صعودسختشد

با لهجه پرتغالی

ایران بازی آخر پنجره سوم را از سوریه برد ،اما
2شکست این تیم مقابل قزاقستان صعود تیم ملی
بسکتبال را به جامجهانیبا اما و اگر روبهرو کرده

رؤیایینشدنی

مراودات حداکثری فوتبال ایران و پرتغال؛
صادرات بازیکن و واردات مربی امسال به
اوج خودش رسیده است

20

باز هم همبازی شدن مسی و رونالدو یا
نیمار و رونالدو به سوژهای جذاب برای
رسانهها تبدیل شده اما بعید است عملی شود

18

گزارش

ساپینتو،کلید
انتقال محبی؟

19

چهارشــنبه 15تیر6 1401
ذیالحجه 1443سالسیام شـــماره8538

استقالل برای جذب محمد محبی به توافق
با باشگاه سانتاکالرا نزدیک شده است

روز مانده تا
جام جهانی

روز مانده تا
لیگبرتر

عزم جدی استقالل
آخرین اخبار اما حاکی از آن اســت که باشــگاه
استقالل با جدایی احتمالی امیرحسین حسینزاده
و نیاز مبرم به جذب یک وینگر ،عزمی جدی برای
جذب محبی دارد .البته یکی از مسئوالن باشگاه
سپاهان به خبرنگار همشهری خبر داد که آنها هم
بهطور جدی در حال مذاکره با محبی هســتند.
با این حال میگویند مدیران استقالل که تحت
فشار هواداران هستند ،اکثر شروط انتقال محبی
را پذیرفتهاند و حاضرند قرارداد قرضی این بازیکن
را امضا کنند که احتماال این انتقال تا هفته آینده
نهایی خواهد شد .اســتقالل از انتقال احتمالی
حسینزاده به شارلوا 250هزار دالر درآمد کسب
خواهد کــرد و این پول میتوانــد صرف گرفتن
رضایتنامه قرضی محمد محبی شــود تا آبیها
در پست وینگر تقویت شــوند .از طرفی ساپینتو
سرمربی استقالل هم چند روز پیش در صحبتی
که با باشگاه ســانتاکالرا داشــت ،با ارتباطهای
خودش تالش کرد این انتقال به سرعت انجام شود
و ظاهرا اگر توافقات نهایی حاصل شود ،استقالل
با پرداخت 300هــزار دالر بهصورت قرضی این
بازیکن را جذب خواهد کرد .البته احتمال خرید
قطعی این بازیکن هم وجــود دارد ولی مدیران
استقالل از باشــگاه پرتغالی درخواست کردهاند
مبلغ جذب محبی در 3قسط پرداخت شود.

برنامه بازی

گل به خودی
گل نیست!

لیگ ملتهای والیبال

پنجشنبه  16تیر 1401

ایتالیا

ایران

16:30

جمعه  17تیر 1401

شنبه  18تیر 1401

ایران

صربستان
19:30

رامين رضاييان؛ بازيکني که حواشي متعدد،
درجازدن در فوتبال قطر و زندگي اينستاگرامي روي
تواناييهاي انکارنشدني فوتبالش سايه انداخت

سوژه روز

بهانه جدید رسید

جام جهانی -افتتاحیه

دوشنبه  30آبان 1401

سنگال

13:30

هلند

مشاغل دیگر
سقف دارند؟

جامجهانی -گروه B

دوشنبه  30آبان 1401

ایران

16:30

انگلیس

جمعه  4آذر 1401

ایران

مسعود شجاعی ،کاپیتان سابق تیم ملی در
گفتوگو
با همشهری به تعیین سقف قرارداد برای
فوتبالیستها واکنش نشان داده است

غالمی زمان خواست
استقالل بعد از توافق با رافائل سیلوا قدم محکمی
برای حفظ استحکام خط دفاعیاش برداشت و
حاال آنها درصدد حفظ عارف غالمی هستند .با این
حال غالمی تمایل به بازی در خارج از ایران دارد.
در این زمینه روزنامه العرب خبر داد که باشگاه
العربی بهدنبال جذب بهترین بازیکنان خارجی
است و عارف غالمی مدافع ایرانی مورد توجه این
باشگاه قرار گرفته است .غالمی از استقالل چند
روز زمان خواسته تا پاسخ نهایی را به این باشگاه
بدهد ولی احتمال جدایی او وجود دارد.

ایران

19:30
اسلوونی

استقالل در حالی فعالیت خودش را در بازار نقل
و انتقاالت ادامه میدهد کــه یکی از هدفهای
مهم این باشــگاه ،جذب محمد محبی بازیکن
ایرانی باشگاه ســانتاکالرای پرتغال است .او بعد
از 2ســال بازی در اروپا حاال بیمیل نیست که
برای نزدیک شــدن دوباره به پیراهن تیم ملی
بازگشتی حتی بهمدت یک فصل به فوتبال ایران
داشــته باشــد .محبی هماکنون در اردوی تیم
سانتاکالراست ولی این احتمال وجود دارد که در
روزهای آینده به ایران برگردد و پیراهن یکی از
تیمهای حاضر در لیگ برتر را به تن کند .تیمهای
استقالل ،پرسپولیس ،فوالد ،گلگهر و سپاهان
برای در اختیار گرفتن محمد محبی با سانتاکالرا
نامهنــگاری کردهاند اما بهنظر میرســد تمایل
استقالل و ســپاهان برای در اختیار گرفتن این
بازیکن ایرانی بیشتر است.

ولز

13:30

سه شنبه  8آذر 1401

آمریکا

22:30

ایران

امیر قلعهنویی همچنان پرافتخارترین سرمربی
تاریخ لیگ برتر ایران اســت ،اگرچه 9ســال از
آخرین جامی که او برده میگذرد .امیر که یک
دوره پشت سر هم موفق میشد ،در این سالها
بهخاطر ناکامیهایش فشارهای زیادی را تحمل
کرده .همین مسئله هم او را بهانهجوتر از همیشه
کرده است .در این مدت مصاحبههای فرافکنانه
زیادی از قول قلعهنویی منتشر شده که شاید اوج
آنها مربوط به داستانهای کسر امتیاز از گلگهر
در فصل گذشته بود .پارسال بهدلیل استفاده از
یک بازیکن غیرمجاز به اســم باگناما 7امتیاز از
گلگهر کم شد .البته که این ضربه بزرگی به تیم
بود و کسی نمیتواند آن را کتمان کند اما فارغ از
گناهکار بودن یا نبودن تیم سیرجانی ،قلعهنویی
بارها و بارها به آن مسئله اشــاره کرد؛ اشاراتی
مبالغهآمیز که بهصورت تصاعدی ضرر گلگهر را
باالتر میبرد .امیر اوایل میگفت به جای 7امتیاز،
در واقع از تیمش 10امتیاز کسر شده است ،بعد
شــد  ،15بعد  20و حاال هم میگوید 25امتیاز
زیان گلگهر از آن اتفاق بوده است!
در همین مصاحبه آخر امــا ،امیرخان باب یک
بهانه جدید را هم باز کرد که انتظار میرود فصل
آینده به ترجیعبند مصاحبههای او تبدیل شود.
قلعهنویی میگوید« :شــما دیدید که امســال
گلگهر را مثل گوشــت قربانی وسط گذاشتند
و افتادنــد روی تیم ما .همــه بازیکنهایی که
میخواســتند را بردند ،ولی باز هم مهم نیست.
بعضی از بازیکنها هم معرفتی با ما امضا کردند که
از آنها ممنون هستم ».خب البته گلگهر بهترین
پاسور لیگ یعنی سعید صادقی را از دست داد
که فقدان بزرگی اســت ،جدایی میالد زکیپور
اما نباید «فاجعه» تلقی شود .محمد خانزاده را
هم که اساسا خود امیر بازی نمیداد و او با طعنه
به کادرفنی تیم سیرجانی جدا شد .در مجموع
بهنظر میرسد بهانههای قلعهنویی هنگام ناکامی
به روزرسانی شده و اگر خدا بخواهد فصل آینده
بهجای جمالت کلیشهای در مورد کسر امتیاز،
شنونده مباحث نقلوانتقاالتی خواهیم بود!

طناب کشی بر سر شبکه نمایش خانگی
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صفحه17

پس از شائبه فروش ملک
برای پرداخت حقوق اعالم شد

شهرداری ،ملکی
نفروخته است

نظارت بر شبکه نمایش خانگی زیرنظر صداوسیماست
اما عدهای میخواهند این نظارت را وزارت ارشاد انجام دهد

جزئیاتی از عملکرد مالی
شهرداری در 3ماه اول امسال

7000

6400

۱۰۰

4200

 3ابرنیروگاه بادی برای تولید برق در
سیستانوبلوچستان ،خراسانرضوی
و جنوبی ساخته میشود

با بازگشت به ماسک و دوز یادآوری
واکسن میتوان بیماری را بسیار
راحتتر از گذشته کنترل کرد

1000

چرخ واگن
مترو تحویل گرفته و پول آنها
پرداخت شده است.

صفحه11

امیدواری به بهبود مناسبات میان تهران و قاهره

۸۰۰

میلیارد تومان
قراردادبرایخریدقطعاتاتوبوس
منعقد شد .صفحه12

ایران و مصر در روزهای اخیر با اتخاذ برخی مواضع ،نشان دادهاند برای عادیسازی روابط تمایل دارند

صفحه2

پايان 6سال بيبرنامگي در احياي جنگلهای زاگرس

معاون امور جنگلها :اگر توجه دولت و مردم را حفظ کنیم ،ميتوانيم جنگلهای زاگرس را نجات دهيم

یادداشت

دادهنما

ی امروز
ویژهها 

محسن مهدیان؛ مدیرعامل

الله غزالی /گرافیک :مهدی سالمی

سگهای ولگرد معضلی جدی در کشور

گزیدگی روزانه سگها در ایران

هزینه وزارت بهداشت

800

۵۰۰

میلیونتومان
روزانه برای درمان
سگگزیدهها

نفر
صاحبدار

10

55

میلیوندالر
ساالنه برای
واکسن ضد هاری

نفر
بدون صاحب

کشندهترین موجودات دنیا (آمار ساالنه مرگ-نفر)

پشه

مار

سگ

750.000

100.000

35.000

نفر

تعداد کل سگها و سگهای ولگرد

نفر

سگهای ولگرد

هند

آمریکا

روسیه

76.000.000
62.000.000

75.800.000
1.300.000

18.000.000
735.000

ایران

ترکیه

عراق

4.200.000
2.000.000

1.600.000
253.000

621.000
306.000

آمار ساالنه سگگزیدگی در جهان

19

بادهای شرقی
به مدار برق میآیند

عكس :همشهري /امیرپناهپور

۸۰۰

حمالت نیازمند به
مراقبتهای پزشکی

26

%

تلفات کودکان
صفر تا  2سال

راهکار کاهش جمعیت سگهای ولگرد

خودداری از غذارسانی به این سگها
جمعآوری و نگهداری آنها در مراکز مخصوص
تعیین یک دستگاه مشخص دولتی به عنوان متولی

صفحه3

صفحه6

دفاع در مقابل
موج جدید کرونا
با دوز چهارم

میلیارد تومان
با مصرف بهینه ،نسبت به قبل
کمتر هزینه شد.

%

بازدید شهردارتهران
از غرفه همشهری

با تالش خیرین 2 ،خواننده معروف
و یک بازیگر زن5 ،زندانی صبح
دیروز آزاد شدند

صفحه5

میلیارد تومان
بابت حقوق و دستمزد پرداخت
شده است.

158.000.000
20.000.000

حضور خارجی ها در نمایشگاه
شهرهایخواهرخواندهوتوانمندیهای
مدیریت شهری مشهود است

اشک شوق
5محكوم به قصاص

افزايشآمارمراجعهبيماران
سرپاييبهمراكزدرماني
وجهششمارمبتاليان
در15روز گذشته ،حكايت از
روند صعودي كوويد  19-دارد

میلیارد تومان
بابت پیشپرداخت خرید
اتوبوس هزینه شده است.

چین

اختالف نظر میان ساترا با پلتفرمها به آشفتگیای
دامن زده که فضای شبکه نمایش خانگی را ملتهب کرده است

موجهفتم
نزدیک شد

میلیارد تومان
هزینه شده و مانده مصرف نیز
داشته است.

کل سگه ا

انتقال تجربه
و همفکری میان
شهرهای بزرگ

صفحه21

میلیارد تومان
درآمد توسط شهرداری کسب
شده است.

نفر

شماره 24 8538صفحه

16صفحه راهنما ويژه تهران

5000تومان
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توضیحات وزیر فرهنگ درباره برگزاری جشنواره فیلم فجر

وعده یک جشنواره متفاوت

سگهایولگرد
وخطایتصمیم
ظرف 2روز 2کودک 4و7ساله در دامگاه قم توسط
سگهای ولگرد از بین رفتند .عمیقا خبر تلخی است.
اما خبر تلختر اینجاست که مسئوالن محلی وقتی اقدام به جمعآوری دیرهنگام
سگها کردند از سوی مدعیان دفاع از حقوق ســگ مورد اعتراض واقع شدند.
اینکه عدهای حقوق سگهای هار را دیدند و حق کودک معصوم را ندیدند معمای
آزاردهنده این روزهای ماست که ریشهاش در غربلیسیهای مجازی است.
اما ماجرای غمانگیز تنها اینجا نیســت .این دو خبر در کنار هم بهانهای اســت
برای این پرسش جدی که چرا در جمعآوری سگهای ولگرد دچار بیتصمیمی
هستیم؟
این بیارادگی را کنار گزارش اخیر همشــهری قرار دهید که در ســال گذشته
90درصد حیوانگزیدگیها مربوط به ســگهای ولگرد است و ایران در آسیب
دیدن از سگهای هار مقام سوم را در دنیا داراست.
مســئله اینجاســت که مدیر ما در برآورد از واکنش افکارعمومی ،دچار خطای
تشخیص است و همین امر ،مهمترین عامل در بیتصمیمی است .نمونههایی از
این دست بسیار است و تنها متوقف به سگهای ولگرد نیست.
مدیر در تحلیل واکنش جامعه به یک تصمیم ،گرفتار رهزنی غلطانداز شبکههای
اجتماعی است .اما چرا؟
اوال فعاالن شبکههای اجتماعی نمایی گویا از همه جامعه نیستند.
دوم اینکه برآورد موافقان و مخالفان در شــبکههای اجتماعی نیز همواره دقیق
نیست.
و اما سوم و مهمتر اینکه با فرض صحت ،باز هم این آمار قابل اتکا نیست چراکه
واکنشهای طبیعی در فضای مجازی الزاما بهمعنای اعتقاد حقیقی افراد نیست؛
چراکه واکنشها در شبکههای اجتماعی ،واکنشهای ناشی از شبکه است.
با یک مثال مسئله روشن میشود .اگر به همه کسانی که در دربی تهران دست
به خرابکاری اتوبوسها زدند ،روز بعد بگویید چرا این کار را کردید حتما اظهار
پشــیمانی میکنند و خواهند گفت که مقهور فضای هیجانی جمع(شــبکه) و
دوقطبی استقاللی و پرسپولیسی شدهاند.
اساســا واکنشها در فضای مجازی گرفتار دوقطبیهای موهوم و واکنشهای
ت هستيم .به همین دلیل است که
نمایشی شبکهای است .نمایش اینکه در اکثری 
به اعتقاد کارشناسان آماری ،افکارسنجی در شبکههای اجتماعی تصویر دقیقی
از اعتقاد مخاطبان نیست.
با ایــن توضیح گرفتار یک خطــای آزاردهنده در حکمرانی هســتیم .خیلی از
مسئوالن تصمیم درست را تشخیص میدهند اما ارادهشان را مقابل تخمینهای
غلط شهودی از دست میدهند و جامعه را گرفتار بیتصمیمی میکنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درخصوص برگزاری جشنواره فیلم
فجر امسال توضیحاتی ارائه کرد .محمدمهدی اسماعیلی پس از
برگزاری مراسم تقدیر از شایستگان جایزه کتاب سال جمهوری
اسالمی در جمع خبرنگاران درباره ساخت فیلمهای سینمایی
استراتژیک در جشنواره فیلم فجر ،گفت :روزانه این بحث را دنبال
میکنم .شورای ویژهای را در بنیاد فارابی تشکیل دادیم و
همین حاال پروژههای متعددی شروع شده است...
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نقش هیئت در استقرار ،استمرار و استکمال حکومت اسالمی

استمرار حق در برابر تداوم باطل

انسان همواره در جســتوجوی معنایی برای زندگیاش بوده
و بهمنظور برآورده ســاختن آرزوها و خواستها و نیازهایش
تکاپوها کرده است .در طول اعصار و قرون ،هر بار راهی را رفته
و مسیری را برگزیده به این امید که در انتهای راه به آن مقصود
عظیم زندگی دست یابد و سعادت راســتین را ـ با آن چهره
تسلیدهنده و مطمئن و خرسند ـ که به استقبالش میآید،
در آغوش بگیرد...
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امضای تفاهمنامه توسعه میدان
آزادگان با حضور رئیسی

رئیسجمهور در مراسم اختتامیه جشنواره فارابی:

اجرای عدالت در دستمزدها
دغدغه همیشگیام بوده است

یخ روابط تهران -قاهره آب میشود؟
ایران و مصر در روزهای اخیر با اتخاذ برخی مواضع ،نشان دادند برای عادیسازی روابط تمایل دارند
و حتی در حال برداشتن گامهایی در این زمینه هستند

گزارش
مجلس

قالیباف :پروژههای زمانبر
باید تعیین تکلیف شوند
رئیس مجلس در ســفر اســتانی به کهگیلویه و
بویراحمد در تشــریح برنامههای ســفر نظارت
ســتادی خود و هیأت همــراه به این اســتان،
گفت :مرحله دوم ســفرهای نظارتی ما با عنوان
«نظارتهای ستادی» با سفر به استان کهگیلویه و
بویراحمد آغاز شده است .براساس گزارش فارس،
محمدباقر قالیباف با اشــاره به فاصلهای که بین
سفرهای نظارتی ایجاد شده است ،گفت :در دوره
قبلی سفرها ،فعالیت و تحرک دولت سابق آنقدر
که باید و شاید وجود نداشت و ما بیشتر پروژهها را
در حوزه میدانی دنبال میکردیم ،اما با روی کار
آمدن دولت جدید و حضــور میدانی خوب ،این
جهت به ما در مجلس شورای اسالمی داده شد تا
با نگاه و نظارت ستادی بهمعنای نظارت و کنترل
بر پروژهها مخصوصا در آستانه برنامه هفتم توسعه
بتوانیم در سیاســتگذاریها و رهیافتهایی که
بهویژه برای استانهای محروم وجود دارد ،اقدام
کنیم .او با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه در
مجلس افزود :امیدواریم در برنامه بعدی توسعه
بتوانیــم پروژههای زمانبر و طوالنــی را تعیین
تکلیف کنیم و با آغاز برنامــه برخی از پروژهها را
که بیش از 2دهه زمان برده اســت ،ساماندهی
کنیم .قالیباف در این سفر از مرکز توانمندسازی
و اشتغالآفرینی دیشــموک ،پروژه پتروشیمی
گچساران و سد مخزنی تنگسرخ بازدید کرد.

اخبار کوتاه
اردوغان به ایران میآید

رئیسجمهور ترکیه اواخر تیرماه به ایران میآید .به گزارش
تســنیم ،رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهــور ترکیه روز
سهشــنبه28 ،تیرماه به ایران خواهد آمد .هیأتی سیاسی
و اقتصــادی ،رئیسجمهور ترکیه را در این ســفر یکروزه
همراهی خواهند کرد .در این ســفر قرار است نشست عالی
مشترک 2کشور تشکیل شود.

ایران رونــد تحــوالت و ناآرامیهای اخیر
ازبکستان را تحت نظر دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :جمهوری اسالمی ایران
روند تحــوالت و ناآرامیهای اخیر در بخشــی از جمهوری
ازبکســتان را به دقت تحت نظر دارد .به گزارش ایرنا ،ناصر
کنعانی درخصوص تحوالت اخیر در جمهوری ازبکســتان
گفت :این تحوالت مسئله داخلی جمهوری ازبکستان است
و اطمینان داریم دولت کشــور دوســت و برادر ازبکستان،
بهزودی این مســئله را به نفع مردم شــریف آن کشور حل
و فصــل خواهد کرد .کنعانــی در پایان ثبــات و امنیت در
ازبکستان را برای جمهوری اســامی ایران و منطقه داراي
اهمیت ویژه دانست.

نخستوزیر رژیم صهیونیستی برجام را «توافق
خطرناک» توصیف کرد

نخستوزیر رژیم صهیونیستی در تازهترین اظهارات خود،
برجام را «توافق خطرناک» توصیف کرد و گفت که این رژیم
نظر خود را درباره این توافق به گوش دیگران رسانده است.
به گزارش ایرنا ،از شــبکه الجزیره ،یائیر الپید ادعا کرد که
مهم اســت دیگران نظر ما درباره توافق خطرناک هستهای
و مخالفتمان با برخورداری ایران از سالح اتمی را بشنوند.
وی افزود :در دیدار با مکرون ،پرونده ایران و تجاوز مکرر به
سکوهای گاز در امتداد مرزهای لبنان را بررسی خواهم کرد.

علیرضا احمدی
روزنامهنگار

انتشــار برخی گمانهزنیها در روزهای اخیر پیرامون
ازســرگیری روابــط میــان جمهوریاســامی و
عربستانسعودی در آینده نزدیک ،سبب شده برخی
بر این گمان باشــند که یخ روابط ایران با برخی دیگر
از کشورهای عربی ،ازجمله مصر نیز در حال آب شدن
است و شواهد موجود نشان میدهد 2کشور در حال
برداشتن گامهایی با هدف عادیسازی روابط دوجانبه
هستند .بهگزارش همشــهری ،بعد از برگزاری 5دور
گفتوگو میان مقامهایی از ایران و عربستان به میزبانی
بغداد طی سالگذشته و امســال ،اکنون برخی اخبار
رسمی و غیررسمی از برخی رایزنیها باهدف گشودن
قفل 4دهه در روابط تهران  -قاهره حکایت دارد؛ چراکه
2طرف در روزهای اخیر با اتخاذ برخی مواضع ،نشان
دادهاند برای عادیسازی روابط تمایل دارند و حتی در
حال برداشتن گامهایی در این زمینه هستند.
درچنین شرایطی دیروز احمد حافظ ،سخنگوی وزارت
امورخارجه مصر در پیامی جان باختن شهروندان ایرانی
در پی وقوع زلزله در استان هرمزگان را تسلیت گفت؛
پیامی که جدای از جنبه دیپلماتیــک آن ،میتواند
بهعنوان نشانهای برای آمادگی مصر در زمینه آغاز روند
ب آید.
عادیسازی روابط با جمهوریاسالمی بهحسا 
پیام قاهره برای تهران

عالوهبر این در روزهای اخیر و پساز افزایش رایزنیها و

تالشهای محور آمریکایی  -صهیونیستی برای تشکیل
ائتالفی در خاورمیانه بهمنظــور مقابله با ایران و محور
مقاومت ،مصریها نشان دادند تمایلی برای نقشآفرینی
در این ائتالف ضدایرانی نداشته و قصد ندارند وارد تنش
جدید با تهران شوند .بر همین اساس هم بود که برخی
منابع مدعی شدند تعدادی از مقامهای ارشد مصری
در چند نشست نظامی این کشــور بهصراحت اعالم
کردهاند که با ورود به هرگونه مداخله نظامی مستقیم
با ایران مخالف هســتند؛ موضعی که گفته میشــود
در نشستهای بخش امنیتملی ســازمان اطالعات
مصر نیز تکرار شدهاســت .روزنامه «العربی الجدید»
نیز در گزارشــی به این موضوع اشاره و تأکید کرد این
نشستها در شرایطی برگزار شد ه که این روزها بحث
تشــکیل یک ائتالف خاورمیانهای موسوم به «ناتوی
خارومیانه» بهصورت جدیتری ازسوی صهیونیستها
و با حمایت واشنگتن پیگیری میشــود؛ اتئالفی که
برخی کارشناسان معتقدند مانند گذشته راه بهجایی
نخواهد برد و کشورهای خاورمیانه خود را درگیر چالش
با جمهوریاسالمی نخواهند کرد .ازسوی دیگر گفته
میشود یکی از اهداف سفر اخیر عبدالفتاح السیسی،
رئیسجمهور مصر بهعمان ،ارسال پیامی برای ایران و
اطمیناندهی به جمهوریاسالمی بودهاست که قاهره
تمایلی به تنش با تهران نــدارد؛ رویکردی که بهنظر
میرسد نهتنها از سوی السیســی است ،بلکه بخش
قابلتوجهی از نظامیان مصــری نیز معتقدند افزایش
تنشها با ایران گرهی بر گرههای منطقهای خواهد بود؛
چراکه «ایران هیچگاه رفتار خصمانهای با مصر نداشته
و از طرفی دیگر ،توافقــی غیرعلنی میان 2طرف برای

عدمتجاوز به یکدیگر وجود دارد ».همچنین برخی منابع
بر این اعتقادند که موضوع روابط تهران و قاهره در سفر
اخیر تمیم بنحمد آلثانی ،امیر قطر به قاهره و دیدار او
با السیسی نیز مطرح شدهاست.
فشــار به مصر برای پیوســتن بــه ائتالف
خاورمیانهای

این درحالی اســت کــه برخی سیاســیون مصری
معتقدند قاهره برای پیوستن به ائتالف خاورمیانهای
علیه جمهوریاسالمی تحتفشــار قرار گرفتهاست؛
ت سابق مصری
برهمین اساس هم بود که یک دیپلما 
به العربیالجدید گفت که «با فشار شدیدی که چند
کشــور خلیجفارس علیه مصر اعمال میکنند تا این
کشور را با استفاده از اهرم کمکهای اقتصادی ،وادار
به ورود به ائتالف نظامی موردنظر کنند ،ممکن است
رئیسجمهور مصر به سیاستبازی با چند طرف روی
آورد؛ همان سیاستی که پیشتر از آن بسیار استفاده
کردهاســت ».این دیپلمات که نامی از او برده نشده،
معتقد است« :اگرچه امکان دارد مصر پابهپای برخی
کشــورهای خلیجفارس در مســئله ناتوی عربی ،بر
ایستادگی خود در کنار این کشورها مقابل تهدیدهایی
که با آن مواجهند ،تأکید کند ،اما از این فراتر نخواهد
رفت .با وجود این مصر اصرار دارد پیامی با این مضمون
که عمال در هیچ مواجهه مستقیم نظامی با ایران وارد
نخواهد شد ،به تهران برساند».
نقشآفرینی عراق

اینها درحالی اســت کــه بهنظر میرســد بغداد به

نقشآفرینی خود در این زمینه شدت بخشیدهاست
و عالوهبــر تــاش بــرای ازســرگیری روابــط
جمهوریاسالمی و عربستانسعودی ،عادیسازی
روابــط تهــران  -قاهــره از دیگر دســتورکارهای
دیپلماتیک نخســتوزیر عراق در رایزنیهای اخیر
در سفر به ایران بودهاست.
س از حضور مصطفی الکاظمی در تهران و ریاض هم
پ 
بود که وزیر امورخارجه کشورمان در روزهای اخیر
عادیســازی روابط تهران و قاهره را بهنفع 2کشور،
منطقه و همچنین جهان اسالم دانست و تأیید کرد
گامهایی دراین زمینه برداشــته شدهاست؛ هرچند
که هنوز نمیتوان چشمانداز روشنی برای آن درنظر
گرفت .در روزهای اخیر اما وزیر امورخارجه عراق نیز
به برخی رایزنیها برای عادیســازی روابط ایران و
مصر اشاره و در گفتوگو با شبکه سعودی «الحدث»
تأیید کرده بود که برخی رایزنیها برای ایجاد مجاری
ارتباطی میان تهران و قاهــره انجام و گفتوگوهای
جداگانهای در بغداد میان «اردن و ایران» و «مصر و
ایران» آغاز شدهاست؛ موضوعی که در جریان سفر
اخیر حســین امیرعبداللهیان به دمشق ،بهصورت
تلویحی ازسوی وی مورد تأیید قرار گرفت.
امیرعبداللهیان در حاشیه ســفر خود به سوریه در
جمع خبرنــگاران در این باره گفت کــه «ما هنوز
مذاکرهای برای پیشــرفت روابط و توســعه روابط
بهصورت مســتقیم با طرف مصری نداشتهایم ،اما
برخی تالشها در حال انجام اســت کــه در جریان
همکاریها بین کشــورهای اسالمی ،تهران و قاهره
هم روابطشان به حالت طبیعی و عادی برگردد».

عبداالمیر نبوی ،کارشناسارشد مسائل مصر در گفتوگو با همشهری تشریح کرد

امیدواری به بهبود مناسبات ایران و مصر
یک کارشناس ارشــد مسائل مصر با اشــاره به فراز و فرودهای
روابط تهران و قاهره در سالهای اخیر ،به همشهری گفت :بعد
از پیروزی انقالب اســامی در ســال1357روابط ایران و مصر
فراز و فرودهای قابلتوجهی داشتهاســت ،اما بــا پایان جنگ
تحمیلی 8ساله علیه کشورمان ،تهران در مقاطعی تمایل خود
را برای عادیســازی روابط با قاهره ابراز کرده و اقدامهایی نیز
ازسوی ایران برای بهبود و ارتقای ســطح روابط انجام شده که
در دولتهای بعد از جنــگ تحمیلی بهصورت مســتمر ادامه
داشتهاست.
عبداالمیر نبوی گفــت :در دولتهای ســازندگی ،اصالحات و
ت احمدینژاد ایران برای عادیسازی روابط با مصر
همچنین دول 
و بهبود مناســبات دوجانبه فعالیتهایی را انجام داد و در این
زمینه هم جدی بود.
وی ادامه داد :در دولتهای پیش گفته شــاهد نقاط عطفی هم
در روابط دوجانبه بودیم؛ بهعنوان مثال گفتوگوی رئیس دولت
اصالحات و حسنی مبارک که در آذرماه سال1382و در حاشیه
اجالس سران جامعه اطالعاتی در ژنو انجام شد ،نخستین دیدار
مقامهای ارشد 2کشور پساز پیروزی انقالب اسالمی بهحساب
میآمد.
نبوی با بیان اینکه در دولت احمدینژاد نیز شاهد تحوالتی در این
حوزه بودیم ،ادامه داد :حضور محمد مرسی ،رئیسجمهور وقت
مصر در تهران یا حضــور احمدینژاد ،رئیسجمهور دولت دهم
در قاهره در بهمنماه ،1391تحــول دیگری در روابط دوجانبه
بهحساب میآمد.
وی با اشــاره به اینکــه در مقاطعی نیز ابــراز تمایل محدودی
ازسوی مصریها برای عادیسازی روابط با تهران صورت گرفت،
خاطرنشان کرد :با این حال هیچوقت روابط ایران و مصر از حد
مشــخص و محدودی باالتر نرفت؛ چراکه همواره موانع موجود
در این مسیر ،از عادیسازی روابط دوجانبه جلوگیری میکرد.
دالیل عدم عادیسازی مناسبات ایران و مصر

این کارشــناس مســائل مصر به دالیل عدمعادیسازی روابط
تهران و قاهره تــا مقطع کنونی هم اشــاره کــرد و گفت :یک
نکته این اســت که اصوال مصر روابط با جمهوریاسالمی را در
چارچوب کلیتر «سیاست عربی» میبیند .براین اساس قاهره
روابط با تهران را بهنحوی دنبال میکند که به روابط نزدیکش با
عربستانسعودی یا بحرین آسیبی وارد نشود.

نبوی افزود :ازســوی دیگر باید درنظر داشــت که مصر روابط
نزدیکی هم بــا آمریکا و رژیم صهیونیســتی دارد و این موضوع
مانع دیگری برای این کشــور در مسیر عادیســازی روابط با
جمهوریاسالمی ایران بهشمار میرود .مصریها تاکنون تمایلی
نداشــتهاند که بهبود روابطشــان با ایران ،به مناسبات قاهره با
واشنگتن و تلآویو آسیبی وارد کند.
وی ادامه داد :نکته دیگر این است که نباید از نظر دور داشت که
بهدلیل تحوالت مختلف منطقهای ،پرونده بهبود روابط تهران و
قاهره همواره در اختیار دســتگاههای سیاستخارجی 2کشور
نبودهاست ،بلکه ساختارهای استراتژیک و امنیتی ایران و مصر
نیز در این حوزه صاحبنظر بودهاند .این موضوع همواره پیگیری
بهبود مناسبات دوجانبه را با مشکالتی مواجه کردهاست.
احساس نیاز به رفع اختالفها

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اختالفهای موجود میان تهران
و قاهره صرفا از جنس سیاسی نیســتند ،بلکه ابعاد استراتژیک
و امنیتی هم دارند ،گفت :در شــرایط کنونی اما بهنظر میرسد
شرایط منطقهای و بینالمللی سبب شده 2کشور اکنون بیشاز
گذشته برای بهبود روابط دوجانبه احساس نیاز کنند.
نبوی افزود :یکی از موضوعهای مورد توجه 2طرف در این زمینه،
نیازهای اقتصادی است .اکنون مصر و ایران در شرایطی قرار دارند
که گشــایش بازارهای جدید را راهکاری برای کاهش مشکالت
اقتصادی خود میدانند.
وی ادامه داد :ازســوی دیگر هر دو کشــور بابت تحوالت جدید
منطقهای و بینالمللی نگرانیهایی دارنــد و تالش میکنند با
گسترش همکاریها با بازیگران منطقهای ،فشارهای ناشی از این
دورانگذار منطقهای و بینالمللی را کاهش دهند.
نبوی با تأکید براینکه وضعیت منطقه و همچنین نظام بینالملل
بهشدت متغیر و متحول است ،عنوان کرد :در چنین شرایطی هر
دو کشور با پروندههای جدیدی مواجه هستند که ممکن است
تأمین منافع ملی آنــان را تحتتأثیر قرار دهد؛ بنابراین طبیعی
است که هر دو کشور تالش میکنند فشارهای ناشی از تحوالت
منطقهای و بینالمللی را مدیریت کنند.
دلیل امیدواری به بهبود روابط

این کارشناس مسائل مصر همچنین با اشاره به چشمانداز پیشرو
در روابط تهران و قاهره گفت :آنچه ســبب میشــود در مقطع

کنونی درباره بهبود روابط دوجانبه نوعی امیدواری وجود داشته
باشد ،این است که بهنظر میرســد نخستین گامها برای بهبود
مناسبات تهران و قاهره ازسوی نیروهای استراتژیک و امنیتی
2طرف برداشته شود.
نبوی افزود :چنانچه در این میان خطوط قرمز 2کشــور و حد و
حدود همکاریهای دوجانبه تعریف شده و روی آنها توافقهای
الزم صورت گیرد ،میتوان امیدوار بود که ارتقای روابط سیاسی
تهران و قاهره نیز در دستورکار قرار گیرد و بعد از آن ،پیگیری کار
به دیپلماتها سپرده شود .وی ادامه داد :در این میان نباید از نظر
دور داشت که مصر روابط با ایران را همچنان در چارچوب رویکرد
عربی پیگیری میکند و خواهان آن نیست که بهبود مناسباتش
با ایران ،به روابط قاهره با عربستان و همچنین رژیمصهیونیستی
آسیب بزند.
نبوی با اشاره به تأثیر گفتوگوهای ایران و عربستان با وساطت
عراق در نزدیکی تهران و قاهره ،عنوان کرد :اگرچه در این زمینه
اخبار موثقی نداریم ،اما با توجه به روابط نزدیک مصر و عربستان
و همکاریهای آنان در پروندههای مختلف منطقهای ،بهجز چند
موضوع بهخصوص ،میتوان حدس زد مذاکرات تهران  -ریاض
که در بغداد پیگیری شد ،تأثیر مثبتی در تمایل مصر برای بهبود
مناسباتش با تهران داشته است .وی تأکید کرد :اعالم ضمنی مصر
مبنی براینکه در ائتالف خاورمیانهای علیه ایران مشارکت
نخواهد کــرد را نیز میتــوان گام مثبتی
درجهت جلب اعتماد تهران ارزیابی کرد،
اما نباید از یاد برد که از یکســو بحث
«ناتوی عربی» موضوع تازهای نیست و
ازسوی دیگر چنین ائتالفی برای اینکه
جدی و فعال باشد به پیششرطهایی
نیاز دارد که همچنان احتمال تحقق
آنها ضعیف اســت؛ بنابراین معتقدم
شــکلدهی به ائتالفی
بهنــام «ناتــوی
خاورمیانــهای»
اکنــون تقریبا
غیرممکن است
و بهســادگی
د ستیا فتنی
نخواهد بود.

