نیوت (در
ش زیادی از زمان هر سه فیلم به ماجراجویی
دنیای جادو) اشاره دارد ،بخ 
نیوت و همراهانش و چالشهای او در نگهداری و برخورد با جانوران جادویی
اختصاص دارد .موازی با این ماجراها ،تقابل دو نیروی خیر و شر (دامبلدور و
گریندلوالد) مطرح میشود که طبعا هم برای مخاطب آشنا با هریپاتر و هم
برای تماشاگری که بدون زمینه قبلی و به چشم یک فانتزی بالکباستری
به فیلم نگاه میکند از جذابیت بیشــتری برخوردار است .اینجاست که
سرنوشت نیوت و مصایبش بهعنوان یک جانورشناس برای مخاطب لوس
و کماهمیت میشود .همین میشــود که مثال در فیلم دوم عنوان فیلم
(جانوران شگفتانگیز و زیستگاه آنها) به یک عنصر تزئینی تبدیل میشود
و فیلمنامهنویس (رولینگ) که نیوت را بهعنوان کاراکتر اصلی مجموعه
میبیند ،مجبور میشــود او را به پادوی دامبلدور بــدل کند تا مهمترین
وظیفهاش انتقال پیغامهای شخصی دامبلدور به افراد مختلف باشد.
شخصیتپردازی عمیق و پیچیده کاراکترهای هری پاتر یکی از دالیلی
بود که قصــه را از یک رمان فانتــزی مخصوص کودکان بــه یک پدیده
فرهنگیادبی ارتقــا داد .کاراکترهــای دنیای جادویــی آنقدر متنوع،
باورکردنی و همدلیبرانگیــز بودند که حتی
ن آنها نیز
فرعیتریــن و یــا شــرورتری 
طرفداران سفتوســختی برای خود
داشتند .همین پرداخت باحوصله و
تاملشده کاراکترهای منفی (بهویژه
شخصیت محوریای چون ولدمورت
یا ســوروس اســنیپ) جذابیت و
تأثیرگذاری مبارزه قهرمان و

ضدقهرمان (هــری پاتر و ولدمورت) را بیشــتر میکرد تــا حدی که راه
تاویلهای 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 کیفیتهای رولینگی مورد انتظار هستند (همچون
دن فوگلر در نقش جیکوب ،ماگلی دوستداشتنی) در مجموع نمیتوانند
احساسات مخاطب را با خود و اهدافشان همراه کنند .یک دلیل شاید تعدد
ی اصلی و فرعی باشد .شخصیتی مثل تینا گلدشتاین (کاترین
کاراکترها 
واترستون)که در دو قسمت پیشین نقشی اساسی در پیشبرد روایت فیلم
و شکلگیری 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 گریندلوالد معدود لحظات
ی کاراکترشــان را مرهون خاطره بیننده
تأثیرگذاری حضور یا باورپذیر 
از تماشــا و یا خواندن هری پاتر هســتند .این گریندلوالد تکبعدی و
دوستنداشتنی را مقایسه کنید با جزئیات شخصیتپردازی و آفرینش
کاراکتری چون ولدمورت که مســیر تبدیــل او را از نوجوانی منزوی با
عقدههای روانشناختی عمیق و متعدد تا یک جادوگر جنایتکار و بیرحم
تماشا کردیم و همین باعث شــد در تمام فراز و نشــیب درگیریاش با
شخصیت مثبت و محبوب قصه یعنی هری ،در گوشهای از قلبمان برای
لرد سیاه (لقب ولدمورت) هم احساساتی پنهان کرده باشیم.
مجموعه جانوران شگفتانگیز نمیتواند آن حس جادویی مواجهه با هری
پاتر را زنده کند .حتی به آن نزدیک هم نمیشود .سازندگانش هم این را
ف پاترهدها
میدانند پس آخرین امیدشان این است که با برانگیختن عواط 
با ارجاع به برخی لمحههای نوستالژیک قدیمی از ناامیدی این طرفداران
مجنون کم کند .برای همین در پایــان رازهای دامبلدور ،وقتی کریدنس
برای نخستین و آخرین بار در آغوش پدرش (ابرفورث ،برادر دامبلدور) جان
میدهد ،دیالوگهای آشنایی میشنویم:
 هیچ این مدت یاد من بودی؟ همیشه..این جمالت قرار اســت یکی از ماندگارترین ســکانسهای
قسمت دوم هری پاتر و یادگاران مرگ ()2011را بازآفرینی
کند؛ صحنهای کلیدی که باعث میشــود نظرمان درباره
یکی از منفورترین کاراکترهای 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 کشیدهمیگوید )Al-ways:است که اشاره
دارد به وفاداری او به عشقی قدیمی و از دسترفته
(مادر هری) .اما حاال وقتی این دیالوگ از دهان
ابرفورث بیرون میآید تــا صحنه مذکور را در
ذهن تماشاگرش بازسازی کند ،نهتنها دلمان
برای او و سرنوشــت تلخش به درد نمیآید
بلکه احساس میکنیم سازندگان فیلم از
احساسات ما به آن لحظه باشکوه و واژهای
مقدس (که برای طرفــداران هریپاتر
معنای ویــژهای یافته) سوءاســتفاد ه
میکنند؛ احتماال «برای منافع مهمتر».