عکس :سفر نخستوزیر عراق به تهران در نخستین روزهای تیرماه

تفاهمنامه توســعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان
بین شرکت ملی نفت ایران ،بانکها و شرکتهای اکتشاف
و تولید با حضور رئیسجمهور به ارزش  7میلیارد دالر امضا
شد .سیدابراهیم رئیســی در این مراسم گفت :در سالهای
اخیر سرمایهگذاری در زیرســاختهای اساسی کشور اعم
از ریل ،بــرق و ...بهخصوص نفت و انــرژی ،آنچنان که باید
انجام نشده اســت ولی ما منتظر خارجیها نماندیم و نتایج
امیدبخــش و غرورآفرین ایــن ســرمایهگذاریها را مردم
بهزودی مشاهده خواهند کرد.
به گزارش ایرنا ،اســناد همکاری شــرکت ملی نفت ایران،
بانکها و شرکتهای اکتشــاف و تولید برای اجرای طرح
«توسعه یکپارچه میدان نفتی مشترک آزادگان» در حضور
سید ابراهیم رئیســی و از طریق ویدئوکنفرانس به امضای
طرفین رسید .میدان نفتی آزادگان بزرگترین میدان نفتی
کشور اســت که در دولت گذشــته طرحی برای توسعه آن
اجرا نشد اما دولت ســیزدهم اقدامات مهمی برای توسعه
آن انجام داده کــه در بخش کوتاهمــدت ،تاکنون افزایش
۶۰درصدی نــاوگان حفاری و به تولید رســاندن ۲۰چاه از
چاههای حفاریشده قبلی انجام شده است.
این طرح از لحاظ تامین داخلی منابع مالی با مبلغ  7میلیارد
دالر تاکنون بزرگترین طرح ســرمایهگذاری چند دولت
اخیر محسوب میشــود .این طرح همچنین موجب توسعه
کمســابقه توان تولید داخل در حوزه تأسیسات نفتی و پر
کردن ظرفیت خالی سازندگان تجهیزات و پیمانکاران  epcو
 epdخواهد شد .با اجرای این طرح و در یک دوره هفتساله،
تولید نفت میدان آزادگان از ۱۹۰هزار به ۵۷۰هزار بشکه در
روز افزایش خواهد یافت.

رئیسجمهــور صبــح سهشــنبه در مراســم اختتامیــه
ســیزدهمین جشــنواره بینالمللــی فارابی ضمــن ابراز
خرســندی از حضور در جمــع اســتادان ،فرهیختگان و
محققان علوم انسانی و اسالمی گفت :علوم انسانی اسالمی،
مغزافــزار حاکمیت و مدیریت و نیز قوه محرکه پیشــرفت
در نظامی اســت که مبتنی بــر دین بــوده و درونمایه آن
علم و دانش است.
در چهــل و چهارمین ســال پیروزی انقالب شــکوهمند
اسالمی ،الزم است یک آسیبشناسی کنیم که چه میزان
رشــد و پیشــرفت در این حوزه صورت گرفته است؟ سید
ابراهیم رئیســی با تأکید بر اینکه علوم انسانی ما باید تراز
انقالب اسالمی باشد ،افزود :بهنظر میرسد برای نیل به علوم
انسانی تراز انقالب اســامی ،در آنچه باید اتفاق میافتاد،
عقبماندگیهایی وجــود دارد و ایــن عقبماندگی باید
بهدست پژوهشگران و استادان این حوزه جبران شود.
رئیسجمهور نشان دادن راه به انســان را ماموریت خطیر
علوم انسانی اسالمی دانست و تصریح کرد :برای بالندگی و
رشد در حوزه علوم انسانی ،باید تقلید از غرب در این حوزه
کنار گذاشــته شــده و مبتنی بر مبانی غنی اسالمی ،کار
اجتهادی و نوآورانه انجام گیرد.
در گام بعدی اجتهاد و نوآوری در این حوزه باید در مجامع
علمی و حوزوی و دانشــگاهی مورد اســتقبال قرار گیرد و
نخبگان و عالمان و دانشــگاهیان ما با دید بــاز اما نگاهی
نقادانه سراغ نظریههای جدید بروند و آنها را با ابزار نقد ،مورد
پاالیش قرار دهند .او با تأکید بر لزوم ایجاد کرسیهای نقد و
نقدپذیری ،اظهار کرد :همانطور که رهبری حکیم و فرزانه
انقالب فرمودند نباید باکی از نقد نظریات وجود داشته باشد
و باید مجال بحث و طرح نقد فراهم شود.
رئیسجمهور با بیان اینکه متولیان علوم انسانی باید بدانند
نخستین شرط تحقق تحول در این حوزه ،تحول شناختی
است ،تصریح کرد :در این زمینه باید از چهرههای تحولخواه
و تحولگرا استفاده کنیم.
رئیســی در ادامه تکریم ،تشــویق و حمایت از اســتادان،
محققان و پژوهشگران در ایجاد این تحول را ضروری و مؤثر
دانست و افزود :گاهی برخی استادان و بزرگان علوم انسانی
گالیه دارند که شرایط علوم دیگر بر علوم انسانی هم تحمیل
میشود درصورتی که علوم انسانی باید با شرایط و مقتضیات
خود تبیین و تشریح شود.
او افزود :همواره یکی از دغدغههای بنده اجرای عدالت در
همه عرصهها بهویژه در پرداخت دستمزدها بوده است که
در این زمینه از استادان دانشــگاهی برای تبیین و تنظیم
یک شیوه علمی عادالنه برای پایان دادن به نظام ناعادالنه
پرداختها دعوت شده است.
مهاجرت نخبگان معکوس شود

رئیسجمهور در مراسم تجلیل از استادان و دانشجویان نمونه
کشــوری که در دانشــگاه علم و صنعت برگزار شد ،با اشاره
به اینکه ما در همه بخشهایی که تحریم بودیم ،بیشــترین
پیشرفتها را داشــتهایم ،گفت :امروز در دکترین دفاعی ما
سالح هستهای هیچ جایی ندارد و این را بارها اعالم کردهایم،
اما حتماً در استفاده از فناوری هستهای تعلل نخواهیم کرد و
در این مسیر پیش خواهیم رفت .سیدابراهیم رئیسی در ادامه
گفت :ما نه حق عقبگرد داریــم و نه حق توقف ،تنها یک راه
داریم و آن پیشرفت در همه عرصههاست.
رئیســی به موضوع مهاجرت نخبگان نیز اشاره کرد و افزود:
ما باید با عمل و اجرا آنچنــان در جامعه امید تزریق کنیم که
موضوع مهاجرت نخبگان معکوس شــود و همه کسانی که
بهدلیل احساس کمبود امکانات و شرایط مهاجرت کردهاند
متوجه شوند زمینه رشد و پیشرفت در داخل کشور برای آنها
فراهم شده است .رئیسجمهور ضعف در تبیین پیشرفتها
را ازجمله مشکالت مبتالبه امروز کشور دانست و گفت :شما
اســتادان وظیفه دارید ظرفیتها و همچنین پیشرفتهای
حاصل شده در کشور را تبیین کنید.

خبر

دیدار فرزندحمیدنوری
با وزیر امور خارجه
فرزند حمید نوری ،شهروند ایرانی زندانی در سوئد با حسین
امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
دیدار کرد.
در این دیدار ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه
نیز حضور داشت.
در حالیکه  ۳۲ماه از بازداشت حمید نوری توسط دستگاه
قضایی سوئد میگذرد و روند دادگاه طوالنی و  ۹۲جلسهای
او نیز 2ماه پیش به پایان رســیده ،وی نهتنها همچنان در
ســلول انفرادی نگهداری میشــود و به پزشک دسترسی
نــدارد ،بلکه برای تماس یــا مالقات با خانــواده نیز دچار
محدودیتهای شدیدی است.
حمید نــوری در روند یک دادرســی غیرقانونــی ،بنا بر
شکایت تعدادی از اعضای گروهک تروریستی منافقین
و به اتهامات واهی در ســوئد مورد محاکمه قرار گرفت
و همــواره با نقض مکــرر حقوق شــهروندی از جمله
نگهداری در سلول انفرادی ،ضرب و شتم ،عریان کردن
اجباری ،عدمدسترســی به پزشــک و مواردی از این
دست روبهرو بوده است.
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توسعه دیپلماسی شهری
جهانی شدن با مالحظات محلی

گپ

چارهای جز واردات اتوبوس و
تاکسی وجود ندارد

از طریق برگزاری نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندیهای مدیریت شهری تهران 1401فراهم شد

انتقال تجربه و همفکری میان شهرهای بزرگ
حضــور نمایندگان شــهرهای
خارجی در نمایشــگاه شهرهای
گزارش
خواهرخوانــده و توانمندیهای
مدیریــت شــهری تهــران
1401پررنگتر شده است؛ موضوعی که در سومین
روز برگزاری نمایشگاه مشهود بود و شهرداران چند
کالنشهر خارجی در سخنانی به پلهای ارتباطی
مؤثر میان تهران با شهر خود اشاره کردند .این باعث
شده تا دیپلماسی شهری تهران پس از چند سال
قویتر شــود و مســیرهای تازهای بــرای انتقال
تجربیات میان دو شهر شکل بگیرد.
به گــزارش همشــهری ،انتقــال تجربیاتی که
بهصورت عملی در عرصه مدیریت شهری آزموده
شده ،بیشترین بهرهای اســت که میتوان از یک
همفکری گسترده میان شهرهای داخل و خارج
کشور بهدست آورد .این کار درصورت تداوم یافتن،
هزینههای آزمون و خطــا را کاهش میدهد و بر
تأثیر طرحها و اقدامات اضافه میکند .خبرنگاران
همشــهری در حاشــیه نمایشــگاه «شهرهای
خواهرخوانده و توانمندیهای مدیریت شــهری
تهران  »1401با برخی از مدیران شهری درباره این
انتقال تجربه صحبت کردند.
مریم اردبیلی ،مشاور امور
بانوان شهرداری تهران
برگزاری نمایشــگاه فرصت
خیلی خوبی است تا ما بتوانیم
تجربههایی که در زمینه نگاه
خانوادهمحور و زنانه در مدیریت شهری ،در طول
سالها در تهران بهدســت آمده است را به دیگران
انتقال دهیم .در این نمایشــگاه غرفه ویژه تهران
خانواده را هم داریم که بهصورت تعاملی است .ما قبل
از این هم در کمیته امور بانوان دبیرخانه کالنشهرها
با شهرهای دیگر کشــور خودمان ،این ارتباطات
را برقرار میکردیم .اینجا فرصت خوبی اســت که

با کشــورهای دیگر هم ارتباط داشته باشیم .فکر
میکنم در زمینه خانوادهمحوری و مشارکت زنان
وجه مشترک زیادی با بیشــتر این کشورها داریم
که میتوانیم در اینجا از این ظرفیت استفاده کنیم.
حســین نظری ،معاون
هماهنگی امــور مناطق
شهرداری تهران
معمــوال برپایی نمایشــگاهها
چند هدف را دنبال میکند که
یکی ارائه گزارش عملکــرد و یکی ارائه توانمندیها
و خالقیتهاست .این بار نمایشــگاه و گردهمایی
شــهرهایخواهرخوانده همزمان برگزار شده است
که در آن زمینه برقراری ارتباط برای انتقال تجارب
و کســب انگیزهها و حتی ارتقــاي انگیزهها فراهم
میشود .وقتی که در مسير رقابت میافتیم پیشرفت
حاصل میشــود .ارتباطات در این نمایشــگاه هم
داخلی و همتراز است و هم در بین شهرهای مختلف
روی میدهد به همین دلیل این نمایشــگاه محل
بیان انگیزهها و عملکردهاســت .انتقال تجارب بین
شهرهای خواهرخوانده با چشماندازی که آقای زاکانی
در بحث تهران کالنشــهر الگوی جهان اسالم بیان
کردند ،ارتباط دارد و میتواند شروعی برای ارتباط با
شهرهایی باشد که تمایل به کسب الگو از شهر تهران
دارند .در سال گذشــته هم خیلی از کارهایی که در
شهر تهران انجام شد در سایر شهرها و کالنشهرهای
کشور خودمان بهعنوان الگو قرار گرفت.
پرویز سروری ،نایبرئیس
شورای شهر تهران
یکی از اقدامات بسیار خوب
شهرداری تهران ظرفیتسازی
برای ارتباط با شهرهایی است
که تجــارب و مدلهای مخصوص خودشــان را
دارند .انتقال تجارب بین شهرهای خواهرخوانده

و از شهرداری تهران به شهرهای دیگر ایران اتفاق
میافتد و مثلثی را بــرای تولید کارآمدی در تمام
اضالع ایجاد میکند؛ بهویژه برای شهرداری تهران
که فکر میکنم خیلی مفید و مؤثر باشد .ما نیازمند
به روز شــدن در طرحها و مدلهایمان و اطالع از
آنچه در کشورهای دیگر انجام میشود ،هستیم .باید
ببینيم آنها در پسماند ،حملونقل و آلودگی هوا از
چه راهکارهایی استفاده کردند ،چقدر موفق بودند و
علت این موفقیتها چه بوده است .این چیزی است
که در تعامالت بین دستگاهی انجام میشود .این
دیپلماسی مدیریت شهری فعال است که میتواند
تعامالت بین شهرداریها را چه در داخل کشور و
چه در خارج از کشور برقرار کند .بهویژه مهمترین
موضوع ما که تولید جاذبه برای سرمایهداران است.
این نوع نمایشــگاهها که ظرفیتهای شهرداری
را به نحو مناســب در منظر و نگاه مردم ،نخبگان
و ســرمایهگذاران قــرار میدهــد ،زمینه جذب
ســرمایهگذاری را فراهم میکنــد .البته جذب
سرمایهگذاری یک مسئله دوسویه است .یعنی هم
شهرداری و هم سرمایهگذار از آن منتفع میشود تا
هم سود داشته باشد و هم به شهر تهران کمک کند.
من این نمایشگاه را نمایشگاه متمایزی با گذشته
میبینم زیــرا تا به حال نمایشــگاه شــهرداری
بهصورت تجمیعی و جامع نداشتیم اما کسی که
وارد این نمایشگاه میشود میتواند هم معاونتها
و هم مناطــق و به نوعی صف و ســتا د را ببیند و
اطالع دقیقی از آنچه در حال روی دادن اســت،
بهدست بیاورد.
محمدحسن جعفرزاده،
مدیــرکل فرهنگــی
شهرداری تهران
شــهرداری تهران در دوره
مدیریتی جدیــد اقدامات
خوبی انجام داده اســت ولی به دالیل مختلف

حجــم زحمــات معاونتهــا و ســازمانها و
بخشهای مختلف ،نمودی که باید داشــت را
پیدا نکرد .این نمایشــگاه فرصت خوبی است
که بتوانیم بهصورت یکجا همــه معاونتها و
ظرفیتها و کارهایی که انجام دادهاند را ببینیم
ضمن اینکــه ایجاد رقابت هــم میکند .وقتی
تمام مجموعه کنار هم قرار بگیرند و سطح کار
یکدیگر را ببینند ،بستری برای رقابت هم ایجاد
میشود.
تهران در شــعاری که آقای زاکانــی بهعنوان
چشمانداز مطرح کردند الگوســت و کاری که
ما در تهــران انجام میدهیم قطعــا برای بقیه
شــهرها الگو خواهد شــد .چنین ظرفیتی از
دستاوردهای دوستان شهرداری تهران وقتی در
قالب نمایشگاه عرضه میشود ،باعث خواهد شد
که بتوانیم توانمندیها را نشان دهیم .در حاشیه
این فضای نمایشگاهی به سمت زمینهها و دالیل
و نوع اقدامات و بسترهایی میرویم که باعث کار
و توفیق میشود و آرام آرام امکان انتقال تجربه
را ایجاد میکند.
رویکرد ما این است که به سمت تقلید نرویم اما
قطعا باید از تجربیات دیگر کشورها حتی شهرها
و اســتانهای کشور اســتفاده کنیم .در داخل
کشور ما چه کالنشــهرها و چه غیرکالنشهرها
بعضــا تجربیات خوبــی در حوزههــای ایجاد
پویشهای فرهنگی و رســانهای داشتند که با
رویکرد محلی انجام میگیــرد .در نمونههای
خارجی هم مشخصا میتوان از لبنان و حزباهلل
لبنــان مثــال زد .حــزباهلل لبنــان در حوزه
پویشهایی که در چند ســال اخیر انجام داده
و برنامههایی که برگزار کرده اســت ،تجربیات
خوبی دارد .در گردشگری میتوانیم از ترکیه و در
گردشگری مذهبی از عراق و سوریه بهرهبگیریم
که تجربههای خوبی در سبک زندگی مذهبی و
گردشگری مذهبی دارند.

خبر

بسته معنوی بهشتزهرا
برای خانواده متوفیان

(س)

همزمان بــا عید قربان بســته معنوی توســط
این ســازمان به خانواده متوفیــان اهدا خواهد
شد.
روابطعمومی سازمان بهشت حضرت زهرا(س)
اعالم کرد« :در راســتای تعظیم شعائر و ترویج
آیینها و برنامههای مذهبی پس از مراسم تدفین
مومنان ،سازمان بهشــت حضرت زهرا(س) بر
خود بایســته و ضروری دانســت تا بستهای را
که با همفکری متخصصان امر آماده شــده ،در
اختیار خانواده متوفیان مدفــون در تهران قرار
دهد».
در ادامه آمده اســت« :این بسته معنوی شامل
قرآن کریم و اقالمی اســت کــه رویکرد دینی و
آیینی دارد؛ مانند شــمع ،جاشمعی و عود که از
سوی ســازمان در مناســبتهای خاص و اعیاد
مذهبی و آیینی بــه آدرس خانــواده متوفیان
ارسال خواهد شد که از اعیاد قربان و غدیر آغاز
میشود.
در کنار این هدیه معنوی اهدایی به خانوادههای
متوفیان مدفون در تهران ،برگهای هم قرار داده
شده که در آن هم از قصور در خدماترسانی به
خانوادههای داغدار عذرخواهــی کردهایم و هم
اینکه با درج یــک آدرس الکترونیکی و دریافت
نقطهنظرات خانوادههای داغدار ،فرایند خدمات
بیمنت را با نظرسنجی ارزیابی میکنیم».

عدد خبر
عکس :همشهری /عليرضا طهماسبي

پیوند قوی میان تهران و هاوانا وجود دارد
15شهر خواهرخوانده تهران و نمایندگانی از چند کشور دیگر دنیا از جمله سوریه،
ن فرماندار هاوانا
قزاقستان ،کوبا و  ...در نمایشگاه بوستان گفتگو حضور دارند .در این بی 
از ارتباط موثر تهران و این شهر گفت .رینالدو گارسیا زاپاتا افزود« :از شهردار تهران که ما را
به جشنواره خواهرخواندگی تهران دعوت کرد ،تشکر میکنم .از زمانی که آقای فیدل کاسترو به
تهران سفر کرد و از این شهر بازدید به عمل آورد ،من همیشه میگفتم که روابط2کشور روابط
خونی است .چون ایرانیها ،کوباییها را دوست دارند و به همین ترتیب کوباییها نیز ایرانیها
را دوست دارند .چون همبستگیای که میان2کشور وجود دارد و همچنین اولویتهایی که
داریم2،کشور را متحد میکند ».زاپاتا دیداری نیز با زاکانی ،شهردار تهران داشت.

غرفههای جذاب
یکی از جذابترین غرفهها ،غرفه سازمان میادین میوه و ترهبار است.

یوسف نوری ،وزیر آموزش و پرورش عصر دیروز از نمایشگاه
بازدید کرد

بازدید شهردار از غرفه همشهری
علیرضا زاکانی ،شهردار تهران با حضور در غرفه
همشهری ،با تعدادی از کارکنان بزرگترین موسسه
مطبوعاتی کشور به گفتوگو پرداخت.
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یکی از جاذبههای نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران نمایش چند دستگاه اتوبوس
تاکسی قدیمی و منحصربهفرد در محوطه بیرونی و داخلی آن است .جالب اینجاست که این وسایل حملونقل عمومی
عتیقه همگی هنوز روشن میشوند و توان حرکت دارند و به قول معروف با پای خودشان به محل برگزاری نمایشگاه
در بوستان گفتگو آمدهاند .خودروی «استون مارتین» که بین سالهای  1951تا 1956میالدی تولید شده ،اتوبوس
اینترنشنال هاروستر اسکول باس ، ،اتوبوس مرسدس بنز  O321Hتولید کارخانه دایملر-بنز در سال 1336که در خط
سنگلج-بهارستان مسافران را جابهجا میکرده ،اتوبوس آیس دوطبقه سال1337و اتوبوس مرسدس بنز  O3500که
سال 1329توسط شرکت دایملر-بنز ساخته شده؛ اینها خودروهای عتیقه به نمایش درآمده هستند.

عکسها  :علیرضا طهماسبی

مشــاور و مدیر حوزه معاونت حملونقل و ترافیک شــهرداری
تهران برطرفکردن مشکالت و کمبودهای حملونقل عمومی
را مستلزم سرمایهگذاری جدی دانست و گفت« :در هیچ کجای
دنیا این اتفاق بدون کمک دولت نمیافتد و امکانپذیر نیست.
انشــاءاهلل دولت کمک کند و بتوانیم آن خدماتی که د ر شأن
مردم تهران است را به آنها ارائه کنیم ».حسینرضا شهیدزاده در
حاشیه نمایشگاه تهران 1401به همشهری گفت« :تامین بخشی
از نیاز اتوبوسرانی و تاکسیرانی از طریق واردات ،راهکاری منطقی
و گریزناپذیر است که پیش از این هم در کشورمان اتفاق افتاده.
با اینکه اطالعاتم درباره بحث اتوبوسهای دســت دوم چندان
زیاد نیست و در جریان جزئیات آن نیســتم ،اما میتوانم این را
بگویم که باید به هر شکل و ترتیبی که شده به شهروندان و مردم
خدمترسانی کنیم.
در شرایطی که طبق اطالعات موجود ،اختالف قیمت و میزان
کیفیت اتوبوسهای داخلی نسبت به اتوبوسهای مشابه خارجی
زیاد است و همچنین صرفا با تکیه بر توان تولید داخلی نمیتوانیم
در کوتاهمدت کمبود و نیاز ناوگان اتوبوسرانی را که بسیار هم زیاد
است برطرف کنیم ،واردکردن بخشی از ناوگان مورد نیاز ،امری
مرسوم است که در عین حال درست و منطقی هم بهنظر میرسد.
امیدوارم کیفیت و میزان تولید اتوبوسهای داخلی آنقدر ارتقا
پیدا کند و باال برود و قیمت تمامشــده آنها به میزانی برسد که
نیازی نباشد سراغ واردات اتوبوس خارجی ،بهویژه از نوع دست
دوم برویم».
او با اشاره به اینکه طبق اطالعات رسیده اتوبوسهای دستدوم
واردشده کیفیت و شرایط خوبی دارند ،افزود« :اگر راهکار دیگری
غیر از این وجود داشت ،مسلما انجام میشد .یکی از کارهایی که
در این دوره از مدیریت شهری بسیار زیاد پیگیری و دنبال شده،
بحث جایگزینی خودروهای نو بهجای تاکســیهای فرسوده
است .اگر قرار باشد وضعیت به همین صورت پیش برود ،شاید
بشود یک خودروی باکیفیتتر را با قیمت مناسبتر وارد کرده و
جایگزین تاکسیهای فرسوده و کاربراتوری کنیم؛ خودروهایی که
استهالک و هزینه بهرهبرداری و آالیندگی کمتری داشته باشند.
دراین زمینه تجربه خوبی هم از ســالهای گذشته درباره ورود
تاکسیهای تویوتا به ناوگان تاکسی فرودگاه داریم».

بهرام نکاحی
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران
بــرای تهــران همزمان بــا ارائــه خدمات
جــاری و بهکارگیــری تمــام ظرفیــت
موجود ،بهسازی و نوســازی ناوگان در
دستور کار قرار گرفته است .همچنین
اصــاح و بهســازی زیرســاختهای
فیزیکــی و نرمافــزاری نیازمنــد یــک
بازنگری جدی اســت .بهسازی ناوگان
موجود ،اورهــال اتوبوسها ،نوســازی
و توســعه خدمــات خطــوط ازجملــه
اولویتهــای اصلــی شــرکت واحــد
اتوبوسرانی تهران است که امیدوارم تا
پایان امســال هدفگذاری انجام شده
محقق شود.

عکس :سبحان فرجون

پدیده جهانی شــدن محدود بــه تغییر و
تحول در روابط و مناسبات دولت -ملتها
نشده ،بلکه ســایر اجزای حاکمیتی اعم از
بازیگران دولتی و غیردولتی را نیز با چالشها
و فرصتهای خود همراه کرده است .ســازمانهای بینالمللی،
انجمنهای غیردولتی ،شــرکتهای چند ملیتی ،ائتالفهای
منطقهای و جهانی و ســایر پدیدههای مدرن در حــوزه روابط
بینالملل محصول جهانی شدن است .بدیهی است شهرها و بهویژه
ی منافع خود از الزامات و
کالنشهرهای دنیا نیز برای حداکثرساز 
بایستههای جهانیشدن استفاده میکنند.
دیپلماســی شــهری یکی از ابزارهای جدید کالنشــهرها برای
پاسخگویی به مطالبات شــهروندان و تامین نیازهای آنها اعم از
نیازهای امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی ،رفاهــی و بهویژه خدمات
شهری است .اگر در مناســبات بین دولتها ،رویکردها و مسائل
سیاســی و امنیتی برخی محدودیتها را پیــشروی مدیران و
تصمیمگیران قرار میدهند ،مدیران شهری با توجه به کارکردهای
مدیریت شــهری میتوانند همکاری بهتری را نیز تجربه کنند.
کالنشــهرهای مهم دنیا و پایتختها ،امروزه دارای ظرفیتهای
غنی در حوزههای خدمات شهری ،اداره شهرها ،تقابل با آسیبهای
اجتماعی ،تامین درآمدهای پایدار ،توسعه حملونقل عمومی،
مقابله با آلودگی هوا و ســایر چالشها و پتانسیلهای مدیریت
شــهری هســتند که درصورت تعامــل و شــناخت میتوانند
همکاریهای دوجانبــه یا چندجانبهای را ترســیم کنند .آنچه
چشمانداز میان شــهرها و در نتیجه تقویت دیپلماسی شهری را
روشنتر میکند ،حدود و ثغور مشــخص و ملموس مطالبات و
خواستههای شهری اســت که میتوان با اجماع بر آنها برنامه راه
مشخصیراتعریفکرد؛بهطورمثالدرسطوحخردهمکاری2شهر
در حوزه مربوط به توسعه مترو یا استفاده از پتاسیلهای طرفین
در حوزه ساماندهی پسماند و سایر چالشهای مدیریت شهری،
امکان و سطح همکاری را بهدلیل عدمابهام و محدودیتها سیاسی
و امنیتی افزایش میدهد؛ درحالیکه در روابط میان دولتها با توجه
به اینکه غالب همکاریها در پروژههای کالن تعریف میشود ،این
همکاری با سرعت کمتری پیش میرود .از اینرو تقویت دیپلماسی
شهری بهعنوان یکی از ابزارهای مهم مدیران شهری نقش عمدهای
در اداره امور شهرها دارد .رویکرد شورای ششم و مدیریت شهری
در بهادادن به موضوع دیپلماسی شهری قابل تحسین است .این
رویکرد بهویژه خود را در برگزاری نمایشگاه توانمندی مدیریت
شهری و شــهرهای خواهرخوانده نمایان ســاخته است؛ جایی
که مدیران شــهری و اعضای شوراهای اســامی پایتختهای
کشورهای مختلف با حضور در تهران و این نمایشگاه ،نشستها و
جلسات دوجانبه و چندجانبهای را برای شناخت ظرفیتها و آغاز
همکاریها رقم زدهاند .بدیهی است مجموع ه تالشها یعنی انعقاد
خواهرخواندگی و سپس تعامالت دوجانبه با تأکید بر گفتوگو و
شناخت از چالشها و ظرفیتهای یکدیگر نتایج ملموستری را
در آینده به بار خواهد آورد .عالوه بر این ایده همکاری شهرهای
حوزه مقاومت نیز بهعنوان طرحی نو در شورای اسالمی شهر تهران
در حال پیگیری است که در مسیر تقویت دیپلماسی شهری قابل
تعریف و پیگیری است .مجموعه این تالشها ،حاکی از آن است
که مدیریت شهری بهزعم تأکید بر خودکفایی و استقالل در حوزه
عملکردی و کارکردی ،از مناسبات و مقتضیات جهانی شدن هم
غافل نیست؛ با تأکید بر این رویکرد که مناسبات جهانی شدن اگر
با ارزشها و هنجارهای محلی شدن تعریف شوند ،دستاوردها و
فرصتهای بهتری را برای شهروندان به همراه خواهند داشت تا
اینکه به بهانه جهانی شــدن فرهنگ ،جامعه ،امنیت و حتی رفاه
شهروندان در معرض آسیبهای جدی قرار گیرند.
*معاون ارتباطات و امور بینالملل شورای شهر تهران

علیمحمد مختاری
مدیرعامل سازمان بوستانها و
فضای سبز شهرداری تهران
تعامل و انتقال تجربیات در نمایشگاه
تخصصــی توانمند یهــای مدیریــت
شهری از دوبارهکاری و اجرای پروژههای
نادرســت و همچنیــن هزینــه اضافــی
جلوگیــری میکنــد .نمایشــگا ههای
تخصصــی کــه توســط شــهرداری
تهــران تاکنــون برگــزار شــده بــه ایــن
میــزان نــوآوری ،کیفیــت ،دســتاورد و
بازدیدکننــده نداشــته اســت .تمامــی
زیرمجموعههــای شــهرداری تهــران،
توانمندی و نوآوریهای خــود را در این
نمایشگاه ارائه دادهاند.

120
هکتار

شــهردار منطقــه 22گفــت« :مســیر
گردشــگری منطقــه ۲۲بهعنــوان قطــب
گردشگریپایتختباحضورشهردارتهران
در نمایشــگاه شــهرهای خواهرخوانــده و
توانمندیهــای مدیریــت شــهری تهــران
رونمایی شد ».وحیدرضا محمدی افزود:
«در این مسیر طالیی گردشگری۱۷مکان
معرفی شده و شــهروندان برای هر یک از
این محیطها میتوانند یک روز بانشاط را
به گردشگری بپردازند».
مدیرعامــل ســازمان آتشنشــانی و
خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت:
«طبق استاندارد جهانی باید هر۷۵متر
در معابر شــهری ،شــیرآالت هیدرانت
قرار گیرد .از اینرو شــهر تهــران تقریبا ً
۱۰هــزار عــدد شــیرآالت الزم دارد».
قدرتهللا محمــدی افزود« :همچنین
ی بــرای
تعــداد کافــی موتورآتشنشــان 
مراجعــه به معابــر کمعــرض در اختیار
سازمان است».
مدیرعامــل ســازمان عمرانــی مناطــق
گفت« :ســازه نگهبان پایدارسازی گود
بــرج میالد جزئــی از ســازه اصلــی که در
آینده و براساس طرح جامع 120هکتاری
برج میالد در محل گود ساخته میشود،
به شمار میآید ».محمدصادق خیرخواه
دربــاره اهمیــت حفــاری شــمعهای
موردنیاز برای پایدارســازی گود ،گفت:
«ایــن موضــوع در اولویــت برنامههــای
اجرایی قرار گرفته است».
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چهره روز

مسکن

تورم ما یا تورم دیگران؟

در همایش الزامات تحقق نهضت ملی مسکن مطرح شد

مســعود خوانســاری ،رئیس اتاق تهران
میگویــد :منتقدان دولت ،طــرح توزیع
عادالنه یارانههــا را عامــل افزایش تورم
میداننــد؛ درحالیکه عوامــل خارجی
دیگری مانند کرونا ،جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمتهای
جهانی انرژی در تورم امروز ایران و دیگر کشورها ،نقش اساسی
داشته ،بهنحوی که یک سوم کشــورهای اروپایی که تا پیش
از این تورم ۲درصدی داشتند ،امســال تورم  2رقمی را تجربه
کردند و تورم آمریکا نیز با شکستن رکورد ۴۰ساله ،به ۸.۶درصد
رسیده است.
بدیهی است که بخش زیادی از جهش تورم در خرداد امسال هم
ناشــی از حذف ارز 4200تومانی و هم برخواسته از متغیرهای
بیرونی بوده و تورم باال ،امروزه ،جهان را با چالش جدی مواجه
کرده است .در چنین شرایطی انتظار میرود که در تبیین چرایی
قیام تورم در ایران ،اظهارنظرها مقطعی و گذرا نباشد و مبتنی
بر عوامل پنهان و آشکار تورم باشد .چنانکه ایران سالهاست
با تورم 2رقمی مواجه شده است و سیاستی روشن برای مهار آن
دیده نمیشود .این در حالی اســت که همه بانکهای مرکزی
دنیا درصدد هستند تا با شوک تورم ناشی از عواملی چون جنگ
روسیه علیه اوکراین و افزایش قیمتهای جهانی ،مقابله کنند.
از این جهت بیم آن میرود که برخی ناخواســته یا خواسته از
خطر تورم در اقتصــاد ایران غافل بماننــد و آن را یک اپیدمی
جهانی توصیف کنند ،اما باید یادآور شد که جنس تورم ایران از
کشورهایی که در یک سال اخیر با قیام قیمتها مواجه شدهاند،
متفاوت است .آنچه ضرورت دارد شناسایی ریشههای واقعی تورم
و مهمتر از آن تدبیرکردن برای مهار آن است .بهنظر نمیرسد
که تورم جهانی برخواسته از خاکستر جنگ روسیه و اوکراین
دائمی باشد و از هماکنون میتوان نشانههایی از تالش بانکهای
مرکزی دنیا برای خاموش کردن آتش تــورم را دید .تأخیر در
تصمیمگیری ضدتورمی باعث میشود در روزگاری که دنیا با
تورم 2رقمی خداحافظی می کند ،دوباره مــا ایرانیها با تورم
2رقمی به زندگی خویش ادامه بدهیم .پس اولویت نخست ما،
بدون توجیه و تفسیر ،مهار تورم باید باشد.

نقدخبر

لزوم تقویت شورای اقتصاد
خبر :نخستین جلسه شورای اقتصاد در سال
 ۱۴۰۱به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار و
درخواستهای اقتصادی  5وزارتخانه بررسی شد.
اعضای شورا در جلسه اول خود درباره طرحهای مهم
لونقلي
اقتصادی نفتي ،نيروگاهي ،زيرساختي ،حم 
و صنعتي وزارتخانه نفت ،نیرو ،راه و شهرســازی،
کشــور و وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفتوگو
کردهاند.
نقد :به فهرســت تقاضای مطرح شده و البته
فهرســت طوالنیتر در صف انتظار برای بررســی
که نگاه شود ،مشخص خواهد شــد که با تشکیل
شــوراهای اقتصــادی و گرفتار شــدن مقامات
تصمیمگیرنــده در این شــوراها ،عمــا یکی از
کلیدیتریــن و اصلیتریــن نهــاد تصمیمگیری
اقتصادی یعنی شــورای اقتصــاد در وضع انفعالی
قرار گرفته اســت .حقیقت این است که تأخیر در
برگزاری جلسات شورای اقتصاد ،باعث خواهد شد
که اجرای مهمترین پروژههــای ملی اقتصادی در
دستور کار وزیران اقتصادی در بالتکلیفی قرار گیرد
و به جای آن وقت تیــم اقتصادی دولت صرف امور
جاری و روزمره شــود .چنانکه در نشست نخست
این شــورا در ســال جدید آن هم با گذشته بیش
از 3ماه از ســال ،اعضا فقط به بررسی پیشنهادها
پرداخته و تصمیمگیری نشده است .با این شرایط
اگر قرار باشد ،شــورای اقتصاد در هر فصل یکبار
جلسه برگزار کند ،بعید نیست که اجرای پروژههای
اقتصادی وزارتخانهها در نیمه نخست سال هم به
نتیجه مطلوب نرسد .چنین وضعی باعث میشود که
وعدهها بر زمین بماند و اقتصاد درجا بزند .دستکم
جلسات شورا را یک ماه یکبار برگزار کنید و آن را از
حالت کما خار ج سازید.

هزینه مسکن در ایران 3برابر
میانگین جهانی

عوامل مختلفی باعث شکلگیری بحران در حوزه مسکن شده؛
اما دولتها بــرای رفع این بحران فقط بر برخــی از این عوامل
تمرکز کردهاند و به همین دلیل یک بحران چندبعدی در این
بازار ایجاد شده است .در این وضعیت سهم هزینه مسکن در سبد
خانوارهای شهری ایران به حوالی 70درصد رسیده که بیش از
3برابر میانگین جهانی است.
به گزارش همشهری ،اغلب دولتها برای گرهگشایی از معضالت
حوزه مســکن تالش کردهانــد؛ اما بهواســطه معطوف کردن
برنامههای خود بر ساخت و تولید مسکن ،عم ً
ال توجهی به سایر
ابعاد این بازار و عوامل کالن اقتصادی اثرگذار بر مناســبات آن
نداشتهاند .بحران بازار اجاره ،رواج حاشیهنشینی ،افزایش فقر
مسکن و بدمسکنی از تبعات مســتقیم این رویکردها بوده و بر
همین اساس پژوهشگران از متولیان مسکن در دولت سیزدهم
میخواهند که قانون جهش تولید مسکن را با همه پیوستهای
فنی ،اجتماعی و اقتصادی اجرا کرده و فقط بر احداث ساختمان
انبوه متمرکز نشوند.

همشهری از وضعیت تولید و مصرف گوشت قرمز گزارش میدهد

سبقت آمار کشتار از زاد و ولد دام
رشد کشتار دام ســبک در ایران
طی 2ســال اخیر شدت گرفته و
گزارش
بیم آن میرود که با کندتر شدن
نرخ رشد جمعیت دام ســبک در نتیجه افزایش
تورم تولید در بخش دامداری و دامپروری ،کشور
با چالــش مواجــه شــود .طبق بررســی های
همشهری ،روند کشتار دام سبک نشان میدهد
که در سال 99و 1400میزان کشتار گوسفند و بره
35.6و 57.7درصــد و بز و بزغاله هــم 28.5و
21.8درصد رشد کرده است .در همین فصل بهار
٥ ،٦میلیون رأس بره و ٢.٩میلیون رأس بزغاله در
بهرهبرداریهای پرورشدهنده دام سبک کشور
متولد شده که نســبت بهمدت مشابه سال قبل
بهترتیب ٢٢.٥درصد و ٣٠.٦درصد افزایش داشته
اســت .افزون بر این میزان کشــتار دام سنگین
بهویژه گوساله و گاو هم در 2سال اخیر شدت پیدا
کرده و بیم آن میرود کــه دامداران اقدام به ذبح
دامهای شیرده و مولد خود کنند.

گوســفند و بره و 1.8میلیون راس بز و بزغاله در
دامداریهای ایران طی فصل بهار امســال پروار
شدهاند؛ درحالیکه در بهار پارسال تعداد گوسفند
و بره پروار شده 4.5میلیون راس و تعداد بزهای
پروار شده هم 1.1میلیون راس بوده است .مرکز
آمار ایران میگوید :در بهار امسال نسبت به بهار
سال گذشــته تعداد گوســفند و بره پروار شده
٢٩.٢درصــد و بز و بزغاله پــرواری  ٥٨.٦درصد
افزایش داشته است.
تازهترین یافتههای آماری بیانگر این اســت که
تعداد بره متولد شده در دامداریهای ایران طی
فصل بهار امســال نســبت به بهار سال گذشته
22.5درصــد و بزغالــه هم 30.6درصد رشــد
کرده اســت و در یک برایند کلــی در خرداد ماه
ســالجاری تعداد ٧٣،٧میلیون رأس دام سبک
شــامل ٥٥.٣میلیون رأس «گوســفند و بره» و
١٨.٤میلیون رأس «بز و بزغاله» در دامداریهای
کشور موجود بوده که نسبت بهمدت مشابه سال
قبل تنها ٣.٨درصد رشد را نشان میدهد.

مرکز آمــار ایــران میگوید :تعداد گوســفند و
بره در دامداریهای کشــور در خرداد امســال
بــه 55.3میلیــون راس و تعداد بــز و بزغاله به
18.36میلیون راس رسیده است .به این ترتیب
در مقایسه با بهار ســال گذشته تعداد گوسفند و
بره 4.5درصد و بز و بزغاله 1.5درصد بیشتر شده
و 2.39میلیون راس بر تعداد گوسفندان و برهها
و 280هزار راس بر تعــداد بزها و بزغالهها افزوده
شده است.
به گزارش همشهری ،تازهترین آمارگیری فصلی
از تعداد و تولیدات دام سبک در بهار امسال نشان
میدهد؛ 6.5میلیون راس بره و 2.9میلیون راس
بزغاله در بهرهبرداریهای پرورشدهنده دام سبک
کشور متولد شده؛ درحالیکه در بهار سال گذشته
تعداد برههای زنده به دنیا آمــده در دامداریها
5.27میلیون راس و تعداد بزغالههای تازه متولد
شده هم 2.206میلیون راس بوده است.
این گزارش میافزاید :تعــداد 5.8میلیون راس

آخرین وضعیت کشتار دام

زاد و ولد دام سبک در بهار 1401

سال
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400

گوسفند و بره
6,828
7,450
9,196
10,236
9,709
8,609
6,395
5,868
7,955
12,543

تغییر
1/9
4/23
3/11
-1/5
-3/11
-7/25
-2/8
6/35
7/57

جدیدترین آمــار تعداد و وزن الشــههای قابل
مصرف انواع دام ذبح شــده در کشــتارگاههای

رسمی ایران در 10ســال گذشته نشان میدهد
که کمترین تعداد الشههای قابل مصرف گوسفند
و بره کشتار شــده با 5میلیون و 868هزار الشه
به وزن 116هزار تن در ســال 1398و بیشترین
تعداد با 12هزار و 543الشه به وزن 238هزار تن
در سال 1400ثبت شده است.
این گزارش میافزاید :کمترین تعداد الشه قابل
مصرف گاو و گوساله ذبح شده با 820هزار الشه
به وزن 173هزار تن در ســال 1398و بیشترین
هم با 1613هزار الشــه به وزن 336هزار تن در
سال گذشــته ثبت شده اســت .همین وضعیت
درخصوص کشــتار گاومیش و بچــه گاومیش
دیده میشود؛ بهگونهای که در سال 1399تعداد
الشــههای قابل مصرف این حیوان کشتار شده
14هزار الشــه به وزن 2.7هزار تــن بوده که در
ســال 1400تعداد آن به 34هزار الشــه با وزن
6.6هزار تن رسیده است .البته مرکز آمار میگوید:
کمترین تعداد الشههای قابل مصرف شتر و بچه
شتر با 19هزار الشــه به وزن 3.8هزار مربوط به
ســال 93و بیشــترین تعداد با 33هزار الشه به
وزن 7هزار تن مربوط به ســال 96بوده و در سال
1400این تعداد به 26هزار الشه به وزن 5.1هزار
تن رسیده است.

قفلگشایی مسکن با حذف قیمت زمین

افزایش تعداد الشههای قابل مصرف
دام در سال 1400نسبت به سال 1399

- 57.7

گوسفند و بره

درصد

- 8.21

بز و بزغاله

درصد

- 37.9

گاو و گوساله

درصد

- 41.7

گاومیش

درصد

- 8.23

شتر

درصد

- 9.48

جمع

درصد

مسکن ،موتور رشد اقتصادی

تعداد گوسفند ،بره ،بز و بزغاله در دامداریهای ایران طی فصلهای مختلف  -میلیون رأس
55.30

55.58
47.27

52.91

60.00

53.87

46.78

46.59

43.00

47.23

48.20
41.30

42.85

47.29

48.50
40.00

گوسفند و بره
بز و بزغاله

18.36

18.31

50.00
40.00
30.00

16.09

16.29

18.08

18.27

16.66

15.28

16.95

16.66

1399.04

1399.03

1399.02

1399.01

1398.04

15.03

16.43

17.46

1398.03

1398.02

1398.01

18.06

15.42

20.00
10.00

1401.01

1400.04

1400.03

1400.02

1400.01

تعداد الشههای قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاههای ایران در فاصله سالهای  1391تا  - 1400هزار الشه
شتر
تغییر
گاومیش
تغییر
گاو و گوساله
تغییر
بز و بزغاله
26
32
1,378
2,129
24
-5/37
20
-9/24
1,035
6/3
2,206
19
0/40
28
8/8
1,126
5/13
2,504
5/13
1,278
9/1
2,552
22
6/3
29
24
-2/17
24
-4/7
1,183
-4/6
2,388
33
-3/8
22
-1/4
1,134
-9/6
2,223
25
-1/9
20
-6/11
1,003
-2/14
1,907
27
-0/30
14
-2/18
820
-2/16
1,599
21
4/71
24
7/42
1,170
5/28
2,055
26
7/41
34
9/37
1,613
8/21
2,503

تغییر
-7/7
-8/20
8/15
1/9
5/37
-2/24
0/8
-2/22
8/23

1397.04

جمع
10,393
10,735
12,873
14,117
13,328
12,021
9,350
8,328
11,225
16,719

1397.03

0.00

تغییر
3/3
9/19
7/9
-6/5
-8/9
-2/22
-9/10
8/34
9/48
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چند روز پس از گزارش منفی شدن نرخ رشد
نقدینگی در فروردین امسال ،بانک مرکزی
کالن
از رشــد این شــاخص مهم در اردیبهشت
پردهبــرداری و اعالم کــرد :حجــم نقدینگــی در پایان
اردیبهشتماه ســال 1401به 4943هزار میلیارد تومان
رسید که نسبت به پایان سال2.3 ،1400درصد رشد کرده
و نرخ رشد 12ماهه نقدینگی در اردیبهشتماه 1401معادل
37.3درصد برآورد شده است.
این گزارش میافزاید :رشد پایه پولی در 12ماه منتهی به
اردیبهشتماه سال  1400به 30.5درصد و نسبت به پایان
سال ،1400رشدی معادل 6.5درصد رشد کرده است ،در
مقایسه با اردیبهشت سال 1399تنها 9دهم درصد از رشد
آن کاسته شده است.
جعفر مهدیزاده ،مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ،کنترل
رشــد ترازنامه بانکها ،انضباط مالی دولت و کنترل بدهی
بانکها به بانک مرکزی را ازجمله عوامل مهم رشــد منفی
نقدینگی در فروردین ماه امسال اعالم و تأکید کرد :منفی
شدن نرخ رشد ماهانه نقدینگی در کنار رشد تولید مناسب
و فراتر از انتظار ســال گذشــته ،نوید بخش روند تحوالت
اقتصادی مثبت در کشور است .او درباره سهم انضباط مالی
دولت در کاهش رشد نقدینگی اظهار کرد :مدیریت تنخواه
گردان دولت با هماهنگیهای بین بانک مرکزی و دولت در

سالجاری به خوبی انجام شــده و در فروردین ماه دولت از
تنخواه گردان اســتفاده نکرده که نقش مهمی در کنترل و
کاهش رشد پایه پولی داشته و بدهی بانکها به بانک مرکزی
هم کنترل شده و آثار خوبی بر متغیرهای کالن داشته است.
مجید کریمی ،مدیــرکل دفتر بازارهای مالــی و بازرگانی
وزارت اقتصاد هم اعالم کرد :طی  ۵۰ســال گذشته میزان
رشد نقدینگی بهنحوی بوده است که نقدینگی ۴۳هزار برابر
شــده ،اما میزان تولید در این فاصله زمانی کمتر از  ۳برابر
افزایش داشته است.
او عامل اصلی تورم را نقدینگی اعالم کرد و افزود :سایر عوامل
مانند نرخ ارز ،انتظارات تورمی و ...عواملی هستند که باید
بهصورت کوتاهمدت و بلندمدت مورد بررســی قرار گیرند.
کریمی در مورد بسته راهکارهای ضدتورمی نیز یادآور شد:
تصمیم بر این است که با کمک بانک مرکزی ،کنترل ترازنامه
اتفاق بیفتد و این به معنی جلوگیری از واگذاری تسهیالت
بیش از حد اســت که این موضوع از خلــق بیمهابای پول
جلوگیری میکند .او تأکید کرد :کاهش نرخ رشد نقدینگی
باید بهصورت مستمر صورت بگیرد تا همگان بتوانند شاهد
کاهش نرخ تورم و سطح عمومی قیمتها باشند.
غالمرضا مصباحی مقدم ،رئیس کمیته فقهی سازمان بورس
و اوراق بهادار ،اســتقراض نکردن دولت از بانک مرکزی از
شهریور ماه سال گذشته تاکنون را عامل اصلی منفی شدن

نهضت ملی مسکن بر حذف قیمت زمین از هزینه اولیه احداث
مسکن و تخصیص تســهیالت بلندمدت بانکی به پروژههای
مسکن دولتی تمرکز شــده و علی نیکزاد ،نایبرئیس مجلس
معتقد است :قفل مشکل مســکن با همین دو سیاست مرتبط
با زمین و تسهیالت باز خواهد شــد .نیکزاد که از طرفداران و
مجریان اصلی طرح مســکن مهر نیز بوده ،در همایش الزامات
و ســازوکارهای فنی ،اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی
مســکن در مرکز پژوهشهای مجلس گفت :در زمینه تأمین
مسکن مناسب خانوارها کمکاریهای زیادی صورت گرفته و
امروز خانوادهها از بابت مسکن دچار مشکل هستند؛ درحالیکه،
قانون اساسی بهعنوان میثاق ملی و سند راهبردی کشور ،تهیه
مسکن مناسب با اولویت اقشار محروم را از وظایف خدشهناپذیر
دولت دانسته است .او با اشــاره به تصویب قوانین مسکنی در
مجلس دهم و یازدهم ،افزود :در قانون جهش تولید دو شــورا
در سطح ملی و استانی تعریف شده است که میتواند گرهها را
باز کند و این دو شورا باید محکم وارد شده و اقدامهای عملیاتی
و مؤثر انجام دهد .او همچنین با تأکید بر اینکه مسکن یکی از
مهمترین شاخصها در تولید ناخالص ملی است ،گفت :موانع
موجود در حوزه مســکن با اراده محکم و برنامهریزی صحیح
قابلرفع است و اگر بتوانیم نهضت ملی مسکن را باقدرت و سرعت
اجرا کنیم صنایع مختلفی فعال خواهد شد و این امر به اشتغال
جوانان کشور هم کمک خواهد کرد .نایبرئیس مجلس در پایان
تأکید کرد :مسئوالن با برنامهریزی و اقدامات عملیاتی سیاست
زمین صفر را در حوزه مسکن اجرا کنند ،مقاومت دستگاهها در
مقابل تسهیالت ساخت مسکن روســتایی باید برطرف شود و
تخفیف در هزینههای صدور پروانه ساخت باید در دستور کار
دولت و شهرداریها قرار گیرد.

رشد نقدینگی بعد از ۹ســال اعالم کرد و گفت :این اقدام
دولت قابل تقدیر است و باید استمرار یابد.
او با بیان اینکه تاکنون عامل مهم تــورم در ایران ،افزایش
پایه پولی ناشی از رشد نقدینگی بوده است ،ادامه داد :رشد
نقدینگی  2کانال دارد که یکی استقراض از بانک مرکزی و
دیگری بانکهای عامل هســتند که آنها هم درصورت تراز
نبودن و اســتقراض از بانک مرکزی موجب رشد نقدینگی
میشــوند .او تأکید کــرد :دولت همچنان کــه گفته بود
استقراض از بانک مرکزی نداشت و کسری بودجه را از جای
دیگری جبران کرد ،هرچند هنوز استقراض بانکها ادامه
دارد و الزم است در این مورد نیز تدابیر الزم صورت گیرد.
بهگفته این کارشناس اقتصادی ،الزم است عدماستقرار از
بانک مرکزی استمرار یابد و درعینحال بانکها را کنترل
کنند که در عملیات خود تراز شــوند تا در منابع و مصارف
دچار مشکل نشده و به سراغ استقراض از بانک مرکزی نروند
تا عامل دیگر رشد پایه پولی مهار شود.
مصباحی مقدم ادامه این مسیر را برای کاهش تورم ضروری
دانست و گفت :در این مسیر دولت و مجلس برای تراز بودن
بودجه تالش کنند؛ زیرا زمانی که بودجه تراز شــود ،دیگر
کسری بودجه وجود نخواهد داشــت که نیاز به استقراض
از بانک مرکزی باشــد و با ادامه این مسیر ،نرخ تورم نزولی
خواهد شد.

اقتصاد ایران هم بهواســطه تحریمها و هم بهدلیل دور ماندن
از تکنولوژیهای روزآمد ،از رشــد همهجانبه و مستمر محروم
است و درعینحال بهدلیل آب رفتن اندازه آن ،ظرفیت باالیی
در رشــدهای مقطعی و تکبعدی با پیشــران شــدن یکی از
بخشهای خاص دارد .در شــرایط فعلی که سهم نفت نیز در
اقتصاد کشور کمرنگ شده ،صنعت ساختمان و بهویژه بخش
تولید مسکن بهعنوان یکی از بخشهای مستعد برای پیشران
شدن مطرح است که بهدلیل وابستگی مستقیم و غیرمستقیم
با دهها صنعت دیگر ،تحریم آن میتواند به محرکی برای رشد
تولید ناخالص داخلی تبدیل شود .بابک نگاهداری ،رئیس مرکز
پژوهشهای مجلس معتقد است :تولید مسکن عالوه بر تأثیرات
عمیق اجتماعی و فرهنگی ،به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت
ویژهای است چراکه همچون موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور
عمل میکند .او میگوید :بخش مسکن با ایجاد رشد اقتصادی و
اشتغال آفرینی در بخش ساختمان و بخشهای وابسته از طریق
تأثیر بر مخــارج مصرفی ،ســرمایهگذاری و تغییرات در تولید
ناخالص داخلی ،نوسانات اقتصادی را بهشدت تحتتأثیر خود
قرار میدهد ،بنابراین تأثیرات ناشی از آن نیز محدود به بخش
مسکن نیست .نگاهداری درعینحال نسبت به اقدامات تکبعدی
در دورههای مختلف در حوزه مسکن هشدار میدهد و میافزاید:
در کشور ما با توجه به ابعاد نیاز به مسکن در دورههای مختلف،
قوانین و سیاستهای متعددی وضع شــده است اما مقطعی
بودن سیاستها و نبود برنامه مشــخص و دورنمای بلندمدت
برای چگونگی رفع مشکل مسکن ،نبود اطالعات شفاف ،نحوه
اجرای سیاستها و ...موجب شده است تا رویکردهای حقوقی و
برنامهای مصوبات همواره از خألهای متعددی برخوردار باشند.
رکوردشکنی هزینه مسکن

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ســهم هزینههای مسکن در
سبد خانوارهای شهری ایران را بین 60تا 70درصد اعالم کرده
و میگوید :میانگین این شاخص در جهان 18درصد است و در
دامنه نوســان 15تا 25درصد قرار دارد .پیشاز این همشهری
نیز در یک گزارش تحلیلی – آماری ،اعالم کرده بود در 4سال
اخیر ،اقتصاد ایران با جهش 8برابری نرخ ارز و افزایش 7برابری
قیمت مسکن روبهرو بوده و سهم هزینه اجاره از سبد مصرفی
خانوارهای شــهری به 70درصد در اردیبهشت 1400افزایش
یافته درحالیکه این رقم در سال 95معادل 51درصد بوده است.
نگاهداری با اشاره به مطالعات بخش مسکن در 6برنامه توسعه
قبلی میگوید :مهمترین مسئله در توفیق نداشتن بخش مسکن
در برنامههای قبلی این بوده که یک بسته جامع ،با ابعاد مختلف
برای رفع نیازهــای مختلف آحاد جامعه ایرانــی با نگاه به حل
مشکالت حوزه مسکن همچون بدمسکنی ،بیمسکنی و نظایر
آن وجود نداشته است .به عقیده او برخوردهای موضعی و محدود
برای حل مسئله مسکن بدون استفاده از ابزارهای حاکمیتی،
حقوقی و قانونی سبب شده است مسئله مسکن ،به شکل پایدار و
مزمن از مسائل اصلی حوزه شهری و اجتماعی کشور باقی بماند.
او تأکید میکند :قانون جهش تولید مســکن در پی راهکاری
عملیاتی برای برونرفت بخش مسکن از وضع کنونی و تبعات آن
است اما این قانون نیز صرفاً تمرکز خود را بر تولید و عرضه مسکن
محدود کرده و در پروسه اجرای قانون ،باید با نگاهی چندبعدی،
به حوزههای اجاره بهشرط تملیک ،ساخت تدریجی ،پیشخرید،
مسکن استیجاری ،اجارهداری حرفهای و ...نیز پرداخته شود.

چهارشنبه  15تیر 1401
شماره 8538

9312
5586
3953
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1816
1530
2987
3519
1757
2194
1820
1077
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460
368
228
217
232
53
153
179
231
297
463
1084

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون
حمایت از حقوق معلوالن از دستور معاون اول رئیسجمهور
برای اجرای قانون استخدام  3درصدی افراد دچار معلولیت
خبر داد.
منصوراهللوردی زواره ،مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی
و نظارت بر اجرای قانــون حمایت از حقوق معلوالن گفت:
براســاس قانون همه دســتگاههایی که از بودجه دولتی
استفاده میکنند موظف هستند ،این قانون را رعایت کنند.
همچنین در ماده ۱۵نیز آمده است که نهادهای عمومی،
وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکتهای عمومی و انقالبی ملزم
به رعایت این قانون هستند.
او ادامــه داد :هماکنــون اتفاقی که افتاده این اســت که
تمام دستگاههایی که با مجوز ســازمان اداری استخدامی
کشور از طریق آزمون سراســری که دوبار در سال برگزار
میشود نیرو جذب میکنند ،این میزان 3درصد را رعایت
میکنند.
مســئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظــارت بر اجرای
قانون حمایــت از حقوق معلــوالن تصریح کــرد :وزارت
بهداشت ،وزارت آموزش و پرورش و ســایر دستگاهها که
از طریــق مجوز ســازمان اداری اســتخدامی نیرو جذب
میکنند ،این قانون  3درصد حــق افراد دارای معلولیت را
رعایت میکنند.
اهللوردی تصریح کرد :نتیجه جلســهای که در دو الی سه
هفته پیش با معاون اول رئیسجمهور داشتیم ،این شد که
آقای مخبر سازمان اداری استخدامی را موظف کرد به اینکه
باید بر سایر دستگاهها یا نهادهای عمومی درباره استخدام
سهمیه 3درصد افراد دارای معلولیت نظارت کرده و اجازه
ندهند که این قانون حداقل  3درصد جــذب افراد دارای
معلولیت توسط این دستگاهها و نهادها مغفول بماند.
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اجرای قانون استخدام 3درصدی
معلوالن به دستور معاون اول

در 5ماه و 15
روز گذشته

12058
12957

آیین پایانی چهارمین جشــنواره ملی فردوسی در کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
الهام یاوری ،رئیس ســازمان ملی پرورش اســتعدادهای
درخشان در این مراسم با بیان اینکه شکلگیری یک ملت
تنها به مرزهای جغرافیایی محدود میشود گفت :حفظ و
انتقال عناصر فرهنگی باعث دوام و قدرت یک ملت میشود
و این مهم از طریق ســنتها ،تاریخ و زبان مشترک اتفاق
میافتد .او خردپذیری و دادخواهی را دو عامل برای همدلی
ایرانیان دانست و گفت :فردوسی بزرگ در شاهنامه به هر دو
موضوع تأکید کرده است.
یاوری خســتگی ناپذیری ،تالش بیپایــان و غیرپذیری
تورانیان را از موارد دیگری دانســت که در شاهنامه به آن
اشاره شده است و گفت :طغیان در برابر ستم و ستمناپذیری
در داستانهای متعددی از شاهنامه آمده و بر آن تأکید شده
است .همچنین راز و نیاز و دعا از جلوههای دیگر شاهنامه
است و رستم پیش از بسیاری از رزمهای خود به راز و نیاز
میپرداخت.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان
اینکه معلمان موجب شدند تا ما حق را بهتر ببینیم گفت:
معلمان بودند که کمک کردند عاشــق یکدیگر باشــیم؛
آرزومنــدم هیچ وقت زحمــات معلمان فراموش نشــود؛
امیدوارم از دعای ما خداوند بهترین پاداشها را به معلمان
بدهد.

یوسف نوری
وزیر آموزشوپرورش
طبــق قانــون ،رتبهبنــدی بایــد از ۳۱
شهریور  ۱۴۰۰اجرایی شود که  ۳۸هزار
میلیارد تومان بودجه برای آن در سال
جاری درنظر گرفته شــده اســت .طبق
وعــده رئیــس ســازمان برنامهوبودجه
ت معوقات
پس از صدور احکام ،پرداخ 
بــر اســاس مقتضیــات دولــت صــورت
خواهد گرفت /.ایسنا
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زحمات معلمان فراموش نشود
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نیکوتینیهای گمنام ،تشکیالتی غیرانتفاعی ،بینالمللی و
برخاسته از بطن اجتماع است که با هدف بهبودی معتادان
به نیکوتین در بیش از 80کشور فعالیت میکند .این انجمن
بهصورت رایگان بــوده و اعضــای آن میتوانند چگونگی
زندگی بدون مصرف نیکوتین را از یکدیگر آموخته و عوارض
و نابسامانیهایی که در اثر اعتیاد به نیکوتین در زندگیشان
بهوجود آمده ،بهبود دهند.
نخستین جلسه نیکوتینیهای گمنام ایران در آذرماه1379
با حضور 4نفر در تهران تشکیل شــد .پس از آن جلسات
این انجمن به شــهرهای قم ،اراک ،شــیراز و بســیاری از
شهرها و استانهای دیگر گســترش یافت .هماکنون نیز
پس از گذشت ســالها ،همه روزه در تهران و سایر شهرها
300جلسه در هفته برگزار میشود.
براســاس ســنت این انجمن ،تنهــا الزمــه عضویت در
نیکوتینیهای گمنام تمایل به قطع مصرف نیکوتین است.
هرکس که مایل به رهایی از نیکوتین باشد میتواند به این
جمع بپیوندد ،چون توجه این انجمن بر تمایل مشــترک
برای رهایی از اعتیاد نیکوتین متمرکز شده است.
گمنامی یکــی از عوامل اصلــی و اولیه بهبــودی اعضای
انجمــن نیکوتینیهای گمنام اســت .زیرا اصل اساســی
گمنامی ،باعث میشــود تا معتادان به نیکوتین بیترس
از ممانعتهای اجتماعی و قانونی ،در جلســات شــرکت
کنند .این برای معتادان بــه نیکوتینی که قصد دارند برای
اولینبار در جلســات شرکت کنند ،مســئله مهمی است.
همچنین ،گمنامی ،فضای یکسانی را در جلسات بهوجود
میآورد.
گمنامی باعث میشــود افراد هیچگونه تمایــزی از نظر
تحصیالت ،دارایی و شرایط اجتماعی نسبت به سایر اعضا
نداشته باشند و هیچ عضوی در هر شرایطی بیشتر یا کمتر
از عضو دیگر نباشد.
شــماره تلفنها و آدرس جلســات بســیاری در سایت
رســمی انجمن  www.nicairan.orgدرج شــده .این
جلسات رایگان است و شــماره تلفن کمیته اطالعرسانی
و روابطعمومی انجمن بهمنظور کمک به معتادان در پیدا
کردن نزدیکترین جلسات طراحی شده است.