چندی پیش وزیر ارشــاد اســامی وعده داد تــا پایان
سالآینده تعداد سالنهای کشور به  ۱۰۰۰سالن خواهد
رسید .محمدمهدی اسماعیلی با اشاره بهوجود  ۶۳۸سالن
نمایش فیلم در کشور ،گفت از برنامههای کوتاهمدت این
دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی در دولت ،افزایش
تعداد سالنهای نمایش سینماهای کشور به هزار سالن تا
سال  ۱۴۰۲خواهد بود.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی با اشــاره به رویکرد و
اولویت دولت مبنــی بر تکمیل طرحهــای نیمهتمام به
جای کلنگزنی 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
طرحهای فرهنگی و هنری نیمهتمام گذاشــته تا از این
طریق بتوانیم ضمن پایان دادن به اینگونه طرحهای مانده
از قبل ،بالفاصله روی طرحهای جدید برنامهریزی کرده و
اقدامات بایسته را در دستور کار قرار دهیم.
نیاز به حداقل  ۳۰۰۰سالن

وزیر ارشاد در حالی موضوع رســاندن تعداد سینماهای
کشور به  ۱۰۰۰ســالن تا پایان  ۱۴۰۲را مطرح کرد که
معاونش میگوید حداقل به  ۳۰۰۰سالن احتیاج داریم.
با این حساب باید تعداد سالنهای سینما در کشور حدود
 ۵برابر شود.
اتفاقی که رخ دادنش اصال آســان نیست و میشود گفت
احتمال رسیدن به چنین آماری اگر بعید نباشد ،قطعا تا
پایان ماموریت دولت سیزدهم نشدنی و غیرممکن است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی و رئیس سازمان
ســینمایی با بیان اینکه از لحاظ تعداد ســالن ســینما
وضعیت خوبی در کشــور نداریم گفت :حدود  ۲۳۰شهر
حتی یکی سالن سینما هم ندارند .محمد خزاعی در دیدار
با استاندار و جمعی از مسئوالن استان کرمان گفت۶۰۰:
سینمای فعال در کشور داریم که با توجه به جمعیت باید
حداقل  ۳هزار سالن سینما داشته باشیم .دولت در کنار
مســائل اقتصادی ،نگاه جدی به حوزه فرهنگ نیز دارد
و اقدامات بر همیــن مبنا برنامهریزی و اجرا میشــود.
در شهرستانها نخســتین تقاضا راهاندازی سینماست
و اســتعدادهای خوبی در این مناطق وجود دارد که اگر
امکانات وجود داشــته باشــد ،هنرمندان و عالقهمندان
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 سالها
مدیران فرهنگی کمبود سالن را معضلی بزرگ دانسته و بر
لزوم ساخت سینما تأکید کرده بودند.
این حرفهای طباطبایینژاد معاون نظارت و ارزشــیابی
سابق سازمان سینمایی در  ۲سال پیش است :کشور ما به
لحاظ تعداد سالن سینما فقیر است یعنی ما در باالترین
حد با احتساب پردههای متفاوتی که شاید بسیاری از آنها
درشأن سینما نیست نزدیک به  ۶۰۰پرده سینما داریم
درحالیکه کشور ترکیه همسایه کشور ما با جمعیتی برابر
جمعیت ما 2هزار و  ۷۰۰پرده سینما یعنی چند برابر ما
دارد .یکی از ضرورتها داشتن سالنهایی به لحاظ کمی
بیشتر یعنی رســیدن به حداقل 2هزار سالن در شرایط
ایدهآل سینما است و به لحاظ کیفی واجد استانداردهای
بینالمللی به لحاظ کیفیت پرده ،صندلی ،فضای عمومی
و شکل امروز که شــکل پردیسهای سینمایی هستند.
شاید امروز دیگر ســالنهای تک منظوره در هیچ جای
دنیا مرسوم نیست .در اروپا از اوایل قرن  ۲۱تقریبا شکل
تک سالنه منسوخ شده اســت و مجتمعهای سینمایی
که در شکل پردیسهایی که در فضاهای تجاری فعالیت
میکنند ،غلبه پیدا کرده است .یک ارتباط دوسویه بین
سینما و اقتصاد و مجموعههای دیگر حوزه بازار بهوجود
آمده است.
هماکنون عمده ســینماهای پرفروش ما ســینماهایی
هســتند که در مجموعه تجاری قــرار گرفتهاند .وقتی
خانوادهای برای خرید بــه مجموعههای تجاری مراجعه
میکنند ،مجموعهای از فعالیتهای خود را اعم از خرید
و فضای بازی کودک را در یــک مجتمع کامل میتوانند
تامین کنند .به همین دلیل پردیسهای دارای این ویژگی
میتوانند سرویسهای مختلفی را ارائه کنند و حضور آنها
از نظر من کمک جدی به سینماست.