نمودار کرونا
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نیکوتین
رهایی از
با کمک یک انجمن
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علیرضا استقامتی
رئیس هیات مدیره انجمن دیابت گابریک
قریــب  ۷میلیــون نفــر و در مجمــوع
بــا تعــداد افــراد خانوارهــا قریــب ۳۵
میلیون نفــر درگیر بیمــاری دیابت نوع
دو هســتند .در بهمــن ســال گذشــته
شــورای عالی بیمه مصوب کرد بعضی
خدمات بیماران دیابتی تحت پوشش
قرار گیرد ،اما این مصوبه هنوز اجرایی
نشده است /.فارس
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مجید میراحمدی
معاون امنیتی-انتظامی وزارت کشور
حســاب بانکــی برخــی اتبــاع خارجــی
اشتباها ًمسدودشدهبود.رفعمسدودی
برای این حسابها انجام شده یا در اسرع
وقت انجام میشود .فقط حساب برخی
از اتباعی که اقدام به عملیات پولشویی
کرده بودند مسدود کردهایم كه بعضی
آگاهانه و بعضی ناآگاهانــه اقدام به این
جرایم کردهاند /.مهر

موج هفتم نزدیک شد

افزایش آمار مراجعه بیماران سرپایی به مراکز درمانی و جهش شمار مبتالیان به کرونا در 15روز گذشته
حکایت از روند صعودی کووید 19-دارد
مســئوالن مراکــز درمانــی،
متخصصان عفونــی بخشهای
گزارش
مراقبتهای ویژه بیمارستانها و
پزشــکان در مطبها ،از افزایش میزان مراجعه
بیماران با نشــانههای کرونا که اغلب به شــکل
سرماخوردگی است ،خبر میدهند و حاال همین
افزایش ،در آمارهای روزانه وزارت بهداشــت از
شیوع کرونا در کشور هم مشخص است .آنطور که
پیداســت ،شــمار بیماران در 2هفته گذشته،
افزایش قابل توجهی داشــته ،بهطوری که تعداد
مبتالیان روزانه از اول تیر کــه 265نفر بود ،روز
گذشــته در چهاردهمین روز از این ماه ،به باالی
یک هزار نفر یعنی 1084نفر رسید.
آمار فوتیها هم با کمی نوســان ،بــاال رفت اما
بهگفته متخصصان عفونی ،هنوز نگرانی از بابت
تعداد فوتیها وجود ندارد .تعداد بســتریها هم
در ابتدای تیر67 ،نفر بــود و دیروز150 ،نفر و در
این شرایط نگرانیها از شیوع دوباره کرونا افزایش
یافته است.
محمدرضا هاشمیان ،فوقتخصص مراقبتهای
ویژه و عضو کمیته علمی کرونا دیروز به همشهری
گفت که نشــانههای ورود به مــوج هفتم کرونا
پدیدار شــده اســت .او که در بیمارستان مسیح
دانشوری فعال است ،توضیحات بیشتری درباره
افزایش آمار مراجعه کنندهها بــا عالئم کرونا به
بیمارستانها ،مطبها و درمانگاهها داد .بهگفته
او ،همانطور که در آمارها مشخص است ،براساس
آخرین اعالم وزارت بهداشت ،یک هزار و 84بیمار
جدید و 150نفر به تعداد بستریهای کرونا اضافه
شد ه اســت« :ســالمندان و افراد با بیماریهای
زمینهای و نقص ایمنی ،در خطر بیشــتری قرار

تغییرات محســوس در تعداد مبتالیان
دیــده میشــود ،امــا هنــوز روی آمــار
بستریشدههای آیسییو این تغییرات
را نمیبینیم .اینها نشــانههای ورود به
موج هفتم کروناست

دارند و آنطور که تصویربرداری از بیماران نشان
میدهد در مراحل حاد ،ریــه بیماران هم درگیر
میشود ».براســاس اعالم هاشمیان ،عالئم ابتال
شبیه سرماخوردگی است؛ البته اگر عفونتها از
باال به پایین باشــد ،حکایت از درگیری ریه دارد:
«هماکنون سویه غالب همان  BA4و  BA5است.
با اینکه تغییرات محســوس در تعداد مبتالیان
دیده میشود اما هنوز روی آمار بستریشدههای
آیسییو این تغییرات را نمیبینیم؛ بنابراین این
امید وجود دارد که بیماری با شدت پایین ،افراد را
بهمدت حدود  3هفته درگیر کند و تعداد فوتیها
افزایش پیدا نکند .بعید بهنظر میرسد که دوباره
درگیر پاندمی کرونا شــویم .اما به هر حال اینها
نشانههای ورود به موج هفتم کروناست ،اگر موارد
ابتال باالتر رود ،ممکن است درگیر پیک شویم».
براســاس اعالم این متخصص ،اومیکرون مانند
دلتا نیست ،نباید مردم را ترساند اما باید احتیاط
کرد« :درمان کرونا پرهزینه است ،حاال هم نسبت
به قبل ،میزان پولی که برای درمــان کرونا باید
پرداخت شود ،بیشتر اســت؛ بنابراین هر ابتال و
بستری ،بسیار هزینهبر خواهد بود ،باید از ابتالی
افراد جلوگیری شود».
او به استفاده از ماســک در فضاهای بسته تأکید
کرد« :نمیتــوان به مردم گفت مانند گذشــته
پروتکلها را رعایت کنند ،به هر حال شیوع کرونا
هم مانند گذشته نیست و دیگر نمیتوان مردم را
محدود یا مجبور به قرنطینه کرد .سازمان جهانی
بهداشــت هم این اجازه را به کشورها نمیدهد.
باید با واکسیناسیون ،ایمنی را باال برد .هماکنون
کشــورهایی مانند امارات و کوبا ،مــوارد ابتالی
باالیی دارند ،اما مرگشان صفر است ،در ایران هم
باید ایمنی با واکسن باال رود».
اوایل هفته گذشته ،ستاد ملی مقابله با کرونا ،برای
تزریق دوز یادآور کرونا برای جمعیت باالی 12سال
«توصیه اکید» کرد و روز دوشــنبه ،معاون وزیر
بهداشت در نامهای به دانشگاههای علوم پزشکی
خبر از صدور مجوز تزریق دوز چهارم داد .هرچند
که بهگفته کارشناســان ،دیگر نباید عددی برای
تزریقهای بعدی کرونا اعالم شود و تنها بهعنوان
ن یادآور یا بوستر ،از آن یاد میشود .چرا که
واکس 
این واکســنها مانند آنفلوآنزا ،باید ساالنه تزریق

زمانی روزانه بیــش از یــک میلیون نفر

واکسن تزریق میکردند و حاال به روزی

12هــزار نفــر رســیده اســت .واکســن
هم میتواند عــوارض و درصد خطایی
داشــته باشــد ،اما بایــد نــگاه مثبتی به

آن داشت

شوند .معاون بهداشتی وزیر بهداشت ،در نامهای که
به دانشگاههای علوم پزشکی نوشت ،اعالم کرد که
با توجه به بازگشت زائران حج ،گردهمایی اربعین،
بازگشایی مدارس و دانشــگاهها ،تمام گروههای
سنی که میتوانند واکسن دریافت کنند و بیشتر
از 6ماه از تزریق آخرین نوبت واکسنشان گذشته
است ،نســبت به تزریق اقدام کنند .او همچنین
در این نامه ،بر تداوم اســتفاده از ماسک ،رعایت
شــیوهنامههای بهداشــتی بهویژه در گروههای
پرخطر تأکید کرد و خواســتار تشخیص بهموقع
ورود سویههای جدید شد.
تهدید کادر درمان از سوی واکسنستیزان

حــاال در این وضعیت فوقتخصــص مراقبتهای
ویژه نســبت به تزریق واکســن در کشــور انتقاد
میکند و میگوید« :ایران بســیار خوب در زمینه
واکسیناســیون اقدام کرد ،اما حاال تبلیغات برای
تزریق واکسن بسیار کم شــده است .زمانی روزانه
بیش از یک میلیون نفر واکســن تزریق میکردند
و حاال بــه روزی 12هزار نفر رســیده اســت .از
ســوی دیگر ،واکسنســتیزان ،یعنی آنهایی که
ضدواکســناند ،بهشــدت کادر درمان را تهدید
میکننــد و آزار میدهند ،ما ایــن تهدیدها را در
فضای مجازی بســیار میبینیم و بهشدت نسبت
به تزریق دوزهای ســوم و یادآور ،واکنش نشــان
میدهند .به هر حال واکسن هم میتواند عوارض
و درصد خطایی داشته باشــد ،اما باید نگاه مثبتی
به آن داشت ».او ادامه میدهد« :هماکنون ،حدود
27میلیون نفر دوز سو م واکسن را زدهاند و جمعیت
افرادی که 6ماه از آخرین تزریقشــان گذشــته،

باالست .واکسن ،دائمی نیســت و با گذشت زمان
اثربخشیاش کم میشود ».بهگفته او ،افرادی که در
گروههای پرخطر قرار دارند ،باید دوز سوم را بزنند
و اگر مدت زمان زیادی از آن گذشته ،باید نسبت
به دوز یادآور هم اقدام کنند« :کســانی که 2دوز
واکسن زدهاند ،ایمنی کاملی ندارند ،مسئله دیگر
این است که هماکنون واکســن یادآور برای کادر
درمان هم در دسترس نیست .این افراد باید در محل
کارشان واکسینه شوند .خیلی از مردم هم هستند
که تمایل به تزریق دوز یادآور دارند اما نمیدانند
به کجا باید مراجعه کننــد ».او از بیتوجهی صدا
و ســیما نســبت به تزریق دوز یادآور کرونا انتقاد
میکند«:مردم تمــام اطالعات را از فضای مجازی
میگیرند؛ درحالیکه خیلیهــا در این فضا فعال
نیستند .از سوی دیگر ،تبلیغاتی هم برای تزریق دوز
چهارم واکسن کرونا صورت نمیگیرد».
مراجعههای سرپایی  3برابر شدهاند

روز گذشــته ،داوود پیامطبرســی ،متخصــص
عفونی و دیگر عضو کمیته علمی کشوری مقابله
با کرونا هــم ،افزایش ابتال به کرونا در کشــور را
چشمگیر عنوان کرد .بهگفته او ،از آنجایی رعایت
پروتکلهای بهداشتی کاهش یافته ،ممکن است
تعداد افراد زیادی درگیر بیماری شــوند و وقتی
جمعیت باالیــی درگیر بیماری شــود ،مطمئنا
عوارض و مرگومیر و بستری در آیسییو بیشتر
میشود« :حدود یک هفته است که دوباره موارد
سرپاییمان افزایش یافته که افزایش چشمگیری
هم است و بهنظر میرســد آغاز یک موج جدید
دارد در کشــور اتفاق میافتد .باید صبر کرد که
یک هفته تا  ۱۰روز دیگــر بگذرد تا درباره ارتفاع
این موج و شــدت آن بتوانیم اظهارنظر کنیم».
طبرسی به ایسنا گفت« :هماکنون افراد با عالئم
سرماخوردگی مراجعه میکنند .اگر بیماری در
جامعه بچرخد و افراد بیشتری مبتال شوند ،برخی
از مبتالیان هم نیاز به بســتری در بخش و حتی
آیســییو پیدا میکنند ».بهگفتــه او ،در 2روز
گذشته ،مراجعه ســرپایی به بیمارستان مسیح
دانشوری 3برابر شده است و از  ۱۲نفر به  ۵۰نفر
در روز گذشته رسیده که نشان میدهد بیماری
رو به افزایش است.

دولت برای زنان چه برنامههایی دارد؟

توضیحات معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ از تدوین سند جامع برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تا تشکیل صندوق ضمانت
معاون امور زنان و خانواده ریاســتجمهوری در بیان
عملکرد دولت سیزدهم گفته است که ازجمله مهمترین
زنان
اقداماتی که دولت ســیزدهم در حوزه زنان و خانواده
انجام داده ،تدوین سند جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است
که با اجرای آن گامی اساسی برای تحول در این حوزه برداشته خواهد
شد .مهمترین اقدامی که در این مدت یکسال فعالیت دولت انجام شده،
تشکیل ستاد ملی زن و خانواده بوده که با تشکیل این ستاد ،برنامههایی
در دستور کار قرار گرفته است .تدوین سند جامع توانمندسازی زنان
سرپرست خانوار ،ارتقای ساختار و جایگاه بانوان در استانها ،تشکیل
صندوق ضمانت برای زنان سرپرست خانوار ،انجام دورکاری برای بانوان
دارای فرزند زیر ۶سال ،تسهیالت برای ده ه شصتیها ،اشتغال بانوان،
توانمندسازی آنان و فعالیتهای حوزه بینالملل ازجمله مهمترین این
اقدامات است .البته دولت سیزدهم هنوز در مسیر یکسالگی خود قرار
دارد و در سالهای پیشرو در حوزه زنان فعالیتهایی خواهد داشت و
امید است این برنامهها عملیاتی شود تا بانوان در مسیر پیشرفتهای
جدی قرار بگیرند.
آسیبشناسی گسترده درباره زنان سرپرست خانوار

انسیه خزعلی ،معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری میگوید:
آسیبشناسی گستردهای در دولت ســیزدهم درباره زنان سرپرست

خانوار انجام شــده اســت .در ابتدای برنامه ششــم توسعه اقتصادی
3میلیونو۵۰۰هزار زن سرپرست خانوار در کشور داشتیم که متأسفانه
بهدلیل اجرایی نشــدن برنامههای ویژه برای زنان سرپرســت خانوار
تعداد این افراد دوبرابر شد .او با ابراز امیدواری از این موضوع که تا پایان
برنامه هفتم هیچ زن سرپرســت خانواری نداشــته باشیم که توانایی
تامین معشیت خود را نداشته باشــد ،گفت :دولت سیزدهم با تدوین
سند جامع توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار ،برای توانمندسازی
این زنان اقدامی عملیاتی انجام داده اســت .معاون امور زنان و خانواده
ریاستجمهوری ادامه داد :در این دولت ،نهایی شدن تدوین برنامه جامع
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بهمنظور موانع جذب اعتبار برای
اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار ،برنامهریزی شده است که امیدواریم
نتیجه مطلوبی در این راستا شاهد باشــیم .خزعلی اضافه کرد :دولت
سیزدهم ضمن تشــکیل کارگروهی تخصصی در چند ماه این برنامه
جامع را تدوین و به هیأت دولت تقدیم کرد.
صندوق ضمانت برای دریافت تسهیالت

خزعلی یکی دیگر از برنامههای مهم و اساسی دولت در ستاد ملی زن
و خانواده در دولت سیزدهم را تشکیل صندوق ضمانت برای دریافت
تسهیالت موردنیاز زنان سرپرست خانوار عنوان کرد و گفت :این مصوبه
نیز به تصویب هیأت دولت رسیده است تا برای بانوانی که مشکل ضمانت

بانکی برای اشتغال یا دریافت تسهیالت اشتغالزایی دارند از این پس
ضمانت توسط این صندوق صورت گیرد.
او درباره وثیقه برای دریافت تسهیالت بانوان کارآفرین نیز گفت :یکی از
مشکالتی که در سفرهای استانی بهعنوان مشکل جدی بانوان سرپرست
خانوار مطرح میشد ،مشکل ضمانت بانکی بود که در ستاد ملی زن و
خانواده با عملیاتی شــدن این مصوبه و تصویب آن در هیأت دولت به
نوعی مشکل این بانوان حل شده است .خزعلی معتقد است :با توجه به
اینکه ضمانت تسهیالت اشتغالزایی بهعنوان یکی از مشکالت جدی
زنان سرپرست خانوار است ،به همین منظور و برای ضمانت تسهیالت
زنان سرپرست خانوار در ستاد ملی زن و خانواده صندوق ضمانت زنان
سرپرســت خانوار با ۵۰میلیارد تومان تودیع به تصویب رسید و قرار
است این تسهیالت به ۱۰۰میلیارد تومان برسد .او ادامه داد :امیدواریم
این زنان حمایت شده و مشــکل ضمانت تسهیالت آنان حل شود که
البته معتقدیم با تشکیل این صندوق ،مشکل ضمانت تسهیالت بانوان
کارآفرین در حال حل شدن اســت .معاون رئیسجمهور اضافه کرد:
کارهای بزرگ نیاز به تسهیالت بیشــتری دارند ،برای این موضوع نیز
دنبال پشتیبانی بهتر برای کار و وســایل کار آنان هستیم تا دیگر نیاز
به وثیقه سنگین نباشد؛ چون معتقدیم یکی از وظایف ما این است که
حمایت از بانوان داشته باشیم و از طریق دستگاههای اجرایی این کار
را انجام میدهیم.
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خبر

زدگان

آغاز استقرار زلزله
در۴۰۰کانکس مسکونی سپاه
سخنگوی ســپاه ،از ارسال و اســتقرار تدریجی
۴۰۰کانکس مسکونی ارســالی آماد و پشتیبانی
کل سپاه به منطقه زلزله زده استان هرمزگان خبر
داد و گفت« :عملیات استقرار و اسکان زلزلهزدگان
در کانکسهای مسکونی ارسالی سپاه آغاز شده و
به سرعت ادامه مییابد ».در پی زلزله اخیر استان
هرمزگان و دستور حسین ســامی ،فرمانده کل
سپاه پاسداران مبنی بر رسیدگی عاجل به وضعیت
آسیبدیدگان و تامین نیازمندیهای زلزلهزدهها،
رمضانشریف،سخنگوومسئولروابطعمومیسپاه
با اعالم ورود کانکسهای دارای سیستم سرمایشی
به منطقه گفت« :در یک حرکت جهادی و انقالبی
۴۰۰کانکس مجهز به سیستم سرمایشی توسط
معاونت آماد و پشتیبانی کل سپاه به منطقه زلزلهزده
اعزام و عملیات استقرار و اسکان روستاییان زلزلهزده
در این کانکسها آغاز شده است ».او با اشاره به اینکه
عملیات استقرار و اسکان زلزلهزدگان در کانکسهای
ارسالی به سرعت ادامه دارد ،افزود« :نیروهای سپاه و
بسیج شامل نیروی دریایی سپاه ،سپاه امام سجاد(ع)
استان هرمزگان ،قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه
و یگانهای امدادی بســیجی ،از نخستین ساعات
وقوع زلزله عملیات امداد و نجات و در ادامه تامین
نیازمندیهای فوری و حیاتی زلزلهزدگان را آغاز
کردند و پس از عبور از مرحله بحران هماکنون در
کنار سایر دستگاهها و نهادهای امدادی در حال ارائه
خدمات متنوع به مردم زلزلهزده هستند».

عدد خبر
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ســیگار در ۶مــاه اول امســال بــه ازای
هر ایرانی مصرف شــده؛ بــه طوری که
مســئوالن وزارت بهداشــت میگویند
در این حــوزه قوانیــن خوبــی داریم اما
اجرا نمیشوند.

32

و  ۵۰۰میلیــون نــخ ســیگار در کشــور
در شــشماهه اول امســال دود شــده
اســت؛ یعنــی بــه ازای هرنفــر  ۳۸۲نخ
ســیگار ،تقریبا دو نخ در یــک روز برای
هرنفر!

نخ

میلیارد

میلیون نفر

مصرفکننــده دخانیــات هســتند کــه
 ۹.۳درصد آنها به صورت روزانه سیگار
میکشــند .البتــه اعــام شــده کــه در
شــش ماهه اول امســال میــزان تولید
ســیگار در کشــور ۱۴ ،درصــد افزایش
یافته است.

میلیارد

و  ۷۲میلیون نخ سیگار در شش ماهه
اول امســال تولیــد شــده کــه نســبت
به مدت مشــابه ســال گذشــته که ۲۵
میلیــارد و  ۱۲میلیــون نــخ بــوده اســت
به میــزان  ۱۴درصــد افزایش را نشــان
میدهد.

10

28

12

سالگی

بــر اســاس برآوردهــا ،ســن شــروع
اســتعمال دخانیات در کشــور اســت.
تعداد واحدهای تولیدی دخانیات از ۷
به  ۲۱واحد افزایش یافته و این موضوع
تاسفبار است.
منبع :فارس
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با مردم

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

برخی قیمتها اصال در باور نمیگنجند

2مترونیــم پالســتیک بســتهبندی خریــدم بــه قیمــت
62هزارو500تومان و هنوز باورم نمیشــود .در سال 97با این
رقم میشد یک هفته یخچال خانه را پر نگهداشت.
پیمان از تهران

از بین رفتن دامداری یعنی خالی از سکنه شدن روستاها

دامداری هستم که با افزایش هزینهها قادر به ادامه کار نیستم.
از طرفی قیمت گوشت برای مردم خیلی گران شده و از طرفی
با افزایش چند برابری هزینههای خوراک و کارگر ،دامداری
برای ما قیمت گوشت قابلقبول نیست .بسیاری از همکاران
من ابزار مولد خود یعنی همان دامها را فروختهاند و ترک کار
کردهاند اما من بهعنوان دانشآموخته این رشته تالش میکنم
سرپا بمانم تا شاید از این بحران عبور کنیم ولی مسئوالن باید
بدانند از بین رفتن دامداریها یعنی خالی از ســکنه شدن
روستاها و افزایش بیکاری و حاشیهنشینی ،یعنی تبدیل شدن
تولیدکننده به مصرفکننده و تبعات بیشمار دیگر که از فهم
من خارج است .لطفا فکری بکنند.
روستا از خلیل سرای فومن

پیامک

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

حذف پیامک زیر 30هزار تومان مشکلساز شده است

بهعنوان راننده تاکســی تقاضا دارم بانکها پیامکهای زیر
30هزار تومان را دوباره ارســال کنند ،برای مشــاغلی مانند
تاکسیرانی دریافت پیامک زیر این رقم مهم است زیرا سقف
کرایه تاکســی پایینتر از این مقدار اســت .به همین دلیل
مدام با مســافران بحث داریم و فقط پول نقد قبول میکنیم
که بیشــتر آنها ندارند و تمایل دارند کارت بــه کارت کنند
که چون پیامکش نمیآید ما راننــدگان تمایلی به این روش
نداریم .بههرحال وقتی اقشــاری نظیر ما،خردهفروشــان،
سوپرمارکتها و ...با این موضوع دچار مشکل شدهایم جا دارد
بانکها فکری برای برطرف کردنش بکنند.
خیری از تهران

پاسخ مسئوالن

روشنایی راهجرد به سلفچگان امسال تکمیل میشود

روابطعمومی ســازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور
زیر مجموعــه وزارت راه و ترابری پیرو چــاپ پیام مردمی با
عنوان «تاریکی مسیر راهجرد به سلفچگان» در ستون با مردم
پاسخ داده است :ضمن ســپاس از انعکاس دیدگاهها و نقطه
نظرات هموطنان و ظرفیت ایجاد شــده برای پاسخگویی به
استحضار میرساند روشنایی حدود 63کیلومتر از مسیر فوق
در حوزه استان مرکزی اجرا شده است و در حال بهرهبرداری
است .در حوزه استان قم نیز احداث روشنایی مذکور در دست
اقدام است و در سالجاری به بهرهبرداری میرسد.

باتالشتیمصلحوسازشدادسرایجناییتهران
خیرین و هنرمندان 5 ،زندانی آزاد شدند

گفتو گو

اشک شوق 5محکوم قصاص
گزارش

گفتههای زن محکوم به قصاص که پس از 14سال از زندان آزاد شد

میخواهمبرای بچههای یتیم مادری کنم

در میان زندانیانی که دیروز در دادسرای جنایی تهران
مهر آزادی بر پروندهاش ثبت و دستبند اتهام از دستانش
باز شــد ،زنی بود به نام نقره .او سال 87خواهر زادهاش
را به قتل رســاند و دیروز درحالیکه باورش نمیشد
کابوسهایش به سر آمده ،بعد از گذشت 14سال از زندان
آزاد شد و به آغوش خانوادهاش برگشت .او در گفتوگو
با همشهری از آرزوهایش و نذری که در دلش بود گفت و
البهالی صحبتهایش اشک خوشحالی ریخت.
فکرش را میکردی آزاد شوی؟

الهه فراهانی

روزنامهنگار

یک زن3 ،مرد و یک جوان افغان که به اتهام قتل به قصاص محکوم شده
و سالها پشت میلههای زندان بودند با تالش ویژه تیم صلح و سازش
دادسرای جنایی تهران و وساطت خیرین از مجازات مرگ گریختند و
صبح دیروز از زندان آزاد شدند.
بهگزارش همشهری ،صبح دیروز یک زن و 4مرد محکوم به قصاص از
زندان به دادسرای جنایی تهران منتقل شدند؛ چرا که قرار بود مقدمات
آزادی آنها فراهم شود.
هرکدام از آنها سرنوشــت متفاوتی داشــتند و در جریان حادثههای
جداگانه دســت به جنایت زده بودند .آنها بیش از 10سال در زندان
بودند ،حکم قصاصشــان قطعی شــده و تا یک قدمی چوبه دار هم
رفته بودند اما رفتاری که در زندان داشــتند و پشیمانی و توبهشان از
ش واحد صلح و سازش
جنایتی که مرتکب شده بودند باعث شد که تال 
دادسرای جنایی تهران برای نجات آنها از قصاص آغاز شود؛ تالشهایی
که زیرنظر محمد شــهریاری ،سرپرست دادســرای جنایی تهران تا
صبح دیروز ادامه داشت و در نهایت اولیای دم قبول کردند که در ازای
دریافت دیه از مجازات این محکومان بگذرند .با این حال هر پنج محکوم
به قصاص بهدلیل عدمتوانایی در پرداخت دیه همچنان در زندان بودند
تا اینکه با وساطت خیرین و پادرمیانی 2خواننده و یک بازیگر معروف،
مبلغ دیه در این 5پرونده جنایی فراهم و به اولیای دم پرداخت شد و
صبح دیروز هر 5زندانی پس از گذشت سالها از زندان آزاد شدند و به
آغوش خانواده هایشان بازگشتند.
تماس از زندان

یکی از محکومانی که دیروز از زندان آزاد شد ،مردی بود که به اتهام قتل
همسرش به قصاص محکوم شده بود.
محمد شهریاری ،سرپرست دادسرای جنایی در جلسه دیروز گفت:
این مرد به قصاص محکوم شده بود که مدتی قبل و با تالش تیم صلح و
سازش دادسرا تمامی اولیای دم جز یک نفر رضایت دادند .تنها یکی از
اولیای دم هنوز رضایت نداده بود و از طرفی به تازگی به زندان افتاده بود
که خوشبختانه موفق شدیم رضایت او را هم در آخرین لحظات جلب
کنیم .در ادامه جلسه سرپرست دادســرا با این فرد که به اتهام حمل
موادمخدر در زندان بود تماس تصویــری گرفت و وی از طریق ویدئو
کنفرانس اعالم کرد که قاتل را بخشیده است.
بهگفته محمد شهریاری ،تالش و اقدام نیکوکارانه خیرین باعث شد که
این زندانی آزاد شود و این در حالی است که خیرین تالش میکنند بعد
از آزادی ،شرایط کار نیز برای محکومان به قصاص فراهم کنند.
محبت ایرانیان را هرگز فراموش نمیکنم

«من سالها قبل جان یک زن ایرانی را گرفتم و زیر تیغ بودم اما خیرین

حوسازش دادسرا باعث گذشت اولیای دم شد
تالش تیم صل 

ایرانی به من زندگی بخشیدند و من این محبت را هرگز فراموش نخواهم
کرد ».این گفتههای یکی از زندانیانی است که دیروز،بعد از 17سال از
زندان آزاد شد .وی که اهل کشور افغانستان است میگوید :وقتی به
زندان افتادم 22ساله بودم و حاال 39سالهام .من دریکی از روستاهای
افغانستان زندگی میکردم .والدین و خواهر و برادرم وقتی  15ساله بودم
درجنگ طالبان درافغانستان کشته شدند و من قاچاقی به ایران آمدم تا
کار کنم و بعد راهی افغانستان شوم اما به سرنوشت عجیبی دچار شدم.
در جریان درگیری با یک زن ایرانی بر ســر پول ،جانش را گرفتم و به
زندان افتادم .پس از آن خانوادهاش درخواست قصاص کردند اما من در
این سالها در زندان توبه کردم و هیچ خطایی مرتکب نشدم.
او ادامه میدهد :هیچکسی را در ایران نداشتم و در این 17سال حتی
یک نفر هم به مالقاتم نیامد .اما خانــواده من زندانیان بودند و هر روز
با خدا راز و نیاز میکردم تا اینکه شنیدم تیم صلح و سازش دادسرای
جنایی تهران خانواده مقتول را راضی بــه دریافت دیه کردهاند .باورم
نمیشد که از چوبه دار فاصله گرفتهام و بعد متوجه شدم خیرین پول
دیه مرا هم پرداخت کردهاند و من امــروز زندگی و آزادیام را مدیون
محبت ایرانیان هستم که به من جان دوباره بخشیدند.
آزادی رؤیای دست نیافتنی بود

3مرد ایرانی که دیروز دستبند اتهامی از دستانشــان باز شده و آزاد
شدند ،درحالیکه اشک شــوق میریختند گفتند که آزادی رؤیای
دست نیافتنی برایشان بوده است .یکی از آنها مهرسال 85همسرش
را به قتل رساند و در آســتانه قصاص بود .وی گفت :به خاطر سرکار
رفتن همسرم جرو بحث کردیم و نمیدانم چه شد که از کوره در رفتم
و جانش را گرفتم اما در همه این ســالها مجازاتش را کشیدم .هربار
مردم و زنده شــدم و نمیدانید هر لحظه چقدر برایم سخت گذشت.
بارها مرگ را مقابل چشمانم دیدم و حاال باورم نمیشود که قرار است

آزاد شوم و آزادانه زندگی کنم .دلم میخواهد در راه خیر قدم بردارم و
مانند افرادی که بدون هیچ چشمداشتی به من کمک کردند ،به افراد
نیازمند ،خدمت کنم.
یکی دیگر از زندانیان مردی بود که مادر و خواهرش را در جریان یک
درگیری خانوادگی و بر ســر عصبانیت و عدمکنترل خشم ،در سال
82به قتل رساند.
وی به خبرنگار همشــهری گفت :هر هفته دست و پایم ميلرزید از
اینکه مبادا نام من در فهرست اعدامیها باشد و دیگر طلوع روز بعد
را نبینم .این جملهها به ظاهر شــاید خیلی ساده باشد اما هیچکس
جز یک فردی که زیر تیغ است درکش نمیکند .اینکه هربار بمیری و
دوباره زنده شوی خیلی وحشتناک است .من هر هفته قصاص شدم
و دوباره زنده شدم تا اینکه شنیدم پدر و خواهرم رضایت دادهاند .آن
زمان نور امید در دلم روشن شــد تا امروز که آزاد شدهام .وی ادامه
میدهد :خیرین برایم کار پیدا کردهانــد و میخواهم پس از آزادی
به زندانیانی که سرنوشت مشــابه من دارند کمک کنم تا آنها هم به
زندگی برگردند.آنهایــی که مانند من از بزرگترین اشــتباهی که
مرتکب شدهاند ،پشیمان هستند.
آخرین زندانی که دیروز آزاد شد ،مرد کامیونداری بود که 14سال
قبل با جوان موتور سوار درگیر شده و او را زیر گرفته بود .پس از آنکه
دستبند اتهامی از دستان وی باز شد ،همسر و فرزندانش به آغوش او
رفتند و اشک شوق ریختند .آنها از خیرین و تیم صلح و سازش تشکر
کردند و زندگی پدرشان را مدیون زحمات خیرین دانستند .از سوی
دیگر مرد زندانی نیز پس از آزادی گفت کــه در زندان هر روز قرآن
میخوانده و امیدوار بوده است که شاید روزی بخشیده شود و بتواند
به آغوش خانوادهاش برگردد .او گفت :در همه این سالها کنارشان
نبودم تا بزرگ شــدن بچههایم را ببینم و از امروز تا زمانی که نفس
میکشم میخواهم این همه سال نبودنم را جبران کنم.

کالهبرداری 10میلیاردی زن شیاد در آرایشگاهها
زن شیاد به بهانه فروش سکه ارزان در آرایشگاههای زنانه ،زنان را فریب میداد و از آنها کالهبرداری میکرد.
به گزارش همشهری ،رسیدگی به این پرونده با ثبت چند شکایت در پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران آغاز شد.
اطالعات اولیه نشان میداد زنی با جلب اعتماد مالکان آرایشــگاههای زنانه و با وعده فروش سکه به قیمتی
ارزانتر از بازار از آنها کالهبرداری کرده است .آنطور که شواهد نشان میداد او از این ترفند برای کالهبرداری از
افراد زیادی استفاده کرده بود .در این شرایط کارآگاهان پلیس تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه متهم را آغاز
کرده و چند روز بعد موفق شدند او را دستگیر کنند .با انتقال متهم به پلیس آگاهی و بررسی پروندههای مشابه
معلوم شد که متهم با ادعای داشتن نفوذ در ادارههای دولتی و به بهانه استخدام و پرداخت تسهیالت بانکی نیز
از افراد زیادی کالهبرداری کرده است .سرهنگ سعید دالوند ،رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با
اعالم جزئیات این پرونده گفت :کارشناسان ارزش مبلغ کالهبرداری شده توسط متهم را 10میلیارد تومان
برآورد کردهاند و متهم برای ادامه تحقیقات به مرجع قضایی تحویل داده شده است.

50مصدوم در واژگونی اتوبوس
واژگونی اتوبوســی در محور اراک  -بروجــرد حادثه تلخی را رقم زد و موجــب جانباختن 2نفر و
مصدومیت 50نفر دیگر شد .به گزارش همشهری ،این اتوبوس اسکانیا که از اراک عازم بروجرد بود
ســاعت 2بامداد دیروز زمانی که از گردنه زالیان عبور میکرد بنابر دالیل نامعلومی از مسیر اصلی
منحرف و واژگون شد .بهدنبال این حادثه گروههای امداد و نجات خود را به محل حادثه رساندند.
سیدمحمد جمالیان ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در اینباره گفت :در این حادثه 2نفر جانشان
را از دست دادند و  ۱۳نفرمجروح شدند که به بیمارستان شهید چمران بروجرد منتقل شدند و ۴
نفر از آنها بدحال هستند .مابقی مصدومان نیز توسط اورژانس خرمآباد به بیمارستانهای لرستان
منتقل شدند.

اصال .همیشــه فکر میکردم در زندان خواهم مرد .برای همین
باورم نمیشود که از امروز میتوانم آزادانه در خیابانها بچرخم
و هر جا که دلم میخواهد بروم .در این ســالها ،بارها در زندان
مردم و زنده شــدم .یک روز که کامال از زندگی و آزادی نا امید
شده بودم با خدا معامله کردم .یعنی نذر کردم که اگر آزاد شوم به
شیرخوارگاه بروم و برای بچهها مادری کنم .دعا کردم که اگر خدا
عمری به من بدهد و بتوانم کار کنم ،بخشی از حقوقم را هرچند
ناچیز باشد خرج بچههای یتیم کنم و امروز خدا جواب دعاهایم
را داده و دلم میخواهد نذرم را بهزودی ادا کنم.
به 14ســال پیش برگردیم .روزی که باعث شد
زندگیات دگرگون شود .آن روز چه اتفاقی افتاد؟

از یادآوری آن روز قلبم به درد میآید .مــن جان خواهرزادهام
را بهخاطر یک اشتباه و نادانی گرفتم .او 25سالش بود و حدود
یک سال قبل از حادثه به او 2میلیون تومان پول قرض دادم .در
آن زمان پول کمی نبود و من همه پس اندازم را به او دادم ،چون
جشن عروسیاش بود .قرار بود خیلی زود پولم را برگرداند اما سر
قولش نماند .حتی بر سر این موضوع با شوهرم جرو بحثم شد و از
او کتک خوردم و تحت فشار بودم .تا اینکه روز حادثه با خواهرم بر
سر این ماجرا دعوایمان شد .خواهرزادهام نیز در حمایت از مادرش
وارد درگیری شد و از پشت سر موهای مرا کشید .ناگهان چشمم
به چاقویی افتاد که آن را برداشتم .باور کنید که قصد قتل نداشتم.
فقط میخواستم ضربهای به بازوی او بزنم و خودم را نجات دهم.
اما همان لحظه برگشت و چاقو به قلبش اصابت کرد.
در این مدت پای چوبه دار هم رفتی؟

نه .اما زمان اجرای حکم هم معلوم شده و در یک قدمی قصاص
بودم .از آن به بعد شبها با کابوس چوبهدار از خواب میپریدم.
نمیدانید زندگی در زندان چقدر ســخت اســت .در این مدت
بســیاری از هم بندی هایم قصاص شــدند و منتظر بودم نوبت
من هم برسد.
چه شد که خانواده خواهرت از قصاص گذشت کردند؟

شوهر خواهرم مرا بخشید اما خواهرم قصاص میخواست .وقتی
حکمم صادر شد هم گفت نه قصاص میخواهد نه مرا میبخشد.
درخواستش این بود که من تا آخر عمرم در زندان بمانم و در آنجا
بمیرم .به همین دلیل در همه این ســالها بالتکلیف در زندان
بودم تا اینکه تیم صلح و سازش در حق من محبت و لطف بزرگی
کردند .آنها خواهرم را راضی بــه دریافت دیه کرده و حتی مبلغ
دیه را هم فراهم کردند .من در این سالها عذاب زیادی کشیدم.
شوهرم و یکی از فرزندانم فوت شــدند و من حتی نتوانستم در
مراسم آنها شرکت کنم به همین دلیل میخواهم حاال که آزاد
شدهام برای نجات قاتالن از قصاص هم تالش کنم.
مهمترین خاطرهای که از زندان داری چیست؟

یک خاطره خوب دارم،زنی سالها قبل به اتهام قتل شوهرش به
زندان افتاد و خیلی پشیمان بود .هر روز گریه میکرد و میگفت
در یک لحظه عصبانی شده و جان شــوهرش را گرفته .خانواده
شــوهر او حاضر به بخشــش نبودند .من از زندان با آنها تماس
گرفتم و آنقدر با آنها حرف زدم که راضیشان کردم تا زن جوان
را ببخشند .این اتفاق شیرینی بود که از زندان به یاد دارم و هرگز
فراموشش نمیکنم.
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ازبکستان روی موج ناآرامی

جهاننما

زخم کهنه استعمار بر تن الجزایر

60سال پس از رها شدن الجزایر از استعمار فرانسه
روابط سیاسی دوطرف همچنان دچار تنش است
الجزایر پس از جنگی 8ساله و طاقتفرسا با فرانسه که به امضای
«پیمان اویان» در ســال 1962منتهی شد ،توانست استقالل
خود را بهدست آورد ،اما ردپای خاطرات بیش از یک قرن اشغال
همچنان روابط الجزایر و فرانســه را مخدوش نگه داشته است.
حکومت استعماری فرانسه بر این کشور 132سال ادامه داشت.
این سلطه با حمله فرانسویها به الجزیره ،پایتخت الجزایر ،در
سال 1830آغاز شد و تا زمان جنگ استقالل الجزایر و امضای
پیمان اویان ادامه پیدا کرد .بین سالهای 1954تا 1962بیش
از 1.5میلیون الجزایری جان خود را در جنگ استقالل از دست
دادند .در آن دوران ،نیروهای اســتعمارگر فرانســوی هرنوع
تالش برای مقاومت و استقالل را سرکوب میکردند .بسیاری
از نیروهای مقاومت الجزایر موســوم بــه «مجاهدین» پس از
دستگیری تحت شکنجه قرار گرفته و در اثر شکنجه جان خود
را از دستدادند.
فرانســه تا به امروز از هر نوع عذرخواهی و ابــراز ندامت درباره
اقداماتی که در دوران اســتعمارگری خود علیه مردم الجزایر
مرتکب شده ،خودداری کرده است .این موضوع همواره موجب
شــده تا تنش ،همنشین روابط سیاســی میان  2کشور باشد.
امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانســه ،اگرچــه تالش دارد با
ژستهای دوستانه ،سطح روابط را ارتقا دهد،اما طی سالهای
اخیر سخنانی به زبان رانده که شدت سطحی بودن روابط و عمق
دلخوری الجزایر از فرانسه را علنی ساخته است .به بیانی دیگر،
روابط میان الجزایر و فرانســه همواره تحتتأثیر رویدادهای
تاریخی گذشــته با بحرانهای بزرگ و مصالحههای دروغین
همراه بوده است.

سیاهکالههای معترض

مکرون نخستین بار در ســال 2017با ادای سخنانی نشان داد
نگرشش به تاریخ استعمارگری فرانســه در الجزایر دستخوش
تغییراتی شده است .او در این ســال طی نخستین بازدیدش از
الجزایر در قالب نخســتین کارزار انتخاباتی خود ،استعمارگری
را «جنایت علیه بشــریت» نامید .او یک سال پس از آن اعتراف
کرد که ارتش فرانسه در دوران اســتعمار برای سرکوب و درهم
شکستن نیروهای مقاومت الجزایر از شکنجههای سیستماتیک
استفاده میکرده است .مکرون بعدا در سال 2021اعتراف کرد
«علی بومنجل» ،انقالبی و ملیگرای الجزایری و «موریس اودین»
ریاضیدان فرانسوی ضداستعمار در اثر همین شکنجهها به قتل
رســیدهاند .با اینهمه ،سخنان سال گذشــته مکرون تمامی
تالشها برای بهبود روابط میان  2کشــور را تقریبا نابود کرد و
نشان داد پس از گذشت 6دهه زخم استعمار فرانسه تا چه اندازه
هنوز در الجزایر تازه است .مکرون سال گذشته در سخنانی عجیب
این موضوع را مطرح کرد که آیا اساســا پیش از هجوم فرانسه به
الجزایر ،کشوری به این نام وجود داشته است؟ مکرون همچنین
نظام سیاسی-نظامی الجزایر را بهخاطر بازنویسی تاریخ و دامن
زدن به نفرت علیه فرانسه شدیدا سرزنش کرد .اگرچه این سخنان
با واکنش تند الجزایر مواجه شد ،اما  2طرف سعی کردهاند سطح
تنش را کنترل کنند .ماه گذشته رهبران  2کشور در گفتوگویی
تلفنی درباره تعمیق روابط ســخن گفتند .با ایــن حال ،نتایج
بیسابقه حزب راست افراطی «مارین لوپن» در انتخابات پارلمانی
فرانسه که بهمعنای تقویت نگاههای ملیگرایانه در بطن جامعه
این کشور است ،امیدها برای احیای روابط این کشور با مستعمره
سابق را ناامید کرده است .لوپن فردی است که باور دارد استعمار
الجزایر عامل توسعه آن بوده است؛ نگاهی که تهدیدی بزرگ علیه
روابط شکننده میان  2کشور به شمار میرود.

نقلقول
جوزپ بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
بدونشــک کاهش ســریع وابســتگی
کشورهای اتحادیه اروپا به نفت و گاز
روسیه مشــکالتی جدی برای بسیاری
از کشــورهای اروپایــی و بخشهــای
مختلــف فعالیتهــای اقتصــادی
بهوجــود مــیآورد .امــا ایــن بهایــی
اســت که باید برای دفاع از دمکراسی
و قوانیــن بینالمللــی پرداخــت.
(ال استامپا)

انتشار پیشنویس اصالحات قانون اساسی ازبکستان با حذف کلمه «حاکمیت» درباره منطقه خودمختار قرهقالپاقستان به
اعتراضات گسترده در این منطقه منجر شده است
حذف چند کلمه از هــزاران کلمه
قانون اساسی ازبکســتان ،بخشی
گزارش
از این کشــور موســوم به منطقه
خودمختار «قرهقالپاقســتان» را درگیــر ناآرامی و
تظاهرات کرده است .از روز دوشنبه مقامات تاشکند
در همه مناطق قرهقالپاقســتان واقــع در غرب این
کشور حکومت نظامی اعالم کرده و هرگونه رفتوآمد
از ساعت 9شــب تا 7صبح ممنوع شده است .طبق
اعالم دولت ،آخرین دور ناآرامیها در روز دوشــنبه
به کشتهشدن حداقل ۱۸نفر و زخمی شدن بیش از
240نفر دیگر منجر شده است .وزیر بهداشت منطقه
خودمختار قرهقالپاقستان نیز گفته که بیمارستانهای
شــهر نوکوس ،پایتخــت ایــن منطقــه ،مملو از
زخمیهاست .همچنین خبرها از دستگیری برخی
معترضان حکایــت دارد و مقامات دولت خودمختار
محلی قرهقالپاقستان از دستگیری رهبران معترض در
این منطقه توسط نیروهای امنیتی خبر دادهاند .گفته
میشود دول 
ت مراد تاجیمرادف ،رهبر قرهقالپاقهای
خواهان جدایی و استقالل که فراخوان به تظاهرات در
شهر نوکوس داده بود نیز در میان بازداشتیهاست.
در واکنش بــه این ناآرامیها ،شــوکت میرضیایف،
رئیسجمهور ازبکستان ،با انتشار بیانیهای ناآرامیها
و تلفات را نتیجه حمله آشوبگران به نیروهای پلیس،
پرتاب سنگ و دستزدن به اقدامات تخریبی عنوان
کرد و خواستار پایبندی همه طرفها به قانون شده
است .رئیسجمهور ازبکســتان همچنین ناآرامیها
در این کشور را ناشــی از درک نادرست معترضان از
اصالحات قانون اساسی عنوان کرده است.
قرهقالپــاق بهمعنــای «ســیاه کاله» نــام قومی
ترکتبار در غرب ازبکســتان است که اکنون پرچم
اعتراضات در آســیای میانه را بلند کردهاند .منطقه
قرهقالپاقستان۴۰درصد از خاک ازبکستان را تشکیل
میدهد و جمعیت آن حدود ۲میلیون نفر است .در
سالهای اولیه شکلگیری اتحاد جماهیر شوروی هم
استان خودمختار قره قالپاقستان وجود داشت که در
سال  ۱۹۳۶به خاک ازبکستان ضمیمه شد .همین
وضعیت خودمختاری پس از فروپاشــی شوروی و
اســتقالل ازبکســتان تا به امروز برای قرهقالپاقها
ادامه داشته اســت .در عین حال ،اعتراضات در این
منطقه زمانی آغاز شد که دولت شوکت میرضیایف
از نهاییشدن اصالحات در قانون اساسی این کشور
برای برگزاری همهپرســی خبر داد ،اما انتشار متن
اصالحات قانون اساسی با خشم قرهقالپاقها همراه
شــد .آنها اعالم کردند که در اصالحات جدید قانون
اساسی اشارهای به کلمات مرتبط با «خودمختاری»
این منطقه نشده و در نســخه جدید قانون اساسی
کلمه «حاکمیت» برای توصیــف وضعیت منطقه
قرهقالپاقستان و برای اشاره بهحق این منطقه جهت
جدایی از ازبکستان حذف شده است.
در عین حال ،موضوع اصالحات قانون اساســی در
تظاهرات قرهقالپاقها خیلی زود به حاشــیه رفت و
معترضان درخواســت بنیادین و پرهزینه استقالل
از ازبکســتان را مطــرح کردند .موضــوع جدایی
قرهقالپاقستان از ازبکستان البته در قانون اساسی این
کشور هم مورد اشاره قرار گرفته و در قانون اساسی
حال حاضر ازبکستان ،این منطقه بهعنوان قلمرویی
درون ازبکســتان توصیف میشــود که میتواند با
همهپرسی از خاک این کشــور جدا شود .اما مسئله
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نیکوالی پاتروشف
دبیر شورای امنیت ملی روسیه
تحریمهای غرب نشــان داد بخش انرژی
روســیه تا چه حد به فناوریها ،تجهیزات
و نرمافزارهــای خارجــی وابســته اســت.
از ایــنرو الزم اســت بخشهایی کــه برای
ثبــات و بقای بخــش انرژی روســیه مهم و
حیاتی هســتند ،از واردات بینیاز شوند.
(اسپوتنیک)

و چالش اساســی در این ارتباط آن است که منطقه
قره قالپاقستان فقط شامل قرهقالپاقها نیست و این
قوم تنها یکسوم جمعیت این منطقه خودمختار را
تشکیل میدهند .ازبکها و قزاقها بخش دیگری از
ساکنان منطقه قرهقالپاقستان را تشکیل میدهند.
آنها چندان همسویی با قرهقالپاقها ندارند و خواستار
جدایی از دولت مرکزی تاشکند نیستند.
از ســوی دیگر ،افزایــش فعالیت اســتقاللطلبان
قرهقالپاق در ســالهای اخیر باعث شــده تا آنها در
مظان اتهام تالش برای کســب حمایت کشورها و
نهادهای خارجی مانند ترکیه یــا یارگیری از میان
گروههای ملیگرای قزاق باشــند .این اتهامزنی به
معترضان را در ســخنان مقامات رسمی ازبکستان
میتوان دید؛ بهویژه آنجا که رئیسجمهور این کشور
در دیدار با نمایندگان محلی ،معترضان را «نیروهای
بدخواه» نامید و آنها را متهم به تالش برای بیثبات
کردن و تضعیف وضعیت در این کشور آسیای مرکزی
با حمایت برخی بازیگران خارجی کرد.
میرضیایف بدشانس

هرچند تظاهرات در قرهقالپاقستان به حذف بندها
و کلماتی درباره حقوق خودمختــاری این منطقه
در پیشنویس اصالحات قانون اساســی ازبکستان

محدود میشود ،اما این اصالحات فقط شامل تغییر
در وضعیت قره قالپاقستان نیست ،بلکه میرضیایف
اهداف بزرگتری از اصالحات در قانون اساســی را
دنبال میکند.
در ســخنرانی 2هفتــه قبل ،شــوکت میرضیایف،
رئیسجمهور این کشور در دیدار با اعضای کمیسیون
اصالح قانون اساســی8 ،محور مهم و کلیدی برای
اصالحات قانــون اساســی را اعالم کــرد .یکی از
مهمترین این بندها به بخشهایی مربوط است که
به میرضیایف این امکان را میدهد که تا 2دوره دیگر
همچنان در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کند.
درواقع اصالحات قانون اساســی ازبکســتان باعث
تقویت موضع میرضیایف خواهد شــد و به او اجازه
میدهد تا بار دیگر بــرای 2دوره پیاپی قدرت را در
اختیار داشته باشد .در آسیای میانه ،میرضیایف تنها
رئیسجمهوری نیست که محدودیت انتخاب مجدد
در بیش از 2دوره پیاپی را بــرای خود رفع میکند.
پیشتر روسای جمهور قزاقستان و ترکمنستان نیز
چنین تغییراتی را به نفع خود ایجاد کرده بودند ،اما
بهنظر میرســد که میرضیایف چندان مانند دیگر
همکاران خود در دیگر کشــورهای آســیای میانه
خوششانس نبوده و در همان ابتدای کار ،با چالش
جداییطلبی در قره قالپاقستان روبهرو شده است.

قزاقستان

قرقيزستان

ازبكستان

تاشكند
سمرقند

تاجيكستان
افغانستان

نوكوس

تركمنستان
ایران

جو بايدن
رئیسجمهور آمریکا
مــن اخیــرا نخســتین اصالحیــه قانــون
حمل ســاح را بــا حمایت 2حــزب پس
از گذشــت تقریبــا 30ســال قبــل امضا
کردم که شامل اقداماتی است که جان
انســانها را نجات میدهــد .اما اكنون
کارهــای خیلی بیشــتری داریــم؛ من از
مبارزه بــا اپیدمی خشــونت مســلحانه
دست نمیکشم(.سیانان)

چشمهای نگران به قرهقالپاقستان

اعتراضات در قرهقالپاقستان با واکنشهای متفاوتی
از سوی روسیه و کشورهای غربی روبهرو شده است.
درحالیکه دیمیتری پســکوف ،ســخنگوی دفتر
ریاستجمهوری روسیه روز دوشــنبه اعتراضات
اخیر را مسئله داخلی این کشور دانسته ،سخنگوی
روابط خارجی اتحادیه اروپا با ابراز تأسف نسبت به
تحوالت اخیر در ازبکستان اعالم کرده که اتحادیه
اروپا خواســتار تحقیقات آزاد درخصوص تحوالت
خشــونتآمیز در منطقه اســت .همین 2واکنش
متفاوت میان مســکو و اتحادیه اروپــا به تحوالت
ازبکستان نشان میدهد که درک بسیار متفاوتی از
این تحوالت وجود دارد .واکنش روسها حکایت از
آن دارد که آنها برخالف اروپاییها منتظر مدیریت
اوضاع از سوی دولت تاشــکند هستند تا اوضاع در
قالپاقســتان از کنترل خارج نشود؛ هرچند اکنون
بسیار زود است که بتوان درباره اعزام نیروی نظامی
از سوی پیمان امنیت دستهجمعی و با فرماندهان
روسی به تاشــکند مانند آنچه در اعتراضات 6ماه
پیش در قزاقستان رخ داد ،سخن گفت .با این حال
از آنجا که تشــدید تحوالت ازبکستان ممکن است
تمرکز روسیه بر تحوالت اوکراین را تحتتأثیر قرار
دهد ،مسکو انتظار دارد تا دولت مرکزی تاشکند به
ســرعت کنترل اوضاع را در منطقه خودمختار قره
قالپاقستان بهدست گیرد .واکنش سایر کشورهای
منطقه نیز حاکی از آن است که آنها نیز مانند مسکو
ترجیح میدهند که شــرایط عادی در سریعترین
زمان ممکن به ازبکســتان بازگردد تــا مبادا این
اعتراضات در غرب ازبکســتان به دیگر کشورهای
آســیای میانه گســترش یابد؛ از همیــن رو دفتر
مطبوعاتی ریاستجمهوری تاجیکستان در دومین
روز اعتراضات در ازبکستان اعالم کرد که امامعلی
رحمان از تالشهای رهبری ازبکستان برای ایجاد
ثبات در وضعیت در قره قالپاقستان حمایت میکند.
همزمان قاســم جومارت توکایــف ،رئیسجمهور
قزاقستان نیز با تأیید گفتوگوی تلفنی با همتای
ازبکستانی خود ،حمایت قزاقســتان را از اقدامات
قاطع برای مهــار آنچه او «اقدامــات غیرقانونی»
نامید ،اعالم کرد.

خبر

انتقاد از موضعگیری آمریکا
درباره شهادت خبرنگار
فلسطینی
«میخواهنــد موضــوع را جمــع کننــد .جو
بایدن هفته آینده به خاورمیانــه میآید و اصال
نمیخواهد که کلمهای درباره کشــته شــدن
خبرنــگار فلســطینی بشــنود ».ایــن یکی از
واکنشها به بیانیه اخیــر وزارت خارجه آمریکا
درباره شهادت خبرنگار فلسطینی است .شیرین
ابوعاقله ،خبرنگار  ۵۱ساله فلسطینی-آمریکایی
که نزدیک بــه  2دهه بهعنوان خبرنگار شــبکه
الجزیره مشــغول بهکار بود ،حدود 2ماه قبل در
جریان حملــه نیروهای رژیم صهیونیســتی به
کرانه غربی رود اردن ،بهضرب گلوله به شهادت
رسید .اکنون آمریکا اعالم کرده که «تحقیقات
مســتقل نمیتواند منشــا گلولهای را که باعث
کشته شدن او شده مشــخص کند؛گرچه این
احتمال وجود دارد که نیروهای اسرائیلی مسئول
این مرگ باشند که البته دلیلی بر عمدی بودن
آن وجود ندارد ».مقامهای فلسطینی و خانواده
ابوعاقله این بیانیه را رد کرده و آن را غیرقابلقبول
خواندهاند .به اعتقاد ناظران ،واشنگتن در آستانه
سفر رئیسجمهوری آمریکا به خاورمیانه تالش
دارد تا این غائله را پایان داده و مانع از تأثیر آن بر
سفر منطقهای بایدن شود.
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روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
زیرک کسی است که آرزوهایش کوتاه باشد.

توليد؛ دانش بنيان ،اشتغال آفرين

ياد باد آنكه سر كوي توام منزل بود
ديده
را روشني از خاك درت حاصل بود

اذان ظهــر  13:09 :غــروب آفتــاب20:24 :
اذان مغــرب 20:45 :نیمهشبشــرعی00:17 :
اذان صبح 4:10 :طلوع آفتاب5:55 :

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

حافظ

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

آنکارا :نرخ تورم ساالنه ترکیه در ماه ژوئن گذشته به ۷۸.۶۲
درصد رسید که باالترین ســطح در ۲۴سال گذشته یعنی
از ســپتامبر  ۱۹۹۸که نرخ ۸۰.۴درصدی ثبت شده بود،
محسوب میشــود .به گزارش یورونیوز ،مرکز آمار ترکیه
اعالم کرد کــه افزایش ماهانه نرخ تــورم ۴.۹۵درصد بوده
اســت .ترکیه از نوامبر ۲۰۲۱میالدی و طی ۸ماه گذشته
شــاهد عبور نرخ تورم از مرز ۲۰درصد بوده است .گزارش
روز دوشنبه مرکز آمار ترکیه نشــان میدهد که بیشترین
افزایش ســاالنه قیمتها مربوط به بخــش حملونقل با
۱۲۳.۳۷درصد ،موادغذایی و نوشــیدنیهای غیرالکلی با
۹۳.۹۳درصد و اثاثیه و لــوازم خانگی با ۸۱.۱۴درصد بوده
است .همچنین ،کمترین افزایش ســاالنه سطح قیمتها
در بخش ارتباطات بــا ۲۳.۷۴درصد گزارش شــده و این
صعود در بخش پوشــاک و کفش با ۲۶.۹۹درصد ،آموزش
۲۷.۷۶درصد و بهداشــت و درمان نیز ۳۹.۳۴درصد ثبت
شده است.

تلفن48075000 :

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

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

جنگ ،بر سر یک پیاله سوپ

گرينويچ

رکورد 24ساله تورم در ترکیه

چاپ :همشهري

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

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شعاع،خيابان شهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

نگاه

مهدیا گلمحمدی
روزنامهنگار

هنگامی کــه جنگی آغاز میشــود ،تمــام ابعاد
سیاســی ،اجتماعــی و حتی فرهنگــی 2جامعه
درگیر را تحتتأثیر خود قرار میدهد ،تا جایی که
2کشور میتوانند حتی سر یک پیاله سوپ هم وارد
جنگ شوند ،بله سوپ! برای نمونه ،جنگ روسیه
و اوکراین ابعاد وســیعی داشــته و دارد اما در این
مطلب به اختالفنظر آنها درباره یک سوپ خاص
میپردازیم .جنگی که بسیار واقعی بوده و هست
و در نهایت هــم یک بازنده داشــت .ماجرا زمانی
آغاز شد که چنددهه پیش 2کشور بر سر مالکیت
سهم فرهنگی یک سوپ خاص یعنی سوپ برش
( )Borschtوارد جنگهای لفظی شدند و بسیاری
در رسانههای 2کشــور به جای لبو و سیبزمینی

اول آخر

که مواداولیه این سوپ را تشکیل میداد ،اعصاب
جبههمقابل را خرد کردند .روســیه و اوکراین هر
دو این ســوپ را میراث فرهنگــی ناملموس خود
میدانســتند و به هیچعنوان کوتاه نمیآمدند .تا
اینکه جنگ روســیه و اوکراین (البتــه بیربط به
پیاله ســوپ برش) آغاز شــد .حاال یونسکو برای
داوری جنگ ســوپی وارد میدان جنگ شده و در
نهایت تصمیم گرفت این سوپ را میراث ناملموس
فرهنگی اوکراین ثبت کند .بالفاصله اوکلســاندر

تقویم/خبر
عدد
زادروز

فیلسوف فرهنگ

تکاچنکو ،وزیر فرهنگ اوکراین ضمن استقبال از
این تصمیم یونسکو گفته« :ما پیروز جنگ (سوپ)
برش شــدیم!» ســوپ برش که در ایران و بهویژه
استانهای شــمالی کشور بسیار شــناخته شده
اســت معموال با رنگ قرمز لبو  -چغندر  -شهرت
دارد اما با چغندر سبز و ســفید هم تهیه میشود.
اگرچه در اوکراین این سوپ غذای ملی نام گرفته،
اما در روسیه و کشورهای دیگر بلوک شرق سابق
چون لهســتان هم بهصورت گسترده در فهرست
غذاهای روزانه قرار دارد و بــه همین علت یافتن
خاستگاه اصلی آن بسیار دشوار است .از همینرو،
مناقشــه و مباحثه درباره این ســوپ در اروپای
شرقی همیشه داغ بوده اســت؛ حتی درباره نحوه
نگارش نام آن یا اینکه آیا باید به آن گوشت افزود
یا اینکه باید با خامه صرف کرد ،بحثهای طوالنی
و جدلبرانگیزی میان کارشناســان و طرفداران
همواره در جریان بوده و هست.

«من عالم ،فیلسوف ،فقیه ،ادیب و اصولی
زیاد دیدهام ،اما شخصی که این دانشها را با
اخالق و ادب جمع کند ،بهشدت کم دیدم»
این بخشــی از گفته آیتاهلل محقق داماد
(رئیس گروه مطالعات اسالمی فرهنگستان
علوم ایران) درباره رضا داوری اردکانی است
که او را «متفکری دردمند و دانشــمندی
فاضل ،جامع ،پرکار و به روز و بهمعنای واقعی
یک فیلسوف» مینامد.
رضا داوری اردکانی  ۱۵خــرداد  ۱۳۱۲در
اردکان به دنیا آمد .تا دوره متوســطه را
در همین شــهر گذراند و در سال  ۱۳۳۰از
دانشسرای مقدماتی اصفهان دیپلم گرفت
و به اســتخدام وزارت فرهنگ درآمد .از
سال  ۳۲تا  ۳۴هم در مدرسه صدر اصفهان
که جزو حوزه علمیه بود ،مقدمات صرف و
نحو عربی و فقه و اصول را آموخت .بعد از
آن در رشته فلســفه وارد دانشگاه تهران
شد و تا گرفتن مدرک دکتری پیش رفت.
در همین دانشگاه به عنوان یکی از اعضای
هیأت علمی مشــغول بهکار شــد .سال
1350در دانشگاه ســوربن پاریس و چند
سال خورشیدی بعد در انگلیس و همچنین
در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا به مطالعه
و پژوهش پرداخت .اردکانی در زمینه تالیف
کتاب ،مقاله ،سخنرانی و طرحهای پژوهشی
بسیار پر کار بود و  ۶۰عنوان کتاب تالیف و
چند عنوان کتاب هم ترجمه کرده اســت.
سال  ۱۳۶۲درجه اســتاد تمامی دانشگاه
تهران را به دست آورد و در این سالها در
شورایعالی انقالب فرهنگی ،فرهنگستان
علوم جمهوری اسالمی ایران ،شورایعالی
برنامهریزی آموزشی ،بنیاد ایران شناسی،
شــورایعالی یونســکو در ایــران و...
مســئولیتهایی را برعهده گرفت .نشان
درجه یک دانش را هــم از رئیسجمهوری
وقت در سال  ۱۳۸۴گرفت و بهعنوان یکی از
چهرههای ماندگار کشور معرفی شد .مردی
که حاال به «فیلسوف فرهنگ» معروف است.

تهران آفتابی عكس /همشهری :منا عادل

باتریهای شنی روشن شدند

هلسینکی :پژوهشگران فنالندی یک «باتری شنی»
را راهاندازی کردهاند که بــه خوبی کار میکند و به این
ترتیب امکان آن را میدهد تا انــرژی پاک برای چند
ماه ذخیره شــود .روش ابداعی پژوهشگران فنالندی
شامل استفاده از ماسه معمولی است که با گرمای تولید
شده از برق ارزان خورشیدی یا بادی شارژ میشود .به
گزارش بیبیسی ،شن و ماسه گرمای حدود ۵۰۰درجه
ســانتیگراد را ذخیره میکند تا در زمستان که تولید
انرژی گرانتر و مصرف آن بیشتر است برای گرم کردن
خانهها مورد استفاده قرار گیرد .فنالند بخش مهمی از
گاز مورد نیازخود را از روســیه تامین میکند و جنگ
اوکراین و قطع گاز ارســالی از روسیه استفاده از انرژی
پاک را در کانون توجه قرار داده است .فنالند طوالنیترین
مرز کشورهای عضو اتحادیه اروپا را با روسیه دارد .در پی
تصمیم این کشــور به عضویت در پیمان ناتو ،روسیه
صادرات گاز و برق به این کشور را متوقف کرده است.

بیتیاسها به سربازی میروند

سئول :در نگاه نخست اینکه اعضای یک گروه پاپ در یک کشور
همگی باید راهی خدمت سربازی شوند شاید اهمیت چندانی
نداشته باشد اما اگر این گروه بیتیاس باشد قضیه فرق میکند،
این تصمیم دولت کرهجنوبی نشان میدهد که قانون برای همه
یکسان اعمال میشود و بنابراین خبر یادشده اهمیت دارد .چند
هفته پیش تصمیم غافلگیرکننده گــروه پرطرفدار بیتیاس
( )BTSدر کرهجنوبی برای استراحت و فاصله گرفتن از اجرای
ث در مورد خدمت اجباری ســربازی در این کشور
زنده ،به بح 
دامن زد .به گزارش رویترز ،خدمت سربازی در کرهجنوبی بسیار
چالشبرانگیز است؛ جایی که همه مردان سالم بین ۱۸تا۲۸سال
باید حدود 2سال بهعنوان بخشــی از نیروهای آماده دفاع این
کشــور در برابر تهدیدهای کرهشــمالی خدمت کنند .مطابق
قوانین جدید کرهجنوبی اعضای گروههای مشهور فقط میتوانند
خدمت سربازی خود را تا 30سالگی به تعویق بیندازند اما معاف
نخواهند شد .حاال جین 29ساله یکی از اعضای این گروه متوجه
شده است که فقط چند ماه با خدمت سربازی فاصله دارد .این
قانونمندی در حالی است که نظرسنجی گالوپ نشان داد نزدیک
به ۶۰درصد از مردم کرهجنوبی از الیحه معافیت ستارههای «کی
پاپ» از خدمت کامل سربازی حمایت میکنند و فقط ۳۳درصد
مخالف آ ن هستند.

بوکمارک

دغدغه

کالس تابستانی؛ بردهداری نوین والدین و مدرسه
حتــی اگــر یونســکو یکــی از
ونوس بهنود
ارکان ســواد را توانایی فرد برای
برقراری ارتباط سالم با دیگران و حل خالقانه مشکالت
بداند ،گوش والدین ایرانی بدهکار نیســت .آنها نظم
خودساختهشــان را بهترین شــیوه تربیــت فرزندان
میدانند.
تابســتان امســال بازهم بــا وجود گرانــی کالسها
تب و تاب نامنویسی برقرار اســت .در گذشته بازی و یا
تجربه کوتاهمدت در آموزش یک شغل یا حرفه خاص
تمام تابســتان دانشآموزان را تشکیل میداد .فرصت
کودکیکــردن در خانــه بــازی و گلکوچیک تجربه
میشد .دانشآموزان در فراغت درسها ،تا میتوانستند
تجربههای مهارتی خود را تقویــت میکردند .چنین
شیوهای امروز نهتنها به واســطه چشم و همچشمی و
پزهای کذایی والدین به یکدیگر بلکه به بهانه رسیدگی
هر چه بیشتر به فرزندان در هم شکسته است .والدین
میگویند آن زمانی که ما را در کوچــه رها میکردند
ســپری شــده و فرزند ما باید همهچیزدان شــود .اما
شناورشدن در سطح معلومات موجب شده تا بهرهای
عمیق از هیچ جلوهای از حوزههای علم و دانش نبرند.
صرف نواختن چند نت ساده موسیقی ،پرسیدن حال و
احوال به زبان انگلیسی و افزایش چند درصدی سرعت
وصحت تســتزنی شــیمی و فیزیک تمام ماحصل
کالسهای تقویتی و تابستانی است که جز اضطراب و
خستگی مفرط برای دانشآموزان چیزی در پی ندارد.
دانشآموزان خسته از آموزشهای مدرسه در فرصت
تابستان هم باید دوباره به درس و مشق برگردند تا رتبه
قبولی در کنکور پزشکی را کسب کنند .نوازنده ویولن
که از قضاساز محبوبشان نیست اما الکچری محسوبمیشود -بشوند و بتوانند مدرک زبان انگلیسی را قبل
از اتمام مدرسه کسب کنند .چنین فضایی موجب شده

تا دانشآموز به این باور برسد که هیچگاه کوشش وی
کافی نیست و هرگز نمیتواند والدین خود را راضی کند.
همواره در خســتگی روحی و فکری زیر بار اطالعات و
معلوماتی که روی فکر و روحش آوار شده باقی مانده و
تنفس را مجاز نمیبیند.
دستاورد چنین تنشهایی اغلب ناامیدی مفرط است.
برخــی دانشآموزان زیر بــار تمناهــای والدین برای
دانشمندشــدن میشــکنند .به ترک دنیا و همهچیز
میاندیشند و گاهی به سمت مسکنهای موقت ازجمله
برونریزی عاطفی میروند.
از درس و یادگیری زده میشوند و تصور میکنند بردهوار
از کالسی به کالس دیگر کشانده میشوند .این داستان
روی دیگری نیز دارد .کمک مدرسه و معلم به این ماجرا
دســت دانشآموز را از هر پناهی کوتاه میکند .برخی
معلمان می گویند که مابقــی درس را در کالسهای
تقویتی ارائه خواهنــد کرد و به بهانــه آموزاندن فوت
کوزهگری دانشآموز را بعد از مدرســه و در تابســتان
دوباره گرفتار درس و مشــق میکند .نه تنها بعضی از
مدارس براساس برنامه خودخواستهشان دانشآموزان
را میخکــوب نیمکتهای درآمدزایــی میکنند بلکه
کالسهای آموزشــی دیگر نیز با تبلیــغ از محل خود
دانشآموزان ،بهدنبال درآمدزایی هســتند .نشــاندن
کــودکان در مقابل دوربین و تکــرار نتها و مکالمات
زبان انگلیسی و به تازگی فرانسه و آلمانی موجب شده
تا دانشآموزان بدون خالقیت و تشــویق برای تدبیر و
انتخاب مسیر صحیح در زندگی تابع دستورات بزرگترها
شــوند .والدین میگویند هر کار بتوانیم میکنیم ولی
بچهها باز هم راضی نیستند .از لباس و خورد و خوراک
گرفته تا کالس تقویتی .خودمان در این ســن و سال
یکدهم اینها را نداشتیم و باز هم راضی نمیشوند .اما
واقعیت این است که تمامی این امکانات نمیتواند جای
خالی نیاز یک انسان در حال رشد را برای تجربه انتخاب،
حمایت ،مشارکت ،خالقیت و یادگیری برای لذت بگیرد.
این قالب میتواند از ســوی مدارس در هم شکســته
شــود .تشــویق والدین به حمایت فکری و معنوی
دانشآموزان ،تربیت دانشآموز بهعنوان انسانی
مسئول و متعهد و خودساخته و تالش برای تربیت
هوش ارتباطی ،هوش معنوی و هوش اخالقی و هوش
هســتیگرا میتواند از ورطهای به نام بیسوادی حین
سوادآموزی ممانعت کند .در واقع چنین نیازی در بخش
پرورشی آموزش و پرورش دیده شده
است ،اما مدارس به حدی سهلانگار
بودهاند که امروز ضدفرهنگها جای
فرهنگ صحیح در تربیت دانشآموزان
را گرفته است.

باغ همسایه
عجیب است که میبینیم هر
خوسه دونوسو
آدمی بهناگزیر همان رسم و
راه زندگی خودش را تکــرار میکند ،حاال هر جا که
میخواهد باشد .حد و حدودش را با خودش اینور و
آنور میکشد و با همینها محیط خودش را تعیین
میکند ،قواعــد بازی خودش را وضــع میکند و با
کسانی که قبولش دارند شــریک میشود .این مثل
حکم محکومیت زندان است که وقتی صادر شد فقط
میتوانی توی خیال خودت حق انتخاب داشته باشی
اما هیچوقت قادر نیستی این حق را فعلیت ببخشی.
نوعی حبس کــه در آن تظاهر به ایــن میکنی که
آزادی و امنیت میتوانند با هم جمع بشوند.

دیالوگ

در جستوجوی خوشبختی

هیچ وقت به کسی اجازه نده
گابریل موچینو
به تو بگــه نمیتونی کاری رو
انجام بدی ،حتی من ،خود من .باشــه؟ اگه رؤیایی
داری بایــد ازش محافظــت کنــی .آدمهایی که
نمیتونن خودشون کاری بکنن ،میخوان به تو هم
بگن نمیتونی .اگه چیزی رو میخوای برو بهدست
بیارش ،همین.

چهارشنبه

باشگاه
نویسندگان
حُرمت حَرم

سید محمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

ششــم ذی الحجه ،ســی و پنجمین
ســالگرد جمعه خونین مکه و کشتار
حاجیان ایرانی و غیرایرانی توســط رژیم آل سعود است؛ حاجیان
بیگناهی که در خیابانهای بلد امن الهی یعنی مکه توسط پلیس
تابهدندانمسلح سعودی به رگبار بسته شدند و تعداد زیادی از آنها
به شــهادت رســیدند و تعداد زیاد دیگری زخمی شدند .حاجیان
بیگناهی که تنها به این جرم به خاک و خون کشــیده شــدند که
بهعنوان رکنــی از ارکان حــج ،در تظاهراتی انزجــار خویش را از
دشمنان دین اظهار داشتند و نسبت به مشرکانی که دنبال سلطه بر
مسلمانها هستند ،اعالم برائت کردند .در این فاجعه حتی به زنان
هم رحم نکردند و شمار زیادی از شهدا و زخمیها زنان بودند .عوامل
سعودی نهتنها رســم مهمان نوازی را بهعنوان خصوصیت معروف
عرب رعایت نکردند که حتی حرمت زمان و مکانی را شکستند که از
نظر عرب جاهلی هم حرمت داشت .عرب جاهلی قبل از اسالم هم
درماه ذی الحجه بهعنوانماه حرام و در مکــه بهعنوان بلد حرام از
خونریزی پرهیز داشت.
فردای آن روز امام خمینی(ره) در پیامی اعالم کردند که « آ ل سعود
به دست خود اسباب افتضاح و رسوایی خود را فراهم کردند .ما اگر
داران کنونی لیاقت
میخواستیم به جهان اسالم ثابت کنیم که کعبه ِ
میزبانی سربازان و مهمانان خدا را ندارند و جز تأمین آمریکا و اسرائیل
و تقدیم منافع کشورشان به آنها کاری از دستشان برنمیآید ،به این
خوبی نمیتوانستیم بیان کنیم و به این اندازه که کارگزارا ن بیاراده
حاکمیت سعودی در این قســاوت و بیرحمی عمل کردند ،موفق
نمیشدیم».
شــاید آن روزها گفتن و پذیرفتن این سخن ســخت بود که قبله
آنان آمریکا و غرب است ،اما با گذشت زمان و انتشار اخبار جنایات
رژیم سعودی در داخل و خارج کشورشــان ،دیگر باور این مطلب
ســخت نیســت که هرچند آنان به ســمت کعبه نماز میخوانند
اما دل در گــرو محبت و حمایت دشــمنان خدا دارنــد .هرچند
ایاک نعبد و ایاک نســتعین میگویند اما به مشــرکان و مخالفان
اسالم تکیه میکنند و از آنان اســتمداد میجویند .حاکمان شبه
جزیرهالعرب هرچند بهخود لقب خادمالحرمینالشریفین میدهند،
اما بارها و بارها نشان دادهاند که هیچ ارزشی برای حرم الهی و حریم
نبوی قائل نیستند و تنها معیار آنها ماندگاری خودشان و تسلط بر
منابع سرشار نفتی ملت مظلوم عربستان است .از حرمین شریفین
بهعنوان ابزاری برای کسب قدرت و ثروت نامشروع تبار آلسعود از
یک طرف و مث ً
ال رهبری کشورهای اسالمی و مسلمانان مستضعف
جهان از طرف دیگر استفاده میکنند .آنها به جای اینکه حرمت خانه
و صاحبخانه را نگه دارند هر جا که پای منافعشان در کار باشد آن
را میشکنند و حریم خانه خدا را که در قرآن کریم و روایاتی مفصل
بهعنوان حرم امن الهی شمرده شده است ،مخدوش میکنند .رعایت
حرمت خانه خدا از نظــر آنان فقط بر دیگران واجب اســت وگرنه
خودشان نهتنها پایبند نیستند که برخالف شعار خادمی حرم ،حرم
را به خدمت خود گرفتهاند .آنها نهتنها در شــهر مکه که حرم امن
الهی است حتی در خود مسجدالحرام هم خون مسلمانان را ریخته
و هنوز هم اگر احساس خطر کنند میریزند .در سال 1979میالدی
گروهی مسلح به مسجدالحرام وارد شــدند و تعدادی از زائران را به
گروگان گرفتند .هرچند عقاید و انگیزهها و رفتار آن گروه افراطی
که خود زاییده وهابیت بودند مورد تأیید ما نیست و معتقدیم آنها
هم حرمت خانه خدا را شکســتند ،اما رفتار وحشیانه آل سعود در
برخورد با آنان نیز جای شگفتی و تأســف دارد .در این حادثه چون
نیروهای امنیتی سعودی نتوانستند بر شورشیان غلبه کنند ،متوسل
به کماندوهای فرانسوی شدند .جالب است که بعضی گفتهاند چون
ورود غیرمسلمانان به مسجدالحرام ممنوع است ،نیروهای فرانسوی
در مراسمی تشریفاتی شــهادتین را بر زبان آوردند و مث ً
ال مسلمان
شدند!!! تا بتوانند برای کشتن شورشــیان و مهاجمان وارد مسجد
شوند .این ماجرا دو هفته طول کشــید و طی آن تعداد 250تن از
شورشیان کشته شدند و باقیمانده آنها تســلیم نیروهای امنیتی
شدند که تعداد  ۶۳نفرشان بعدا ًدر میادین شهرهای عربستان گردن
زده شدند .البته اخیرا ًشبکهالجزیره مستندی به نام «ما خُ فی اعظم»
در اینباره ساخت که نکات جدیدی از آن فاجعه را افشا کرد .کاپیتان
«پل باریل» فرمانده تیم فرانسوی نیروهای مداخله سریع در گارد
ملی فرانسه که به درخواست عربستان برای مشارکت در سرکوب
عناصر شورشی به مکه اعزام شده بود ،در گفتوگو با این برنامه تأیید
کرد که آنها به استفاده از بمبهای گاز شیمیایی ویژهای که از فرانسه
آورده شده بود ،متوسل شدند .وی در پاسخ به سؤالی درباره هتک
حرمت حریم مکه توسط نظامیان فرانسوی گفت :نیروهای فرانسوی
در همه جای حرم تردد داشتند .آنها دقیقاً نمیدانستند کجا هستند
و هیچیک از ســعودیها از آنها دربار ه دینشان سؤال نکردند و تنها
سؤال از آنها درباره دقت و ســالم بودن سالحهایشان بوده است .او
این عملیات را یک فاجعه دانســت و گفت :با وجود اینکه عملیات
موفق بود ،فاجع ه هم به بار آورد .آمار  ۳۰۰کشته که مقامات سعودی
اعالم میکنند درست نیست .شمار کشــتهها در این حادثه قریب
به 5هزار نفر اســت که از این تعداد3 ،هزار نفراز حجاج به گروگان
گرفته شده بودند.

آخر مصور

فراخوان

سرمایه /اثر :بیراتان پورتو

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 هســتید جایتان اینجا محفوظ
است .متن یا طرح تان که آماده شد یک تماس
با شماره  23023636بگیرید تا برای رساندنش
به ما  ،راهنمایی تان کنیم.

سیاسی کردن حجاب برای
ضربه به جامعه

دفاع در برابر موج جدید
کرونا با دوز چهارم

برای افرادی که علیه حجاب جوسازی میکنند
باید جرمانگاری شود

شهرداری
ملکی نفروخته است

اعضای شورا و معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار
در جلسه دیروز پارلمان شهری پایتخت تأکید کردند

روند ابتال به کووید 19-بار دیگر
در حال صعودی شدن است
11

10

12
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خالصه گزارش

نزدیکی زندگی انسان
با حیوانات در مناطق
شهری و روستایی،
ورود انسانها به حریم
حیات وحش و استفاده
از فرآوردههای دامی،
تمام انسانها را در
معرض خطر ابتال به
بیماریهای مشترک
بین انسان و حیوان
قرار داده؛ بیماریهایی
که برخی از آنها مرگ
حتمی برای بیماران به
همراه خواهد داشت
و برخی دیگر میتواند
منجر به خسارتهای
قابل توجه مالی شود

از میان تمام بیماریها،
حیوان گزیدگیها
بیشترین نگرانی را
در میان متخصصان
بهداشت و درمان ایجاد
کرده و هر سال موارد
حیوان گزیدگی در کشور
افزایش پیدا میکند
که عامل بسیاری از
آنها سگهای ولگرد
هستند .هفته پیش هم
 2کودک  4و  7ساله
طعمه سگهای ولگرد
شدند و در  3ماه اول
امسال 3 ،نفر جان خود
را به دليل ابتال به تب
كريمه كنگو از دست
دادند

افزایش ابتال به بیماریهای مشترک انسان و حیوان
تب کریمه کنگو ،حیوان گزیدگی ،تب مالت و سالک در سال گذشته ،بیش از 345هزار نفر را درگیر کرد و جان 35نفر را گرفت .متخصصان میگویندکه نزدیکی زندگی
انسان با حیوانات در مناطق شهری و روستایی ،ورود انسانها به حریم حیات وحش و استفاده از فرآوردههای دامی آلوده از دالیل افزایش ابتال به این بیماریهاست

گزارش

سالک در ورامین کنترل شده است

مریم سرخوش

نکته

روزنامهنگار

آمار انتقال بیماری از حیوان به انســان ،باال رفته است؛ این
را آخرین آمارهای اعالم شــده از ســوی وزارت بهداشت
نشــان میدهد؛ تب کریمــه کنگو ،حیــوان گزیدگی،
عقرب گزیدگی ،مار گزیدگی ،تب مالت ،ســالک و ...تنها
بخشی از این بیماریها هستند .اما همین چند بیماری در
سال گذشــته ،بیش از 345هزار نفر را درگیر کرد و جان
35نفر را گرفت .متخصصان میگویند یکی از دالیل افزایش
این آمارها ،نزدیکتر شدن زندگی انسان با حیوانات اهلی
و گاهی وحشی است و حاال در روز جهانی بیماریهای قابل
انتقال بین انسان و حیوان (زئونوز) ،متخصصان و کارشناسان
بهداشتی نسبت به شیوع بیماریهای عفونی قابل انتقال
میان آنها هشدار میدهند .نزدیکی زندگی انسان با حیوانات
در مناطق شهری و روستایی ،ورود انسانها به حریم حیات
وحش و اســتفاده از فرآوردههای دامی ،تمام انسانها را
در معرض خطر ابتال به بیماریهای مشــترک بین انسان و
حیوان قرار داده؛ بیماریهایی که برخی از آنها مرگ حتمی
برای بیماران به همراه خواهد داشت و برخی دیگر میتواند
منجر به خسارتهای قابل توجه مالی شود .از میان تمام این
بیماریها ،حیوان گزیدگیها بیشترین نگرانی را در میان
متخصصان بهداشــت و درمان ایجاد کرده و هر سال موارد
حیوان گزیدگی در کشــور افزایش پیدا میکند که عامل
بسیاری از آنها سگهای ولگرد هســتند .هفته پیش هم
2کودک  4و 7ساله طعمه سگهای ولگرد شدند و در 3ماه
اول امسال3 ،نفر جان خود را بهدلیل ابتال به تب کریمه کنگو
از دست دادند .براســاس آمارهای اعالم شده سال گذشته
260هزار مورد حیوان گزیدگی در کشــور وجود داشته و
16مرگ به همراه داشته است.
همه حیوانگزیدگیها را «هاری» درنظر بگیرید

۷۵درصد بیماریهای نوپدید و بازپدید و ۶۱درصد بیماریهای
عفونی بین حیوان و انســان مشــترک هســتند و میتوانند به
همهگیریهای گسترده هم بدل شوند .این نکتهای است که بهزاد

بیش از  ۷۰۰تا  ۸۰۰بیماری مشترک بین
انسان و حیوان (زئونوز) وجود دارد.

مردم هم توصیه میشود دام را از مراکز و میادین مجاز خریداری
کنند .ظاهر سالم دام تأییدکننده سالمت دام نیست و دام نباید در
معابر عمومی و منازل ذبح شود و حتما باید در کشتارگاه با حضور
ناظرین ذبح آن انجام شود».

پاییز سال گذشته هم بود که سالک بهعنوان یکی دیگر از بیماریهای قابل انتقال از حیوان به انسان در نزدیکی تهران در
برخی روستاهای شهرستان ورامین شایع شد ،اتفاقی که نگرانی گستردهای را رقم زد .اما حاال مسئوالن وزارت بهداشت از
کنترل این بیماری خبر میدهند .محمدرضا شیرزادی ،کارشناس مسئول اداره بیماریهای مشترک انسان و حیوان در وزارت
بهداشت در پاسخ به سؤال همشهری درباره این اقدامات توضیح میدهد« :سالک از بیماریهای آندمیک در ایران است و بعد از
افزایش موارد این بیماری در سال 1400در شهرستان ورامین ،بازدید کامل از این منطقه انجام شد .در هر منطقه عوامل مختلفی
باعث افزایش بیماری سالک بود ،ازجمله گسترش شهرسازی حتی روی الن ه موشهای صحرایی ،جمعآوری نشدن نخالههای
ساختمانی ،افزایش جمعیت پشههای خاکی ،همچنین مهاجرت برخی از افراد به مناطق مسکونی ورامین که باعث افزایش
تعداد بیماران شده بود ».او ادامه میدهد« :با هماهنگی بینبخشی اقدامات الزم در اینباره انجام شده است؛ ازجمله جمعآوری
نخالهها و زبالههای حاشیه روستاها و مناطق شهری ،اطالعرسانی گسترده به اهالی آن منطقه برای اقدامات پیشگیرانه از
گزش پشهها یا مراجعه به مراکز درمانی درصورت باقی ماندن بیش از 10روز از اثر پشهزدگی ،تمهیدات الزم برای روش درمانی
صحیح در این منطقه ،آموزش انجام تستهای صحیح ،خرید تجهیزات مورد نیاز ،مهپاشی و سمپاشی برای حذف جوندگان
و پشهها و ...که امیدواریم با توجه به این اقدامات و هماهنگیهای الزم با نهادهای متولی برای کنترل شهرسازی و بهداشت
محیط شاهد افزایش موارد سالک در پاییز امسال نباشیم».

امیری ،رئیس اداره بیماریهای مشــترک بین حیوان و انسان
وزارت بهداشت در نشست خبری روز جهانی زئونوز اعالم میکند و
میگوید« :برخی از این بیماریها ازجمله هاری مرگ حتمی دارند
و اگر فرد به آن مبتال شــوند ،قطعا جان خود را از دست خواهند
داد .برای برخی از این بیماریها هم هنوز واکسن کشف نشده و
در بحث پیشگیری و کنترل آن مشکالت عدیدهای وجود دارد،
مثل تب خونریزیدهنده کریمه کنگــو ».امیری ادامه میدهد:
«در اینباره باید اطالعرسانی و جلب مشارکت مردمی ،همچنین
افزایش تعامالت و هماهنگیهای بینبخشی برای پیشگیری و
کنترل بیماری باید صورت بگیرد که البته اقداماتی انجام شــده
است .البته اجماع جهانی بر این اســت که کنترل بیماریهای
زئونوز زمانی امکانپذیر خواهد بود که مشارکت کامل بین حوزه
سالمت انسان ،دام ،حیاتوحش و سالمت محیطزیست برقرار
شود ».او در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا میتوان اقداماتی
برای کاهش مرگ ناشی از این بیماریها ازجمله هاری را انجام
داد ،توضیح میدهد« :موارد جراحت ناشــی از حیوانگزیدگی
به حدی شدید اســت که باعث مرگ انسان میشود و مهمترین
بیماریهای قابل انتقال از طریق گازگرفتگی و هاری است .این
بیماری ویروســی از طریق بزاق آلوده به انســان منتقل و باعث
درگیری سیستم عصبی و در آخر به مرگ ختم میشود .مردم
باید هر مــورد حیوانگزیدگی را بهعنوان مــوردی که منجر به
هاری شــود درنظر بگیرند و در کوتاهترین زمان ممکن به مراکز
درمانی مراجعه کنند .عالوه بر ســگ ،تمامی حیوانات خونگرم

 ۷۵درصد بیماریهای نوپدید و بازپدید و

 ۶۱درصد بیماریهای عفونی ،بین حیوان
و انسان مشترک است.

60درصد بیماریها از حیوان به انسان منتقل میشود

کریم امیری ،معاون دفتر مدیریت بهداشت و مدیری بیماریهای
دامی سازمان دامپزشــکی هم از  1400عامل بیماریزا درباره
انســان خبر میدهد و میگوید«:از این عوامل بیماریزا بیش از
60درصد قابلیت انتقال از انســان به حیوان را دارد .برخی از این
بیماریها هم ممکن است در حیوان عالئمی نداشته و فقط مخزن
انتقال بیماری به انسان باشند ».بهگفته امیری ،واکسیناسیون
حیوانات اهلی و خانگی از ســوی دامپزشــکی ،حیات وحش با
محیطزیست حیات وحش و سگهای ولگرد با شهرداری است
و مسئولیت کنترل بیماریهای موجود هم بر عهده دامپزشکی
است ۷۰۰« :تا  ۸۰۰بیماری مشترک انسان و حیوان وجود دارد
که اولویت آنها برای دامپزشکی هاری ،سل ،تب مالت ،مشمشه
و ...است .البته بیماری مشمشه اکنون دیگر شنیده نمیشود و در
40سال اخیر تنها 2مورد ابتال از این بیماری وجود داشته است
که افراد مبتال هم تابعیت ایرانی نداشــتهاند اما بهدلیل اقدامات
درمانی فوت نکردند».

هم میتوانند ناقل بیماری هاری باشند .حتی اگر فردی با خراش
ناشی از پنجهکشیدن یک گربه هم مواجه شد ،توصیه ما این است
که به مراکز درمانی مراجعه کنــد ».امیری با بیان اینکه بیش از
۷۰۰واحد درمان پیشگیری حیوانگزیدگی در کشور ایجاد شده
است که شستوشــو و ضدعفونی کردن زخم ،واکسیناسیون و
تزریق سرم ضدهاری برای درمان این بیماری را انجام میدهند،
تأکید میکند« :اگر فرد به موقع بــه مرکز درمانی مراجعه کند،
بیش از ۹۹درصد میتوان از بروز بیماری هاری پیشگیری کرد
اما برخی افراد بعد از حیــوان گزیدگی بهعلت بیتوجهی به این
موضوع به مراکز مراجعه نمیکنند یا بهعلت مراجعه دیرهنگام و
دریافت نکردن3نوبت واکسن فوت میکنند ».بهگفته این مسئول
تمام خدمات درمانی حیوانگزیدگی رایگان است« :واکسن هاری
را از خارج وارد میکنیم قیمت آن بین  5تا 7یورو است .سرمها
هم هرکدام 56یورو خریداری میشوند .نکته مهم اینجاست که
درمان این بیماری برای اتباع ایرانی و خارجی هیچ تفاوتی ندارد
و حتی اگر مهاجر غیرقانونی در کشور وجود داشته باشد و بهدلیل
هاری به مراکز درمانی مراجعه کند ،بدون هیچ مشکلی میتواند
مراحل درمانی خود را بهصورت رایــگان دریافت کند ».بهگفته
رئیس اداره بیماریهای مشــترک بین حیوان و انســان وزارت
بهداشــت ،تب کریمه کنگو هم ناشــی از ذبح دام بدون رعایت
دستورالعملهای بهداشــتی عامل بیماریزاست و دامپروران،
کشاورزان ،قصابها و کارگران کشتارگاهها بیشتر در معرض خطر
هستند و باید از وســایل محافظتی حین کار استفاده کنند« :به

از هر  5بیماری جدیدی که شناسایی
میشود 3 ،مورد بين انسان و حيوان
مشترك است.

معضل سگهای ولگرد

برای سازمان محیطزیســت هم یکی از مهمترین بیماریهای
مشــترک بین انســان و حیوان ،هاری اســت .این نکته را هم
ســیدمجید خرازیان مقدم ،مشــاور محیط طبیعی ســازمان
محیطزیســت عنوان میکند و میگوید«:موضوع ســگهای
بالصاحب در کشــور یک معضل برای بیماری هاری اســت و
امیدواریم برای حل این موضوع بتوانیم به یک راهکار مناســب
برسیم .ســازمان محیطزیســت متولی حیات وحش است ،اما
سگ حیوان وحشی نیســت و مسئولیت ســگهای شهری با
شهرداری است » .همچنین بهگفته سیامک مسعودی ،رئیس دفتر
بیماریهای حیات وحش سازمان محیطزیست ،دامهای اهلی
تماسهای مستقیمی با گونههای وحشی دارند
و اگر بتوانی م بهگونهای به ایمنسازی این دامها
بپردازیم انتقال بیماریها به حداقل میرسد.

برخی بیماریهای مشترک بین انسان و

حیوان مرگ حتمی دارند ،مثل :هاری

برخی بیماریها هم خسارتهای بزرگ
اقتصادی دارند ،مثل :تب مالت

موارد بیماریهای شایع مشترک بین انسان و حیوان در ایران (سال )1400

تب مالت

ابتال 20490 :مورد

سالک

ابتال 16307 :مورد

تب خونریزی
دهنده کریمه کنگو

تب شالیکاران
ابتال 251 :مورد

ابتال( :بهار  ۴۵ ) 1401نفر
مرگ ۳ :نفر
ابتال (سال  ۱۳ :)1400مورد
مرگ ۲ :نفر

سیاهزخم

ابتال 107 :مورد

کیست هیداتیک
ابتال ۴۱۳ :مورد

حیوان گزیدگی

آبله میمونی

 131مورد مشکوک (سال )1401
ابتالی قطعی :صفر

عقرب زدگی

ابتال 42365 :مورد
مرگ  8نفر

مارگزیدگی

ابتال 6248 :مورد
مرگ  9نفر

بیش از  ۲۶۰هزار مورد
مرگ  ۱۶نفر (بر اثر هاری)

نكته :بیش از  90درصد حیوانگزیدگیها ناشی از سگهای ولگرد بودهاند.

نكته :کودکان زیر  5سال ،سالمندان باالی  60سال ،زنان باردار و افراد دارای ضعف سیستم ایمنی در معرض بیشترین خطر ناشی از ابتال به زئونوز هستند

اینفوگرافیک :علیرضا بهرامی

بهزاد امیری ،رئیس
اداره بیماریهای
مشترک بین حیوان و
انسان وزارت بهداشت:
برخی از این بیماریها
از جمله هاری مرگ
حتمی دارند و اگر فرد
به آن مبتال شوند ،قطعا
جان خود را از دست
خواهند داد .برای
برخی از این بیماریها
هم هنوز واکسن
کشف نشده و در بحث
پیشگیری و کنترل آن
مشکالت عدیدهای
وجود دارد ،مثل تب
خونریزیدهنده کریمه
کنگو

کریم امیری ،معاون
دفتر مدیریت بهداشت
و مدیری بیماریهای
دامی سازمان
دامپزشکی:
 ۷۰۰تا  ۸۰۰بیماری
مشترک انسان و حیوان
وجود دارد که اولویت
آنها برای دامپزشکی
هاری ،سل ،تب
مالت ،مشمشه و...
است .واکسیناسیون
حیوانات اهلی و خانگی
از سوی دامپزشکی،
حیات وحش با محیط
زیست حیات وحش
و سگهای ولگرد
با شهرداری است
و مسئولیت کنترل
بیماریهای موجود هم
بر عهده دامپزشکی
است

سیدمجید خرازیان
مقدم ،مشاور محیط
طبیعی سازمان محیط
زیست:
موضوع سگهای
بالصاحب در کشور یک
معضل برای بیماری
هاری است و امیدواریم
برای حل این موضوع
بتوانیم به یک راهکار
مناسب برسیم .سازمان
محیط زیست متولی
حیات وحش است،
اما سگ حیوان وحشی
نیست و مسئولیت
سگهای شهری با
شهرداری است

نگاه

نیما فردوسی

فعال حوزه کودکان کار

کار کردن
کار کودک نیست
در کنــار گروههــای خیریــه و انجمنهایی
که بــرای کــودکان کار کتاب و اســباببازی
میخرند و حتــی در چهارراهها به آنها آموزش
میدهند ،انجمنهایی هم هستند که رویکرد
متفاوتتری به موضوع کــودک کار دارند؛ این
رویکرد میگویــد وقتی بچهای بــرای کار به
خیابان میآیــد ،به این معناســت که خانواده
یا شــبهخانواده این کودک توان مالی مناسبی
ندارد و نیاز دارد که کودک خانواده هم به بخشی
از اقتصاد خانــواده یا کل آن کمــک کند .این
انجمنها که به عقیده من نگاه عمیقتری بهکار
کودک دارند ،فعالیتهای خــود را متمرکز بر
خانواده کودک کار میکننــد نه خود کودک!
مثال در خانه کودک کوشــا یکی از مهمترین
فعالیتهای ما این بــود که برای مادرهای تک
والد کارگاههای مهارتآموزی دایر کنیم و آنها
را توانمند سازيم .نتیجه این بود که وقتی مادری
میتوانست کار کند و پولی بهدست بیاورد که
حتی شــاید از درآمد کودکش در چهارراه هم
بیشتر بود ،دیگر نیازی به فرستادن بچه سر کار
نداشت و کودک میتوانست در مدرسه مشغول
به تحصیل شــود .بهنظر من گروههایی که در
این زمینه فعالیت میکنند راهحل درستتری
نسبت به موضوع پیدا کردهاند و این را تشخیص
دادهاند که وقتی کودکی بهخاطر  ۵هزار تومان
در چهارراه شیشــه خودروها را پاک میکند،
حتما بهدلیل نیاز خانواده است.
صحبت از این موضوع همیشه من را یاد بعضی
باورهای غلط و رایجی میانــدازد که در ذهن
برخی از مردم نشســته و اتفاقا باعث شــده تا
شــرایط این بچهها بدتر هم شــود .حتما شما
هم تفکری که مدعی است کودکان کار شبکه
و باندی دارند که از آنها سوءاستفاده میکند و
این کودکان سردستهای دارند که شبها همه
پولها را از دســت آنها جمع میکند و بچهها
شب در جایی شبیه به زندان میخوابند و ...را
شنيدهايد .راستش در تمام سالهایی که من در
حوزه کودکان کار فعالیت داشتم هرگز چنین
موردی را ندیدهام و با آن روبهرو نشدهام .به نظر
نمیرسد چیزی مثل باند سوءاستفاده از کودک
در مورد کودکان کار وجود داشــته باشد .همه
این بچهها پیش خانوادهای زندگی میکنند که
شاید با آنچه ما از خانواده در ذهن داریم کمی
فرق داشته باشد؛ ممکن است تکوالد باشند،
پیش برادر یا خواهر بزرگتر خود زندگی کنند
یا حتی سرپرستی مثل خاله یا دیگر افراد داشته
باشند .اما به هر حال نوعی از خانواده را دارند که
در کنارشان زندگی کنند.
دیدگاهی آسیبزننده هم در جامعه وجود دارد
که برخی از آن یاد میکنند؛ اینکه برخی از افراد
میگویند من هم از ۱۵سالگی کار کردم و اتفاقا
کار کردن در ســن پایین برای من مزیتهای
زیادی داشته و باعث شده سریعتر رشد کنم و
بازار کار را بشناسم .این نوع نگاه ،اين مسئله را
نادیده میگیرد که از کودک کار انتظار میرود
نانآور یک خانواده باشد و درواقع بزرگترها از
کودک انتظار دارند که به جای بازی و تحصیل،
به فکر درآمد باشد.
یا حتی برخی به اشتباه فکر میکنند که مشکل،
نوع کاری اســت که کودک انجام میدهد .این
افراد بهدنبال این هســتند که کار بهتری برای
کودک در کارگاهها پیدا کننــد؛ غافل از اینکه
این موضوع آسیبهای بدتری را بهدنبال دارد.
کودکانی که در کارگاهها و دور از چشم مردم کار
میکنند ممکن است آسیبها و آزار بیشتری
را تجربه کنند .از طرف دیگر باید حواســمان
باشد که مشکل نوع کار کودک نیست؛ مشکل
این اســت که کودک باید به جــای کار ،درس
بخواند و بازی کند و از حقوق اولیه یک کودک
برخوردار باشد.
تجربه شــخصی من نشــان داده کــه وقتی
خانوادههاي این کــودکان مهارتهای الزم را
آموزش میبینند ،شرایط زندگی بهمراتب برای
کودکان تغییر میکند .این مهارتآموزی هم کار
سادهای نیست و شامل آموزش تمام مراحل الزم
برای رسیدن به اشتغال پایدار است .مثال وقتی
به مادری خیاطی آموزش میدهیم ،در کنارش
کارگاهی مجهز دایر میکنیم که او بتواند در آن
به مواداولیه دسترسی داشته باشد .در کنارش
افرادی هم در حوزه کسبوکار و پیدا کردن بازار
فروش فعالیت میکنند تا چرخه تولید به فروش
و درآمد منجر شود.
ما در خانه کودک کوشا بارها شاهد این بودیم که
وقتی مادری این مهارتها را یاد گرفت و توانست
آینده نسبتا روشنی برای کاری که انجام میدهد
ترســیم کند ،دیگر کودک خود را برای کار به
چهارراهها نفرستاد .در بین والدین کودکان کار،
افراد زیادی هستند که میخواهند فرزندانشان
با روشی به جز روشــی که آنها در زندگی پیش
گرفتهاند ،بزرگ شوند .آنها برای ایجاد این تغییر
در زندگی کودکانشــان نیاز به حمایت دارند .از
طرفی در خانوادهای که پســر ۱۲ساله خانواده
نیمی از درآمد یا همــه درآمد را تامین میکند،
منطق روابط والد و فرزنــدی هم تغییر میکند
و نقش این کودک در تصمیمگیری برای دیگر
اعضای خانواده و حتی والدیــن خود پررنگتر
میشــود .برای همین اغلب این والدین از اینکه
شغل و درآمدی داشته باشند و خودشان نقش
نانآور را بازی کنند استقبال میکنند .آنچه باعث
شده در سالهای گذشته تعدادی از انجمنها و
گروههای داوطلب حوزه کودکان کار به ســمت
مهارتآموزی برای والدیــن بروند ،نتیجه تأثیر
مثبتی است که این مهارتآموزیها روی زندگی
افراد و بالطبع کودکان کار گذاشته است.
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نقلقولخبر
کاظم غریب آبادی
رئیس ستاد حقوق بشر ایران
صــدای مخالفتهــای بینالمللــی بــا
اســتفاده ابزاری انگلیس از حقوق بشــر و
نقض آن از سوی این کشور ،هر روز بلندتر
میشود .متأسفانه بریتانیا این صداها را
نشنیده میگیرد ،چرا که تمامقد بهدنبال
توافقهای تجاری پرسود با کسانی است
که دستانشان به خون مردم بیگناه آلوده
است / .همشهری

قوه قضاییه

مسئوالن دادسرا بر عملکرد
ضابطان نظارت کنند
رئیس قوه قضاییه در بازدید از دادسرای جرائم امنیتی
تهران گفت :مســئوالن ذیصالح قضایی و مشخصاً
مقامات دادســرا باید ضمن بهرهگیری از تخصص،
امکانات و مســئولیتهای قانونی ضابطان در کشف
جرم و تعقیب متهم ،توجه داشته باشند که مسئول
رسیدگی قضایی به پرونده شخص قاضی است و اوست
که شرعاً و عرفاً پاسخگوی پرونده است .غالمحسین
محسنیاژهای به ماموریتهای مسئوالن دادسرا در
روند تحقیق از متهمان اشاره کرد و افزود :مسئوالن
دادسرا از مســائلی مانند صورتجلســه نشدن انجام
مراحل مختلف بازرسی به سادگی عبور نکنند .چنانچه
یک ضابط پس از اجازه مقام قضایی و با رعایت موازین
قانونی ،اقدام به بازرسی و یا ضبط اشیایی از متهم کرد
و صورتجلسه آن را انجام نداد موضوع باید بهصورت
دقیق پیگیری شود چراکه صورتجلسه نشدن موارد
بازرسی از سوی ضابط زمینهســاز مشکالت و فساد
بوده و برای خود ضابط نیز خطرناک است / .میزان

شاهکار تمدن غرب 7 -

اشغالگران پرتغالی در آفریقا

عضو سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان :برای افرادی که علیه حجاب جوسازی میکنند ،باید جرمانگاری شود

معاندین با سیاســیکردن مقوالت
فرهنگی همچون حجاب ســعی در
گزارش
ضربهزدن به امنیت جامعه را دارند.
مسئله حجاب در کشــور ما همواره از زاویه فرهنگی
پرداخته شــده اســت .از اینرو حجاب و عفاف در
زمره مباحثی اســت که با وجود اینکه عقبه تاریخی
در جامعه ما نیز دارد ،در زمــره مباحث اجتماعی و
فرهنگی مورد بحث ،نقد و آسیبشناســی است .اما
آنجایی که همین موضوع فرهنگی در بستر چالشها
و چینشهای سیاسی مورد هدف قرار میگیرد ،جای
آن دارد که بیش از پیش به آن پرداخته شود .این در
حالی اســت که مباحثی همچون تأثیر بدحجابی یا
کمحجابی در امنیت روانــی افراد و جامعه و تخریب
زیرساختهای اجتماعی و چالشهایی که در آینده
روابط افراد برجا میگذارد ،از مقوالتی هســتند که
باید پرداخته شــود؛ چراکه همــواره هجمههایی از
جانب گروهها و افراد معاند علیه مقوله حجاب انجام
میشود که هدف آنها تخریب بنیانهای جامعه است.
از اینرو باید با نگاه دقیقتــری به زوایای ناگفته این
حوزه پرداخته شود .فرشــته روحافزا ،استاد دانشگاه
و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده و عضو سابق شورای
فرهنگی اجتماعی زنان در گفتوگو با همشــهری با
تأکید بر مسئله حجاب و امنیت روانی جامعه و لزوم
مقابله با عناصر بدعتگذار در این بستر فرهنگی گفت:
چالشهای بدحجابی ،جوانان جامعه و افراد کماطالع
و کممطالعه را بیشــتر تهدید میکنــد .از اینرو در
مقابل هجمههای معاندین با مقوله حجاب نمیتوانند
درک درســتی از عملکرد آنها داشته باشند و قدرت
تشخیص داشته باشند .این در حالی است که ضدیت
با مقوله حجاب در جامعه ما و تبلیغاتی که دشمنان
و عناصر داخلی آنها به راه میاندازند ،بهدلیل ضدیت
با نظام سیاسی ما نیز هست .دشمنان تالش دارند از
زوایایی که آسیبپذیری بیشتری در آن وجود دارد،
همچون مقوالت فرهنگی و حجاب ،امنیت جامعه ما
را مورد هدف قرار دهند .در این زمینه اتفاقا کار علمی
و دانشگاهی میکنند؛ ســمینار میگذارند .بهعنوان
نمونه ،دانشگاهی در انگلیس با بودجه کالن همایشی
تحت عنوان عادیسازی روابط دختر و پسر در ایران
میگذارد؛ در این راستا برخی عناصر داخلی و برخی
ســلبریتیها نیز با آنها همصدا میشــوند .از اینرو
بهنظر میرســد که مقابله آنها با حجاب و بسترهای
فرهنگی و اسالمی ما کامال برنامهریزی شده و علمی

عکس :خبرگزاری ایرنا

غالمرضاجاللی
رئیس سازمان پدافند غیرعامل
دشــمن بــرای آســیب زدن بــه ظرفیتهــا و
زیرساختهایکشورراهبردعملیاتترکیبی
را اتخــاذ کــرده اســت .رژیم صهیونیســتی و
آمریکا نوع مدرنی از تروریســم و خشــونت
را علیه ملت ایران درقالب جنگ ســایبری و
زیرساختی آغاز کردهاند که این مسئله باید
از سوی محافل و مجامع بینالمللی به شکل
جدی محکوم شود / .آنا

سیاسی کردن حجاب برای ضربه به جامعه

یادداشت

و کارشناسی شده است .ضمن اینکه مقابله با حجاب
کار یک نفر یا تیم خاص نیست بلکه جریانی خاص
پشت این جریان است که اتفاقا بودجه کالنی را نیز
هزینه میکنند .بدیهی اســت که از این کار دنبال
منافع کشورهای متبوع خود هســتند .همه اینها
در حالی است که متأســفانه مردم ما مطالعه کمی
دارند و نسبت به جریانهای دستاندرکار پشت این
رویدادها آگاهی ندارند.
سیاسیکاری علیه حجاب

روحافزا افزود :برخی عناصر داخلی نیز با طرح مسائل
نادرست سعی در تشویش افکار عمومی دارند .بدیهی
اســت که بخش زیادی از آنها با جریانهای معاند
خارجی نیز هماهنگ هســتند و از یک خط فکری
بهصورت بلندمدت تغذیه میشوند .از اینرو مسائلی
همچون بیحجابی یا فعالیتهای مجازی برخی علیه
حجاب را باید همراستا با مسائل سیاسی قلمداد کرد.
وی با تأکید به اینکه بایــد وارد فضای جدی تبیین
درباره حجاب شویم ،گفت :فعاالن معاند با جمهوری
اســامی در خارج و برخــی در داخــل تالش در
عادیســازی روابط نامشــروع و بیحجابی دارند.
مظاهر غلط را در جامعه مطرح میکنند؛ درحالیکه

دقیقا امنیت جامعه را نشانه گرفتهاند .مثال خانمی که
گفته «من به دخترانی که روسری خود را برمیدارند
میگویم شیرزن»؛ چرا خود کشف حجاب نمیکند؟
چرا بیحجابی را برای خانواده خود تجویز نمیکند؟
بهنظر میرســد که این فرد فقط دنبال عناد با نظام
است .روحافزا با طرح مسئله حجاب و هویت ،گفت:
حجاب ،هویتزا و هویتده است .از اینرو خود بستر
ترسیم و تعریف روابط و تحکیم بنیانهای اجتماعی
و خانواده است .بهعنوان نمونه در غرب شاهد هستیم
که چگونه نبود حریم و حجاب بین افراد به ولنگاری
منجر میشود .نتیجه این وضعیت دقیقا آسیب روحی
و عدمهویت است.
حجاب ضامن امنیت اجتماعی

عضو سابق شــورای فرهنگی اجتماعی زنان با طرح
موضوع حجــاب و آینــده امنیت ،گفــت :حجاب
ی امنیت روانی و به تبع امنیت جنسی،
زمینهســاز 
جسمی و تضمین سالمت روحی افراد است .چراکه
بهدنبال تامین امنیت افراد ،امنیت جامعه تامین است.
حاال اگر بدحجابی گسترش پیدا کند ،امنیت خانواده،
افراد و جامعه در خطر میافتــد .از اینرو مدیریت
روابط در جامعه به نفع همگان است .حاال اگر فردی

خواسته و ناخواســته میگوید بگذارید دختران هر
طور دلشان میخواهد باشند و بیحجاب شوند ،دقیقا
میخواهد جامعه را به سمت هرج و مرج و الابالیگری
سوق دهد.
ی ابزارهای فرهنگی
بومیساز 

روحافزا بــا طرح این موضــوع که فنــاوری مقوله
مهمی است و ابزار رشد بشــریت است ،گفت :باید
ی ابزارهای فناور و قابل دســترس به
با بومیســاز 
نوعی مانع ولنگاری در جامعه شویم .طبیعی است
برای افرادی که علیه حجاب جوســازی میکنند،
باید جرمانگاری شود؛ چراکه نباید روندی را شاهد
باشــیم که باعث اضمحالل بنیانهــای اجتماعی
و تضعیفکننده بنیان خانواده باشــد .این اســتاد
دانشگاه تأکید کرد :جامعه ما باید به آن درک برسد
که بدحجابی و بیحجابی نتیجهای جز هرج و مرج
و بیثباتی ندارد .مخالفان حجاب میخواهند امنیت
روانی افراد و جامعه را مختل کنند .از اینرو نهادهای
فرهنگی باید با حساســیت بیشــتری این موضوع
را دنبال کنند؛ چراکه پسزمینــه مقابله با حجاب
رفتار سیاسی برنامهریزیشدهای است که بهصورت
شبکهای علیه جامعه ما عمل میکند.

آمریکاییها قصد به نتیجه رساندن مذاکرات را ندارند
عضو شــورای مرکزی کانون
دانشگاهیان با اشــاره به روند
مذاکره
مذاکــرات هســتهای گفت:
از ابتدا معلوم بــود آمریکاییهــا به قصد
رســیدن به نتیجه ،اروپاییها را واسطه
نکرد ه و فقط از آنها اســتفاده تبلیغاتی
کردهاند .قاســم جعفری افزود :طبیعتا
در مذاکرات سیاسی زمانی که
موضوعی مطرح میشود،
طرفیــن درخصوص آن
باید مباحثاتی داشــته
باشند که منجر به دادن
یا گرفتن امتیاز شود
که طرفین گفتوگو

احســاس کنند به اهداف مورد نظر به شــکل
الاقل نســبی دســت پیداکردهاند .وی با بیان
اینکه از دهه 80تاکنون در مذاکرات هستهای با
غربیها و در رأس آنها آمریکاییها مواجه
هســتیم و دیدهایم کــه میخواهند
امتیاز حداکثــری بگیرند و حداقلی
امتیاز بدهند ،گفت :نظام اسالمی بعد
از چند سال مذاکره دیگر در شرایط
اول انقالب نیست که تحت
عنوان موافقتنامهای مانند
الجزایر بخواهند هر
چیزی را به آن
تحمیل کنند.
 /فارس

محمدرضا مرادی؛ تحلیلگر مسائل سیاسی

پرتغالیها نخستین اشــغالگران آفریقا محسوب میشوند.
در سال« ۱۴۸۲دیهگو کائو» یکی از دریانوردان پرتغالی،
سرزمین آنگوال را برای اروپاییها کشف کرد .پس از آن بود
که آنگوال با هند و خاور دور روابــط بازرگانی را آغاز کرد و
همچنین بعدها به مرکز فروش برده به مستعمرات پرتغال
در برزیل تبدیل شد و به همینخاطر است که امروزه بیشتر
سیاهپوســتان برزیلی ،اصلیتی آنگوالیی دارند .در تجارت
پرســود برده ،کشیشان ،سربازان و ســوداگران با یکدیگر
رقابت میکردند .برآوردها نشــان میدهــد که در فاصله
ســالهای  1580تا  ،1836بیش از 4میلیون آفریقایی را
بهصورت برده از کنگو و آنگوال خارج کردهاند که 3میلیون
نفر بهتنهایی از آنگوال بوده است .آنگوال ،آخرین مستعمره
بزرگ اروپایی بود که استقالل خود را بازیافت .این کشور
نزدیک بــه 5قرن در اســتعمار پرتغال بود و ســرانجام با
کمکهای نظامی روســیه و کوبــا در جنگهای داخلی
 ۱۹۷۵-۷۶پیروز شد.
پرتغالیها همچنین نخستین استعمارگرانی بودند که پا به
سرزمین کنیا ،تانزانیا ،موزامبیک ،سومالی و گینه بیسائو
گذاشتند .واسکودوگاما در مسیر دستیابی به هند و بعد از
عبور از دماغه امیدنیک ،برای نخستینبار به سواحل شرقی
آفریقا و از آن جمله شهرهای باشکوه تانزانیا رسید.
در طول استعمار پرتغالیها بر این کشورها جنایات متعددی
صورت گرفــت و مردمان این ســرزمین از حداقل حقوق
انسانی برخوردار نبودند .استعمارگران «نظام کار اجباری»
را اجرا میکردند و به زور بومیان را به بیگاری میکشاندند؛
بهعنوان نمونــه همه سفیدپوســتانی که بــه نیروی کار
آفریقاییان برای خدمات خانگی احتیاج داشتند ،کافی بود
که به بخشدار خود مراجعه کنند .مسئوالن رسمی پرتغالی
به مأموران آفریقایی دستور میدادند که از بومیان به تعداد
الزم جمعآوری کنند.
غارت و آدمکشــی نیز در مرام پرتغالیها برجســته بود.
بهعنوان نمونه در سال ،1518پرتغالیها به شهر «براوا» در
ســومالی حمله و خانهها را ویران کردند ،مردم را کشتند،
عده زیادی را به اســارت گرفتند و طال ،نقره و کاالیشان را
به غارت بردند .آنها برای سرعت بخشیدن به چپاول خود
گوش و دستهای مردم را همراه با جواهرات میبریدند.
اقدام دیگر مدیریت کشاورزی مســتعمرات بود .بهعنوان
نمونه میزان تولید پنبه در اواخر قرن هجدهم در موزامبیک
بیش از 800تن نبود؛ حــال آنکه احتیاجات پرتغال حدود
18هزار تن بود .با تغییر کاربری کشت محصوالت غذایی و
جایگزینی آن با پنبه ،هزاران مرد و زن و کودک تلف شدند،
اما تولید پنبه بین ســالهای  1932تا 6 ،1937برابر و در
سال 63 ،1946درصد احتیاجات پرتغال تامین شد.

انتخابات

سبک انتخابات باید تغییر کند
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به ضرورت تفکیک امورات
ملی و منطقهای و فعال شدن شوراهای شهر و روستا گفت:
از آنجایی که کسی نیست تا امور منطقهای را پیگیری کند
نمایندگان بهشدت درگیر مســائل منطقهای شدهاند .یکی
از اقداماتی که باید صــورت گیرد اصالح قانــون انتخابات
مجلس است.
علیرضا سلیمی افزود :با وجود اینکه در قانون اساسی سطح
نمایندگان باال دیده شده اما در عمل چنین نیست .انتخابات
مجلس یا باید استانی شــود یا با همفکری شورای نگهبان و
نهادهای دیگر سبکی دیگر طراحی کرد تا افق کار مجلس و
نمایندگان تغییر کند / .خانه ملت

چهارشنبه  15تیر 1401
شماره 8538

اینترنت

انتقال دفاتر دولتی به متاورس
متاورس بهعنــوان یک دنیــای مجازی جدیــد ،عالوه بر
قابلیتهای سرگرمی ،ارتباطات ،تجارت و موارد دیگر ،مورد
توجه دولتها هم قرار گرفته است .برخی از دولتها مانند
امارات دبی یا کرهجنوبی ،اکنون به فکر افتادهاند تا بخشی از
خدمات خود را از طریق متاورس به شهروندان ارائه دهند.
بعضی گزارشها حاکی از آمادهسازی دولت امارت دبی برای
انتقال بخشی از دفاتر خود به متاورس است.
بهگزارش  bitcoin.comآنگونه که شــاراد آگاروال ،مدیر
بخش متاورس شرکت ســایبرگیر اعالم کرده ،این امارت
اکنون بهدنبال اشخاص ثالث است تا از آنها برای انتقال برخی
از ادارات دولتی خود به این دنیای مجازی کمک بگیرد.

دبی برخی از بخشهای دولتی خود را به متاورس میبرد تا
امکان انجام برخی از امور دولتی را برای کاربران فراهم کند.
این اتفاق بهعنوان گام بعدی دبی در مسیر راهبرد متاورس
دبی( )Dubai Metaverse Strategyارزیابی میشــود
که پیش از این از سوی این کشــور طراحی شده است .این
استراتژی به این معنی اســت که فناوری متاورس بهعنوان
بخش مهمی از آینده امارات مورد توجه مســئوالن آن قرار
گرفته است.
آگاروال طی رویدادی که با موضوع متاورس برگزار شــد،
در مورد این فرایند میگوید« :ما درخواســتهای زیادی از
ادارات و وزارتخانههای دولتی دریافت کردهایم تا آنها را در
متاورس فعال کنیم .این اتفاق ،پیش از آنکه دبی تبدیل به
هاب(قطب) ارزهای دیجیتال و متاورس جهان تبدیل شود،
اجتنابناپذیر است.
با این حال ،ساخت این مناطق و فعال شدن آنها زمانبر است.
آگاروال میگوید« :کار سختی پیش روی این دولت قرار دارد.
چراکه ،آنها ابتدا باید تصمیم بگیرند چه مدل کسبوکار و
خدماتی را میخواهند ارائه دهند و سپس گروه هدفی را که
در دنیای فیزیکی وجود دارد ،انتخاب کنند».
استراتژی متاورس دبی ،بخشــی از دستورالعملهاست که
هدف آن کمک یــک درصدی متاورس بــه تولید ناخالص
داخلی این دولت تا سال 2030است .همچنین یکی از اهداف
این استراتژی ایجاد 42هزار شــغل مجازی تا همین سال
اســت .کرهجنوبی هم برای توسعه صنعت متاورس تاکنون
177میلیون دالر اختصاص داده است.

دفاع در برابر موج جدید کرونا با دوز چهارم
روند ابتال به کووید 19-بار دیگر در حال صعودی شدن است اما با بازگشت به ماسک و دوز یادآوری واکسن میتوان آن را
بسیار راحتتر از گذشته کنترل کرد

دانش

زهرا خلجی
روزنامهنگار

سویههای  BA.4و  BA.5اومیکرون در حال تبدیل
شدن بهسویههای غالب کووید 19-در جهان است.
اومیکرون که در ابتدای شــیوع به ســرایت پذیری
بسیار باال مشهور شده بود ،زیرسویههایی از خود بهجا
گذاشته است که مسئول اصلی نگرانیهای فعلی از
باال رفتن میزان ابتال در بسیاری از نقاط جهان است.
در ایران هم که کاهش آمار مبتالیان و قربانیان کووید
باعث آسودگی خیال بســیاری از مردم شده بود .به
همین دلیل بسیاری رعایت پروتکلهای بهداشتی
ازجمله ماسک زدن در اماکن سربسته و بدون تهویه
را کنار گذاشته بودند اما دوباره با آمار بیش از هزار نفر
مبتال در روز مواجه هستیم .حتی میزان مرگها هم
که چند روز به صفر هم رســیده بود روی عدد 8در
روز دوشنبه خودنمایی کرد و نشان از جدیتر شدن
شرایط داشت.
سدی در برابر مرگ

تجزیه و تحلیل اولیه میگوید که زیرسویههای BA.4
و  BA.5حدود 36درصد بیشــتر از  BA.2مسریتر

هســتند .این ســرایت پذیری باال ،موج جدیدی از
بیماری را هدایت میکند ،با این حال ،هیچ نشانهای
وجود ندارد که نشاندهنده خطرناکتر بودن یا شدت
آنها در بیماریزایی باشــد .درحالیکه واکسنهای
کووید ۱۹-به خوبی در برابر بیماریهای شــدید و
مرگ ناشی از ابتال بهســویههای مختلف محافظت
میکنند ،اما بهنظر نمیرسد در متوقف کردن عفونت
و عالئم در مورد سویههای  BA.4و  BA.5مؤثر باشند.
سازمان جهانی بهداشت ،با حمایت گروه کارشناسان
مشاوره استراتژیک ( )SAGEدر زمینه ایمنساز 
ی
با واکسنهای کووید ،19-به بررسی شواهد در حال
ظهور در مورد نیاز و زمانبندی دوزهای تقویتکننده
اضافی برای کووید 19-ادامه میدهد.
طبق روال گذشته

در بررسی دوزهای تقویتکننده2 ،سناریوي اصلی
برای ارزیابی وجود دارد :نخست ،استفاده از دوزهای
تقویتکننده اضافه در افرادی کــه توانایی ایجاد و
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فناوری

ذهنخوانی با هوش مصنوعی چینی
دولت چین در حال اجرای هوش مصنوعی پیشرفتهای برای
ارزیابی ذهن دهها نفر از مقامهای دولتی با هدف سنجش
وفاداری آنها است.
به گزارش دیلی میل ،پلیس چین در دهه گذشته با استفاده
از کالندادهها ،یادگیری ماشینی ،فناوری تشخیص چهره
و هوش مصنوعی بهشدت ارتقا یافته است .اما این پیشرفت
مدیون تالش پژوهشگران چینی است .آنها به تازگی مدعی
توسعه نرم افزاری شدهاند که میتواند حاالت چهره و امواج
مغزی را به دقت تجزیه و تحلیل کند.
این هوش مصنوعی میتواند حــاالت چهره و امواج مغزی
اعضای حــزب کمونیســت را بهگونهای تحلیــل کند که
مشــخص شــود آنها تا چه میــزان آموزههــای فکری را
میپذیرند.
این فناوری در مقالهای کــه در اول ژوئیه در اینترنت آپلود
شــد و مدت کوتاهی پس از آن حذف شد ،به تفصیل شرح
داده شــده بود .در این مقاله عنوان شــده بــود که هوش
مصنوعــی جدیــد میتواند نحــوه پذیرش اندیشــهها و
آموزشهای سیاسی از سوی اعضا را تشخیص دهد.

عدد خبر
حفظ پاســخ ایمنی کافی ندارند و دوم ،مالحظات
برای دوزهای تقویتکننده اضافه که باید بهمنظور
محافظت از جمعیتهای پرخطر و کارکنان بهداشتی
بهمنظور حفظ نظام ســامت در طــول موجهای
دورهای بیماری تجویز شود .دوزهای تقویتکننده
باید براساس شواهدی ارائه شوند که نشان میدهد
انجام این کار تأثیر قابلتوجهی در کاهش بستری،
بیماری شدید و مرگومیر و محافظت از سیستمهای
بهداشــتی دارد .ترتیب واکسیناســیون با دوزهای
تقویتکننده بــرای گروههای مختلــف جمعیتی
باید از همان روندی پیروی کند که برای سری اول

واکسیناسیون ارائه شده است .دوزهای تقویتکننده
اضافه ،فراتر از نخستین دوز تقویتکننده هماکنون
توسط برخی کشورها ارائه میشود ،یعنی دوز چهارم
برای بزرگســاالن و دوز پنجم برای افرادی با نقص
سیستم ایمنی .فاصله  4تا 6ماهه پس از اتمام هر دوز
تقویتی میتواند در زمینه ایمنی در برابر اومیکرون و
زیرسویههای آن بهعنوان یک اصل درنظر گرفته شود.
کاهش ســطح آنتیبادی ،عامل ارائه دوزهای
تقویتی

درست بعد از دوز ســوم که همان دوز تقویتی اول

آمدن واکسنهای مخصوص اومیکرون

مکث

شــرکتهای فایزر و بیوان تک سازنده نخستین واکســن مبتنی بر پلتفرم  MRnaبرای
کووید 19-اعالم کرد که آزمایش  2واکسن کووید 19-اصالح شده برای مقابله با اومیکرون
در مقایسه با واکسن کووید 19-کنونی شرکتها ،پاسخ ایمنی قابلتوجه بیشتری علیه این
سویه ایجاد کرده است .آلبرت بورال ،مدیرعامل فایزر گفت :همانطور که از روزهای ابتدایی
همهگیری گفتهایم ،علم را دنبال میکنیم و رویکردهای خود را درصورت لزوم برای کمک به
مقابله با کووید 19-با تکامل ویروس تطبیق خواهیم داد .ما معتقدیم که  2نامزد بسیار قوی
سازگار با اومیکرون داریم که نسبت به این سویه واکنش ایمنی بسیار باالتری نسبت به آنچه تا
به حال دیدهایم ایجاد میکنند .طبق گفته این شرکتها ،مطالعات اولیه نشان میدهد که هر
دو واکسن سازگار با اومیکرون ،زیرسویههای  BA.4و  BA.5را کمتر از  BA.1خنثی میکنند.

است ،آنتی بادیها بهسرعت باال میروند .اما بعد به
فاصله یک ماه کاهش مییابند .در نتیجه ،محافظت
در برابر بیماری 3ماه بعدتر بــه 50درصد کاهش
پیدا میکند .بنابراین این ســؤالها مطرح اســت،
برای افزایش ایمنی الزم است دوز چهارم را تزریق
کنیم؟ اگر از زمان ترزیق دوز ســوم6 ،ماه گذشته
باشد،چقدر باید نسبت بهسویههای جدید ویروس
نگران باشم؟
دکتر پل گریفین ،متخصــص بیماریهای عفونی
گفت :آنچــه در دادههــا میبینیم این اســت که
محافظتی که از سه دوز دریافت میکنید همچنان تا
حد زیادی شما را برای عواقب شدید بیماری و مرگ
پوشش میدهد .در این مرحله ،چهارمین دوز بیشتر
به افرادی که آسیب پذیرتر هستند ،توصیه میشود.
اما اگر از زمان دریافت دوز سوم 6ماه گذشته باشد،
باتوجه به آنچــه از دادهها بر میآید ،ســطح ایمنی
کاهش یافته و باید دوز چهــارم را دریافت کنید .ما
نمیدانیم ویروس چه خوابی برایمان دیده اســت و
ســویههای بعدی آن تا چه اندازه خطرناک خواهند
بود .بنابراین محافظت بهتر از درمانهای ســخت و
طاقت فرساست.

20

هواپیمــای خورشــیدی شــرکت
ایربــاس بــا نــام  Zephyr Sبــا
استفاده از انرژی خورشیدی موفق
شــده بیش از 20روز بــدون توقف،
در الیــه استراتوســفر پــرواز کنــد.
ایــن هواپیمــا بــرای مانــدن در هــوا
بهمــدت طوالنــی ســاخته شــده و
میتواند بهعنوان یک حسگر برای
ارتــش آمریــکا فعالیــت کنــد .ایــن
هواپیمــای ایربــاس بهوســیله یــک
نرمافــزار ردیابــی پــرواز بهصــورت
آنالین پایش میشود.

12

بیل گیتس تصویری از رزومه قدیمی
خود مربوط به سال 1974را در صفحه
لینکدین خودش منتشر کرده است.
اگرچــه گیتــس در ایــن مقطــع زمانی
تــازه وارد دانشــگاه هــاروارد شــده
بود ،امــا مدعــی بود کــه 12هــزار دالر
حقوق میگیرد و بــرای حقوق مدنظر
بعدیاش آماده مذاکره است.

روز

هزار دالر

12

چهارشنبه  15تیر 1401
شماره 8538

اعضای شورا و معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران در جلسه دیروز پارلمان شهری پایتخت تأکید کردند

تقدیر و تذکر
پرویز سروری
نایبرئیس شورای شهر تهران
یکــی از موضوعــات مهــم ،اســتفاده از
ظرفیت دیپلماسی مدیریت شهری است
که ما در این بخش با عقبماندگی مفرط
روبــهرو هســتیم .نمایشــگاه شــهرهای
خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری
نقش بســزایی برای فعالکردن و انتقال
ظرفیتهــا و تولید و تجمیع پتانســیلها
در حوزه شــهری دارد که میتواند صدای
ما را به گوش جهانیان برساند.

عدد خبر

73

اقدام عملیاتی

137
پالس

علی نصیری ،رئیس سازمان پیشگیری
و مدیریــت بحــران شــهر تهــران دربــاره
فعالیت قرارگاه ایمنی کالبدی که چندی
پیــش در شــهر تهــران آغــاز بــهکار کرد،
گفت« :این قرارگاه یک قرارگاه هیجانی
و مقطعی نیســت .ما بــرای این قــرارگاه
۲۰محــور کلــی و ۷۳اقــدام عملیاتــی را
پیشبینــی کردهایــم .جلســات آن نیــز
بهطور منظم برگزار خواهد شد .در واقع
در این قرارگاه تمام ابعاد ایمنی کالبدی
در شهر تهران پیشبینی میشود».
رئیــس ســازمان بازرســی شــهرداری
تهــران گفــت« :اســتفاده شــهروندان
از ظرفیــت فضــای مجــازی بــرای ثبــت
پیــام در ســامانه۱۳۷پالس ،ســرعت
خدماترســانی را افزایــش میدهــد».
داوود گــودرزی ادامــه داد« :مــا بــا
بهرهگیــری و کنــار هــم قــرار دادن تمــام
ظرفیتهای خود2 ،سامانه  ۱۳۷و ۱۸۸۸
را بــا یکدیگــر تجمیــع کردیــم و بــا ایجاد
درگاه واحد ،شــهروندان میتوانند پیام
خود را در کمترین زمان ثبت کنند».

شهرداری ،ملکی نفروخته است

شورا

آمادگی شهر زیرزمينی
در برابر حوادث احتمالی

زینب زینالزاده
روزنامهنگار

خزانهدار شــورای شــهر تهران در جلســه دیروز
گزارشــی از عملکرد مالی شــهرداری پایتخت در
2ماه نخســت ســال ارائه داد و گفت کــه در این
مدت 2هــزار و 83میلیــارد تومــان یعنی حدود
24.82درصــد از درآمدهای بودجه شــهرداری
تهران (50هزار و 370میلیارد تومان) محقق شده
است .حبیبکاشانی تأکید کرد« :این گزارش برای
مچگیری نیست ،بلکه شرح عملکرد است تا شورا به
شهرداری کمک کند بودجه پیشبینیشده محقق
شود ».معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران
هم در جریان ارائه این گــزارش گفت که تاکنون
شهرداری هیچ ملکی را نفروخته و یک ریال هم وام
نگرفته و تمامپرداختها از منابع درآمد بوده است.
ابوالفضل فالح البته گزارشی از دخل و خرج 3ماهه
ابتدای امسال شهرداری تهران ارائه داد و تأکید کرد:
«مالیات بر ارزشافزوده مانده از سال قبل بهراحتی
جذب نمیشد ،اما خوشــبختانه هزار و ۴۰میلیارد
تومان بدهی مربوط به مالیات بــر ارزشافزوده را
جذب کردیم».
به گزارش همشهری ،رئیس شــورای شهر تهران
در ابتدای جلســه ضمن تبریک روز شــهرداریها
و دهیاریها گفت« :شــهرداریها و دهیاریها به
لحاظ وسعت عمل و تعداد ،جایگاه خاصی در کشور
دارند ،اما متأســفانه در قانون اساسی هنوز جایگاه
شهرداریها بهدرستی تبیین نشده است .همچنین
مدیریت محلی از مدیریت کالن کشور جدا شده و
مدیریت محلی به مردم و مدیریت کالن هم به دولت
سپرده شده که این جداســازی اتفاق بسیار خوبی

بوده ،اما هنوز در کشــور جا نیفتاده است ».مهدی
چمران در ادامه به برگزاری نمایشــگاه شــهرهای
خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری هم اشاره و
عنوان کرد« :این نمایشگاه به اعتقاد من رویداد خوبی
بود و مدیریت شــهری در حد توان دستاوردهایش
را به نمایش گذاشت .همچنین شــهرداری باید از
همایش فرصتهــای ســرمایهگذاری که بهمدت
2روز (15و 16تیر) در برج میالد برگزار میشــود،
استفاده کند و اگر این مهم محقق نشد ،باید براساس
ظرفیتهای داخلی برنامهریزی و عمل کند».
شهرداریدنبالکسبدرآمدازکمیسیونماده 100نیست

گزارش عملکرد مالی 2ماه نخســت ســال توسط
خزانهدار شورای شهر تهران ارائه شد و حبیبکاشانی

جزئیاتی از عملکرد مالی بهارانه (3ماه امسال) شهرداری تهران

مکث

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو اعالم کرد

عکس :همشهری /علیرضا طهماسبی

مهدی عباسی
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی
عــدم شــفافیت فراینــد و وجــود قوانیــن
موازی ،وجود بوروکراسی اداری و زمانبر،
نبود دستورالعمل شفاف برخی خدمات
دفاتــر خدمــات الکترونیــک ،اشــکاالت
حقوقــی و ...بخشــی از مشــکالت دفاتر
خدمات الکترونیک شهر است .از اینرو
ضرورت دارد الیحه ساماندهی و بازنگری
فرایند دفاتر خدمات الکترونیک شهر به
شورا ارسال شود.

گپ

 7000میلیارد تومان درآمد کسب شده است.
 6400میلیارد تومان هزینه شده و مانده مصرف نیز داشته است.
 ۸۰۰میلیارد تومان با مصرف بهینه ،کمتر هزینه شده است.
 1040میلیارد تومان بدهی مربوط به مالیات بر ارزشافزوده جذب شده است.
 4200میلیارد تومان بابت حقوق پرداخت شده است.
 1100راننده اتوبوس پاداش پایان خدمت و سنوات دریافت کردهاند.
 1ریال از بازپرداخت اوراق عقبماندگی وجود نداشته است.
 ۱۰۰میلیارد تومان بابت پیشپرداخت خرید اتوبوس هزینه شده است.
 1000چرخ واگن مترو از 2هزارچرخ تحویل گرفته و پول آنها پرداخت شده است.
 ۸۰۰میلیارد تومان قرارداد برای خرید قطعات اتوبوس منعقد و ۲۲۰میلیارد تومان
پرداخت شده است.

گفت که در ماههای فروردین و اردیبهشت براساس
ســند بودجه 1401شــهرداری تهران ،باید بیش
از 8هزار و 395میلیارد تومان محقق میشــد که
2هزار و 83میلیارد تومــان (24.82درصد) محقق
شــده و 6هزار و 300میلیارد تومان از برنامه عقب
است .خزانهدار شــورا در ادامه به کسب 20میلیارد
و 461میلیــون تومان از محل جرایم کمیســیون
ماده 100اشــاره کرد و گفت« :بــهکار بردن کلمه
شــجره خبیثه در رابط ه با جرائم کمیســیون ماده
( ۱۰۰رسیدگی به تخلفات ســاختمانی) گرچه از
گذشته وجود داشــته ،اما اتفاق خوبی نبوده است؛
چراکه اکنون 240هزار پالک در کشــور و 78هزار
پالک در تهران دســتور قلع دارند و اگر شهرداری
بهدنبال کسب درآمد از این محل بود ،دستور قلع آن
را نمیداد و جریمه دریافت میکرد ».او همچنین با
تأکید بر افزایش درآمد پایدار گفت« :در 2ماه نخست
سال حدود 72درصد درآمدها ناپایدار و 28درصد
هم پایدار بوده اســت؛ بنابراین ضــرورت دارد در
شورای ششــم تالش کنیم درآمد پایدار شهرداری
به 50درصد برسد ».کاشــانی 4پیشنهاد هم برای
تحقق درآمدهای شهرداری داد« :تشکیل ستاد عالی
درآمد به ریاست شــهردار تهران بهصورت هفتگی
در ســازمانها ،مناطق و شرکتها ،پیگیری وصول
مطالبات از اشــخاص ،پیگیری وصول مطالبات از
دولت و دستگاهها و استفاده از ظرفیت مجتمعهای
ایستگاهی».

تخلفی رخ نداده است

دیروز اعضای شورا هم از پیگیری موضوع فروش چند
ملک از سوی شهرداری تهران برای تامین حقوق و
دستمزد کارکنان خبر دادند و همگی به اتفاق اعالم
کردند چنین موضوعی صحت ندارد .ازجمله مهدی
بابایی به خبر کذب شهرفروشی اشاره و عنوان کرد:
«در یکی از جراید گزارشــی مبنی بر شهرفروشی
توسط شهرداری برای پرداخت حقوق منتشر شده
است ،اما این موضوع صحت ندارد؛ چراکه هیچگونه
شهرفروشی ثابت نشده است ».محمد آخوندی هم
تأکید کرد« :روال مثبتی در تحقق بودجه در پیش
است و اگر گزارش 3ماهه ارائه میشد میتوانستیم
ارزیابی بســیار بهتری داشته باشــیم؛ چراکه اگر
بخواهیم 3ماه نخست سال را با مدت مشابه سال قبل
مقایسه کنیم وصول درآمد تقریباً یکسان بوده است
و درآمد بیش از 5هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان در 3ماه
است .همچنین شهرداری را مکلف کردهایم 10هزار
میلیارد تومان درآمد غیرنقدی محقق شود؛ ازاینرو
تخلفی صورت نگرفته است».
مصوبات یکفوریتی

در جلسه دیروز همچنین یک فوریت طرح «نظامنامه
مشارکت محلهای شــهروندان با مدیریت شهری»
و یک فوریت الیحه «فروش مجتمع ایستگاهی در
دشت» بررسی و در نهایت اعضای پارلمان شهری
با آنها موافقت کردند.

مهدی اسماعیلپور؛ روزنامهنگار

امنیت مترو و مسافران پر شمار آن که
در واگنها به ســمت مقاصد موردنظر
خودشان در حرکت هستند از اهمیت
ویژ های برخوردار اســت .مســئله
اینجاست که شهروندان در شــهرزیرزمینی بزرگ مترو
چقدر در برابر حوادث و بحرانها ،ایمن هستند .بر همین
اساس مانور عملیاتی انتشار دود و حریق در قطار و تخلیه
مسافری حد فاصل ایســتگاه ورزشگاه آزادی تا ایستگاه
چیتگر با حضور عوامل مترو و مسافران فرضی برگزار شد و
مهدی شایسته اصل ،مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروي
تهران و حومه در گفت و گو با همشهری توضیحاتی ارائه داد.
اجرای مانورهای ایمنی یک کار تازه در متروي
پایتخت محسوب میشود؟

بهطور متوسط در متروي تهران ســاالنه  ۸مانور داخلی و یک
مانور با حضور ســایر ارگانها برنامهریزی و اجرا میشود .تنوع
مانورها بسته به شرایط موجود در خطوط مترو متفاوت است.
مثال برگزاری مانور ایمنی برای شناسایی نقاط ضعف و ایرادهای
عملیاتی است و غیر از این مانورهای دیگری هم داریم .همچنین
در بحث مانورها پیگیری رفع نواقص بسیار مهم است.
مترو برای حــوادث احتمالی چــه امکانات و
تجهیزاتی در اختیار دارد؟

سیستمهای اعالم و اطفاي حریق در ایســتگاهها و تونلهای
مترو ،کپسولهای آتشنشانی مطابق استاندارد ،سیستمهای
تر و خشک آتشنشانی و سیستمهای تهویه تونلهای مترو از
ابزار مورداستفاده در حوادث احتمالی است .همچنین ارتباط با
سازمانهای همکار ازجمله آتشنشانی ،ستاد بحران شهر تهران،
اورژانس و هاللاحمر و برگزاری مانورهای مشترک نیز همواره
در دستور کار مترو قراردارد.
در دوره جدید به موضوع ایمنی مترو و آمادگی
نیروها چقدر اهمیت داده میشود؟

رویکرد جدید ایمنی اهمیت مضاعف به موضوع پیشــگیری از
حوادث با شناسایی نقاط ضعف در حوزههای عملیاتی است و
پس از آن برای مقابله با سوانحی که ممکن است رخدهند ،بحث
آمادگی و واکنش ســریع برای کاهش تبعات حادثه از اهمیت
ویژهاي برخوردار است .این شرکت هم پرداختن به این مباحث
را در اولویت کاری خود قرار داده است .ارتقاي زیرساختهای
الزم ارتباطی بین سازمانها و ایجاد فرایندهای کاری مشخص
بین سازمانهای مذکور نیز در دستور کار قرار دارد .ضمن اینکه
پایش دائم مسائل مرتبط با ایمنی مسافران ،شناسایی نقاط قوت
و ضعف و رفتارهای ناایمن با دقت انجام میشود .همزمان نیز با
صدور ابالغیهها در راستای افزایش ایمنی عملیات اقدام میشود.
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تندرست

تعریق پا در تابستان
در پاهای شما غدد تعریق زیادی وجود دارد .هدف طبیعی غدد
تعریق این است که رطوبت پوست را تأمین کند تا با تبخیر این
رطوبت ،بدن خنک شود .این شیوه بدن برای تنظیم دمای بدن
است .اما به این معنی نیست که عرق ناراحتکننده و آزاردهنده
نیست .تعریق زیاد پاها میتواند مشکالت زیر را ایجاد کند:
بیماری پای ورزشکار
بوی بد
مشکالت قارچی
عفونتهای باکتریایی.

چگونه از تعریق زیاد پا پیشگیری کنید؟

روشنا

چند نکته از کالم حاج اسماعیل دوالبی

چاینوشی در کوچکترین قهوهخانه جهان یک بهانه است تا حال خوبمان را با هم قسمت کنیم

دانش

سحر جعفریان
روزنامهنگار

چــراغ فعالیتهای خیرخواهانــه کوچکترین
قهوهخانه جهــان که در یکــی از گذرهای بازار
بزرگ تهران ،جــا خوش کرده مانند گذشــته
همچنان روشن اســت .قهوهخانهای که «حاج
علی درویش» حدود سال ۱۲۹۷راهاندازی کرد
و روزانه پذیرای بســیاری از بازاریان و مشتریان
ایرانی و خارجی است .تاریخچه احداث و فعالیت
قهوهخانهها در ایران به دوره حکومت صفوی و
شهرهایی مانند اصفهان ،تبریز ،قزوین و تهران
بازمیگردد؛ آن زمان که نوشیدن چای و قهوه بعد
از اعیان و اشراف درباری ،بین رعیت و مردم عادی
نیز طرفدار پیدا کرد و بهتدریج این گرمنوشهای
خوشمزه ،پای ِ
ثابت بســاط پذیرایی گعدهها و
دورهمیهای قهوهخانهای محســوب شد .این
میان ،قهوهخانهها خیلی زود به نهادی ســنتی
و اجتماعی تبدیل شدند که بسیاری از تعامالت
و اتفاقات مهم دورههای گوناگون در آنها شکل
میگرفت .در گذر زمان ،جایگاه این نهاد و صنف
ارتقا یافت .بهگونهای که هر پدیدهای در مواجهه
و نزدیکی با فضای اجتماعــی و کارکرد هویتی
قهوهخانهها ،آثار و دگرگونیهایی را همراه داشت
و منشأتحول درنظر گرفته میشد.
داستان مینیمالترین قهوهخانه جهان

تصور کنید به این ویژگیهــای مهم و اثربخش
قهوهخانهها ،ویژگی «کوچکترین در جهان» را
نیز اضافه کنیم .آن وقت است که َسر از قهوهخانه
۲متری «حاج علی درویش» (مهبوتیان) در گذر
بزازها در میآوریم .قهوهخانهای که ابتدا ۲دهانه
داشت و مســاحتش به حدود ۱۰متر می رسید.
داســتان این قهوهخانه مینیمال را باید از حدود
ســال ۱۲۹۷آغاز کرد .آن زمان که ســندش با
پرداخت ۲۰هزار تومان بهنام «حاجمحمدحسن
شمشیری» (چلوکباب شمشیری) ثبت شد ،اما
دیری نپایید که با وقوع جنگ جهانی اول ،اوضاع
اقتصادی بسیاری از مردم و بازاریان برهم ریخت
و دخل و خرجها دیگر با هــم نخواند .این زمان
بود که حاج حسن ،قهوهخانهاش را به حاجعلی

حاجمحمد اسماعیل دوالبی ،استاد اخالق و عرفان بود .او در
جلساتی که در تهران برگزار میکرد مفاهیم عرفانی و اخالقی
را به زبان ساده بیان میکرد و مشتاقان بسیاری داشت .او در
سال  ۱۳۸۱به دیار حق شتافت و در حرم حضرت معصومه(س)
به خاک سپرده شد.

مهبوتیان همدانی معروف به حاج علی درویش
فروخت .سال ۱۳۴۰بود که تابلوی دستنوشته
«قهوهخانه علی درویش» ســردر این قهوهخانه
که دیگر مساحتش به ۲متر میرسید ،نصب شد.

نگو بیچارهام

اگر 4مرتبه بگویــی بیچارهام و عادت کنــی ،اوضاع خیلی
بیریخت میشود.همیشه بگویید الحمدهلل ،شکر خدا بلکه
بتوانی دلت را با زبانت همراه کنی.

صندوقی به نام موال

حواست کجاست

از همان سال ،حاج علی ،با رویگشاده ،رهگذران
بازار را به چای لبســوز و قندپهلو ،مهمان کرد.
اســتکانهای کمرباریــک بــا آن نعلبکیهای
دورطالیی که گاهی به سفارش مشتری ،تکهای
نبات زرد یزد داخلش انداخته میشد .آوازه روی
گشــاده و چای اعالی حاج علی به گوش همه
بازاریان و بازارگردان رســید .طوری که هر روز
بر تعداد مشــتریهای قهوهخانه افزودهشد .از
این رو ،حاج علــی که روزگار جوانــیاش را در
گود زورخانه گذرانده بود و با مســلک پهلوانی
خو گرفته بــود ،تصمیم گرفت به رســم همان
پهلوانهای خوش َمرام ،صنــدوق گلریزانی در
قهوهخانهاش دایر کند؛ صندوقــی که بعدها به
صندوق «موال» شهرت یافت و مشتریها ،بیشتر
به شوق پول انداختن در صندوق و سهیم شدن
در امور خداپسندانه آن ،پیش میآمدند.

توجهت به هرچه باشد ،قیمت تو همان است .اگر توجهت به
خدا و خوبان خدا باشد قیمتی میشوی.حواس تو به هرکه
رفت تو همانی.
کمال زن و مرد

وقتی میخواهید از منزل خارج شوید اهل خانه را خشنود
کنید و بیرون بیایید.وقتی هم خواســتید وارد خانه شوید
بیرون در استغفار کنید و صلوات بفرســتید و هر ناراحتی
که دارید بگذارید و با روی خوش داخل شــوید تا اهل خانه
هم با روی خوش به استقبال شما بیایند ،کمال زن و مرد در
این است.

راهنما
مرحوم حاج علی درویش

کفشهای مناسب بپوشید؛ آیا کفشهایتان سایز مناسب
دارند؟ اگر کفشهایتان خیلی تنگ باشــند ،انگشتها به
هم فشرده میشوند و فضای کافی برای حرکت ندارند .در
نتیجه هوا بین انگشتان ردوبدل نمیشود و احتمال تعریق
پا بیشتر خواهد شد.
جورابهای مناسب بپوشــید؛ مطمئناً در تابستان جوراب
ضخیم و گرم نمیپوشیم .اگر پا بیش از حد گرم شود عرق
میکند .جورابی بپوشید که متناسب با محیط ،هوا و فعالیتی
باشد که انجام میدهید.
زیاد آب بنوشید؛ نوشــیدن آب فراوان هم یک راه بسیار
خوب برای کمک به کمتر عرق کردن پاهاست .وقتی بدنتان
کام ً
ال هیدراته است ،راحتتر میتواند دمای بدن را تنظیم
کند ،بنابراین احتمال اینکه زیاد عرق کند کمتر میشود.
پاها را هر روز بشــویید؛ اگر عادت نداریــد هر روز دوش
بگیرید ،حداقل پاهایتان را هر روز بشــویید .شســتن پاها
با صابون آنتیباکتریال میتواند جلــوی تعریق زیاد را هم
بگیرد .بین انگشتان پا را خوب و کامل بشویید.
پاها را در چای بگذارید؛ چای سیاه هم میتواند راه مفیدی
بــرای کاهش تعریق باشــد .در یک لگن آب گــرم بریزید
و ســپس 2عدد چای کیســهای در آن قرار دهید و پاها را
20دقیقه در آن قــرار دهید .تانینهــای موجود در چای،
حفرههای پوست را میبندند و عرق را کاهش میدهند.
از الکل استفاده کنید؛ بهعنوان یک راهحل فوری میتوانید
مقدار کمی الکل بین انگشــتان یا قســمتهایی که عرق
میکنند بزنید .این کار کمک میکند پاها فورا ً خشک شده
و بوی پا هم از بین برود.
از سرکه اســتفاده کنید؛ میتوانید در یــک لگن آب گرم
ریخته و نصف آب ،ســرکه بریزید و هفتهای یکبار پاها را
 ۱۵تا  ۲۰دقیقه در آن قرار دهید .میتوانید از سرکه سفید
یا سرکه سیب اســتفاده کنید .سرکه ضدباکتری است .اگر
پاهایتان زخم باز یــا بریدگی دارد از این راهکار اســتفاده
نکنید.
از پودرهای ضدقارچ استفاده کنید؛ پودرهای ضدقارچ کمک
میکنند پاها خشک بمانند و بو نگیرند.

بازشدن گرههای بزرگ در قهوهخانه کوچک

ناگهان ،شهرت ملی و بینالمللی

قیمت هر استکان چای مشــخص بود و مشتریها
اغلب بعد از مطلع شــدن از فعالیت صندوق موال،
آن مبلغ مشــخص را به توان بضاعت مالیشــان
میرساندند و میگفتند« :اضافهاش ،سهم صندوق
موالســت» بعد ،این دعای خیر حــاج علی بود که
بدرقه راهشــان میشــد تا نوبت و مجالی دیگر که
باز هم به بهانه عطر و طعم چــای قهوهخانه کنج و
دِنج او ،قصد «مهربانی کردن» کنند .اواخر دهه،۸۰
قهوهخانه حاج علی درویش به یکــی از مهمترین
و جالبترین توقفگاهها برای گردشــگران داخلی
و خارجی (تورهای تهرانگــردی) و همچنین افراد
سرشناس عرصههای مختلف اجتماعی ،فرهنگی،
ِ
هنری و حتی سیاسی تبدیل شد .توقفگاه و پاتوقی
که هویت تاریخی آن ســال ۱۳۹۵از سوی سازمان
میراث فرهنگی ،بعد از تأیید به ثبت ملی رسید ،اما
این پایان ماجرا نبود چــرا که عنوان «کوچکترین
قهوهخانه جهان» نیز به گواه اســناد معتبر ،به آن
الصاق شد.
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و اما امروز...

مکث

«کاظم درویش»( ،پسر حاج علی) بعد از مرگ پدر ،امور این کوچکترین قهوهخانه جهان را دست
گرفت تا هم حافظ یک میراث ملی باشد و هم راه پدر را در «مهرورزی و مهربانی کردن» ادامه دهد.
او در این ارتباط میگوید« :به لطف خدا و دل بزرگ مشتریان ،بعد از حدود یک قرن ،هنوز صندوق
موال فعال است و ماهانه اندوختههای اهداییاش ،صرف حمایت مادی از خانوادههای نیازمند و
آبرومند و همچنین افراد آسیبدیده و بهبودیافته از اعتیاد میشود .چاینوشی در قهوهخانه
کوچک جهان یک بهانه است تا حال خوبمان را با هم قسمت کنیم و از برکاتش در کنار یکدیگر
بهرهمند شویم ».کاظم درویش ،مکثی میکند و ادامه میدهد« :برای درک بهتر برکت مهربانی به
دیگران و بازگشت اثر آن به زندگی
خود ،کافیاســت کمی به همین
قهوهخانه  ۲متری ما و فرورفته در
معبر فرعی توجه کنید؛ جایی که
هیچکس فکرش را نمیکرد هم رزق
و روزی چند نفر را تامین کند و هم
به یکباره با شــهرتی جهانی ،مایه
امید شود .این اگر برکت مهربانی
کرد نهای پدرم و مشتر یهایش
نیست ،پس چیست؟»

ستاره خودت باش!
کودکان بــه دالیــل زیادی
احســاس «متفــاوت بودن»
میکنند .متأسفانه در دنیای
امروز که تمرکز بسیاری روی
ظاهر ،اســتعدادهای آشکار،
انــدام بینقــص و ...وجــود
دارد ،کــودکان تفاوتهــای
خود را مایه شرمســاری میبینند .کــودک باید بداند
تمام تفاوتهایی که هر شــخص با دیگــران دارد باعث
میشود انسانها خاص و منحصربهفرد باشند .به کمک
تصویرســازی صمیمانه کتاب «همان ســتارهای باش
که هستی!» شــما میتوانید کودک را تشویق کنید که
تفاوتهایش را بپذیرد ،آنها را قدر بداند و از تفاوت بین
انسانها خوشحال باشــد! این کتاب به قلم سوزان هی.
بور.اوکیف نوشته شده و برزو سریزدی آن را ترجمه کرده
است« .همان ستارهای باش که هســتی!» از مجموعه
کتابهای مهارتهای زندگی انتشارات صابرین است.
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نقلقولخبر
صادق ضیاییان
رئیس مرکز ملی پیشبینی ومدیریت
بحران هواشناسی
طی  5روز آیند ه در نوار شــرق کشــور وزش
باد شدید و خیزش گردوخاک رخ میدهد.
3روز آینده نیز شرق کشور با رشد ابر ،رگبار
و رعدوبــرق مواجــه میشــود .شــمالغرب
و دامنههــای جنوبی البــرز هم بــا وزش باد
شدید ،خیزش گردوخاک ،کاهش کیفیت
هوا و دید افقی مواجه میشود.

عدد خبر

۵۰۲
بیمار

5

قرق
اختصاصی

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی   :اگر توجه و حساسیت دولت و مردم را حفظ کنیم
طی  ۲دهه میتوانیم این جنگلها را نجات دهیم

گزارش

سیدمحمد فخار

روزنامهنگار

پس از 6سال سرانجام در دولت سیزدهم سند احیای
جنگلهای زاگرس نهایی شد .جنگلهای زاگرس که
بزرگترین ناحیه رویشی کشور محسوب میشوند از
سال 95تاکنون بدون هیچ ســند و برنامهای صرفا با
برنامههای اســتانی و موردی اداره میشدند و برنامه
جامعی برای نگهداری و احیای آنها وجود نداشــت،
اما باالخــره در کارگروهی به ریاســت معــاون اول
رئیسجمهور و هیأت دولت ،سند احیای جنگلهای
زاگرس نهایی شد .براساس الیحه بودجه1401کل
کشور ،امسال باید 113میلیارد تومان برای حفاظت
کل جنگلهای زاگرس هزینه شــود ،اما این آخرین
سال اجرای طرحهای بدون ســند در زاگرس است و
از سال آینده برنامه جامع زاگرس اجرایی خواهد شد.
ایجاد حساسیت ملی درباره زاگرس

دارای عالئــم تنفســی در پــی وقــوع
پدیده گردوغبار در خوزستان به مراکز
درمانــی مراجعــه کردنــد .خوزســتان،
در ســاعات پایانــی دوشــنبه ،میــزان
غلظت گردوغبار در اندازه  ۱۰میکرون
را در شهرهای آبادان  ،802اهواز ،۸۲۵
بندرامام خمینی  ،۸۷۷دشت آزادگان
 ،۵۱۰شــادگان  ۶۶۷و هندیجــان۸۳۵
میکروگرم بر مترمکعب گزارش کرد.
حدمجــاز غبــار در هــوا ۱۵۰میکروگرم
برمترمکعب است.

در کشــور در اســتا نهای ســمنان،
یــزد و کرمــان وجــود دارد کــه مجمــوع
مســاحت آنها ۲۷۵هزار هکتار است.
۳۶درخواست ایجاد منطقه جدید قرق
اختصاصــی نیز بــه ســازمان حفاظت
محیطزیســت داده شــده اســت.
درصورت تصویب این مناطق ،وسعت
مناطــق قــرق حــدود ۶برابــر مســاحت
فعلی میشود.

مفهوم اقتصاد در گردشگری
تجربهگرا

نقی شعبانیان ،معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی
و آبخیزداری کشور درباره روند نهایی شدن سند احیای
جنگلهای زاگرس به همشــهری گفت :حساسیت
خوبی در سطح ملی و دولت برای حفاظت از جنگلهای
زاگرس ایجاد شــده و کارگروهی در همین رابطه به
ریاســت معاون اول رئیسجمهور بــا عضویت وزرا و
استانداران مناطق زاگرسنشــین تشکیل شد .وی با
بیان اینکه در این کارگروه ســند احیای جنگلهای
زاگرس بهعنوان سندی باالدســتی برای حفاظت از
این جنگلها مطرح است ،اضافه کرد :ذیل این سند،
اقدامات منطقهای و بخشی نیز انجام خواهد شد .معاون
امور جنگل سازمان منابع طبیعی با اشاره به در دست
تهیه بودن طرحهای جنگلداری اجتماعی در کشور،
گفت :امسال این طرح بهصورت پایلوت برای 3منطقه
از کشور تهیه شــد که یکی از آنها کردستان است و از
سال ۱۴۰۲نیز اجرایی خواهد شد .وی تأکید کرد :اگر
توجه و حساســیت دولت و مردم را نسبت به در خطر
بودن جنگلهای زاگرس و ضــرورت حفظ آن ایجاد
کنیم ،طی ۲دهه قادر به نجات این جنگلها خواهیم
بود؛ البته این مهم نیازمند تخصیص اعتبارات مناسب
است .معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی ،وسعت
جنگلهای زاگرس را۶میلیون هکتار اعالم کرد و گفت:

عکس :همشهری /محمد عباسنژاد

علی سالجقه
رئیس سازمان حفاظت
محیطزیست
آنچــه بهعنــوان گردشــگری متمرکــز
آشــوراده در کمیتــه ارزیابــی ســال۹۶
عنــوان شــد ،بــه صراحــت بــه احــداث
ســازههای ســبک و قابــل حمل اشــاره
دارد .بنابرایــن ســازمان حفاظــت
محیطزیســت بــا هــدف حفاظــت از
ارزشهــای آشــوراده بــا ساختوســاز
جدید در این مکان مخالف است.

پایان  6سال بیبرنامگی در احیای جنگلهای زاگرس

نگاه

این جنگلها از حیث اقتصادی و معیشتی برای مردم
و کاهش معضالت زیســتمحیطی بهویژه در مقابل
ریزگردها ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
زاگرس و انبوه مشکالت

در سالهای اخیر جنگلهای زاگرس به دالیل انسانی و
حوادث طبیعی ازجمله خشکسالیهای مداوم ،استفاده
بیرویه و نادرست و آتشسوزیهای پی درپی وضع
خوبی ندارند؛ درحالیکه اگر امنیت غذایی ،زیستی و
توسعه پایدار اهمیت داشته باشد ،باید به این جنگلها
توجه شــود .برای نمونه یکی از مشکالت حاد امروز
ت و بیماری اســت .این
جنگلهای زاگرس وجود آف 
آفات و بیماریها نتیجه فعالیتهایی است که باعث
بههم خوردن تعادل زیستی و اکولوژیکی بومسازگان

زاگرس شده اســت .جوانهخوار ،برگ خوار ،بذرخوار
بلوط و بیماری زغالی بلوط ازجمله آفتهایی اســت
که زاگرس را با خطر مواجه کرده است که اگر کنترل
نشود ،ممکن است بیماریهای بیشتری شایع شود.
این آفات جزو اکوسیستم زاگرس هستند و بهخودی
خود آفت محسوب نمیشوند ،اما زمانی به آفت تبدیل
شدهاند که تعادل زیستی بههم خورده و این موجودات
طغیان کردهاند .البته مقابله با این آفتها نیازمند کار
علمی و برنامههای کوتاه ،میان و بلندمدت است ،اما در
کوتاهمدت باید سمپاشی در جنگلهای زاگرس انجام
شود تا کانون بحرانی طی 4سال نجات پیدا کند .البته
سمپاشی بهصورت ترکیبات بیولوژیکی انجام میشود
که کمخطر بوده و عواقب کمتری خواهد داشت .در
عین حال ســازمان منابع طبیعی معتقد اســت این

عملکرد طرحهای سازمان منابع طبیعی کشور در رویشگاه زاگرس
سال

وسعت برنامه

نسبت به کل رویشگاه

برنامه چهارم جنگلداری(84تا)88

800هزار هکتار

13درصد

برنامه پنجم جنگلداری(90تا)95

3174هزار هکتار

52درصد

همه برنامههای 40ساله تا 1400

5259هزار هکتار

87درصد

سمپاشــیها نیز نباید طوالنیمدت انجام شود و اگر
فقط متکی به این روش باشیم ،ممکن است عوارض
نامطلوبی برای جنگل بهویژه حشرات و موجودات زنده
داشته باشد؛ بنابراین پس از بازه زمانی 4ساله این کار
باید متوقف شود؛ ضمن اینکه زمان سمپاشی در هر
منطقهبایدبهتشخیصکارشناسیکمیتهگیاهپزشکی
و اکولوژیکی آن منطقه صورت گیرد.
16سال زاگرسداری

جنگلهای زاگرس شــامل 6میلیون هکتار بلوطزار
و برخی درختان دیگر اســت که در قالب طرح ملی
صیانت و توسعه جنگلهای ناحیه زاگرس و جنوب
و مناطق مرکزی از ســال 84تا 95یعنی برنامههای
چهارم و پنجم توسعه ،به 3974هزار هکتار آن یعنی
52درصد مساحت موجود ،توجه شد .ناگفته نماند که
در این سالها دولت ،سازمان ملل و صندوق بینالمللی
محیطزیست ،منابع مالی خود را در این ناحیه متمرکز
کردند .پس از آن در فاصله سالهای 96تا 1400در
برنامه ششم جنگلداری ،سطح برنامهها تا 87درصد
مساحت موجود افزایش یافت ،اما هر بار اقدامات انجام
شــده موردی بوده و طرح سراسری برای نگهداری و
احیا اجرایی نشد.

محمد محبخدایی ؛ معاون سابق گردشگری

«اقتصاد تجربه» فروش تجربیات بهیادماندنی به مشــتریان
اســت .در توصیف اقتصاد بعدی ،پس از اقتصاد کشــاورزی،
اقتصاد صنعتی و جدیدترین اقتصاد خدماتی ،اقتصاد تجربه
مطرح شده است .این مفهوم قبال توسط بسیاری از نویسندگان
تحقیق شــده بود .در این روش اقتصادی ،کسبوکارها باید
رویدادهای بهیادماندنی را برای مشتریان خود ترتیب دهند.
خاطرهای که از این رویدادها در ذهن و حافظه مشتریان ثبت
میشود ،به محصول تبدیل میشود و این محصول «تجربه»
است.
کســبوکارهای با تجربه پیشــرفتهتر میتوانند برای ارزش
«تغییر» که یــک تجربه ارائه میکند ،هزینــه دریافت کنند.
بهعنوان مثال ،اگر بتوانند در ارزشی که توسط فرد تحصیلکرده
ایجاد میشود مشارکت کنند ،پیشــنهادهای آموزشی انجام
میدهند .این پیشرفت طبیعی ،در ارزش افزوده است که توسط
کسبوکار بیش از ورودیهای آن ایجاد شــده است .مفهوم
اقتصاد تجربه که بر محور رویدادمحوری است ،تداعیکننده
اقتصاد گردشگری است .همه فعالیتهای اقتصادی و صنایع که
میخواهند در قالب محصوالت گردشگری به مشتریان عرضه
شوند ،از این مدل تبعیت میکنند .اقتصاد تجربه ،جامعترین
روش اقتصادی است و سایر اقتصادها را نیز پوشش میدهد .اگر
امروز سناریوی مدیریت شهرها که یک استیج واقعی و ملموس
از تئاتر زندگی جامعه ساکن و جامعه گردشگر است ،براساس
اقتصاد تجربه نگارش شده باشد ،بهسادگی شاهد تحقق شعار
توسعه و درآمد پایدار در شــهرها و روستاهای کشور خواهیم
بود .در اقتصاد تجربه استعدادها و فرهنگ جوامع نقش کلیدی
دارند .فرهنگ ،آدابورسوم هر شهر و جامعه که مزیت نسبی
آن جامعه است ،بهعنوان مزیت رقابتی نسبت به سایر جوامع در
مدل اقتصاد تجربه قرار میگیرد.
در مدل اقتصاد تجربه ،ارائــه تجربیات (کاال یا خدمات) برای
اینکه ماهیت بهیادماندنی و خاطرهانگیز داشــته باشد ،باید
روی صحنه آورده شــود تا بتواند براساس ذائقه یکایک افراد،
جایگاه ماندگار ایجاد کند .در این مدل همه فعاالن اقتصادی،
تولیدی ،صنعتی ،هنری و ...جامعه فروشــندگان را بهعنوان
بازیگران اقتصاد تجربه شکل خواهند داد و جایگاه خریداران،
جایگاه میهمان تعریفشده و فاکتور مؤثر در تقاضا ،احساسات
است .حاکمشــدن احساســات بهعنوان فاکتور اصلی تقاضا،
یعنی شکلگرفتن جریان یا شبکههای هیجانی ،شاد ،معنوی
و . ...انسان همواره خاطرات خود را در همه فرصتها و مکانها
بیان میکند .این امر همان تبلیغات دهان به دهان (وایرال) لذا
شهری که بتواند جریان زندگی روزمره جامعه ساکن خود را
به یک استیج زنده تبدیل کند ،عمال با اقتصاد تجربه ،توسعه
پایدار را تحقق میبخشد و مدیریت شهر را از الگوی مدیریت
شهر ایدهآل به شهر گردشگر تغییر خواهد داد.

چهارشنبه  15تیر 1401
شماره 8538

بادهای شرقی به مدار برق میآیند

میزخبر

خرید تضمینی
250هزار تن گندم در کرمانشاه

ک

رمانشاه

تردد۷۶51کامیونترانزیتی
از پلدشت

آ
ذربایجا
نغربی

مدیــر پایانه مــرزی پلدشــت در آذربایجــان غربــی از تردد
7651کامیون ترانزیتی طی 3ماه امسال از طریق این پایانه مرزی
خبر داد .به گزارش مهر ،محمدرضا دربندی افزود :از این تعداد
۷۷۶کامیون حامــل کاالهای وارداتــی و ۶۸۷۵کامیون حامل
کاالهای صادراتی بوده که نسبت بهمدت مشابه سال قبل شاهد
افزایش ۷هــزار درصدی تعداد کامیونهــای ورودی و افزایش
بالغ بر ۱۴۲درصدی تعداد کامیونهــای خروجی بودهایم .وی
با بیان اینکه در 3ماهه اول ســالجاری این پایانه مرزی میزبان
۷۲۸۱مسافر بوده است ،گفت :این میزان تردد مسافر در حالی
است که در مدت مشابه سال قبل بهدلیل محدودیتهای ناشی
از بیماری کرونا تردد مســافران از طریق این پایانه مرزی تقریباً
صفر بود.

برگزاری 50جشنواره
بومی محلی در گیالن

گیالن

مدیرکل ورزش و جوانان گیالن گفت۵۰ :جشنواره ورزشهای بومی
محلی و روستایی و عشایری تا پایان تابستان در استان گیالن اجرا
میشود .به گزارش تسنیم ،جهانبخش آرمان اظهار کرد20 :جشنواره
بومی محلی و ورزش روســتایی و عشــایری در گیالن اجرا شده و
50برنامه دیگر نیز تا پایان تابســتان و اوایل مهر برگزار میشــود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان گیالن با بیان اینکه مسابقات جام
پرچم که مسابقات مینیفوتبال در  2بخش مردان و زنان است نیز
تیرماه در استان برگزار میشود ،خاطرنشان کرد :تاکنون 1116تیم
از سراسر گیالن در مسابقات جام پرچم شرکت کردند.

عددخبر

20

درصد

 3ابرنیروگاه بادی برای تولید برق در خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و سیستانوبلوچستان در دست ساخت است
گزارش

ایالم

سیده زهرا عباسی

خبرنگار

خشکسالی و کمبود آب و در عین حال ظرفیت ایران
برای تولید انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه در سالهای
گذشــته اهمیت انرژی بادی را بیشــتر کرده اســت.
هماکنون 139نیــروگاه تجدیدپذیر و پــاک در حال
بهرهبرداری هستند که سهم نیروگاههای بادی از این
تعداد20 ،مورد است که همه آنها در 5استان خراسان
رضوی ،قزوین ،گیالن ،سیستانوبلوچستان و آذربایجان
شــرقی قرار دارند .همچنین  3ابرنیروگاه بادی نیز در
خواف خراسان رضوی ،درح خراسان جنوبی و میلنادر
سیستان و بلوچستان در دست ساخت است.

نیروگاه بادی منجیل  /عکس :همشهری /راحله باقری

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کرمانشاه گفت :از ابتدای فصل
ت تا 13تیر۲۵۷ ،هزار تن
خرید تضمینی گندم از اواخر اردیبهش 
گندم از کشاورزان استان خریداری شده است .به گزارش فارس،
ماشاءاهلل ارویســی اظهار کرد :از این میزان ۱۹۹هزارو۲۶۳تن
بهصورت تضمینی و ۵۷هزارو۷۳۷تــن نیز بهصورت توافقی از
طریق کارخانههای تولید ماکارونی سراســر کشور خریداری
شده اســت .مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کرمانشاه با بیان
اینکه بیش از ۳۵۲میلیارد تومان به ازای خرید گندم بهحساب
کشاورزان استان واریز شده اســت ،افزود :همه کشاورزانی که
تا  18خرداد گندم مازاد بر نیاز خــود را به مراکز خرید تحویل
دادهاند۱۰۰ ،درصد مطالبات خود را دریافت کردهاند.

خراسان رضوی ،رتبه اول

خراسان رضوی با داشتن 8نیروگاه بادی در حال فعالیت
رتبه اول را در زمینه تولید انرژی بادی دارد و ابرنیروگاه
آن با ظرفیت 50مگاوات بر ثانیه هم در حال ســاخت
اســت .معاون تحقیقات و برنامهریزی شــرکت برق
منطقهای خراســان در این باره به همشهری میگوید:
در مجموع در حال حاضر حدود 5مگاوات واحد بادی در
خواف در مدار است و چند متقاضی نیز در حال تکمیل
واحدهای تولیدی خود در این منطقه هستند تا تولید
انرژی بادی در خواف به 2برابر افزایش یابد.
مهدی علومی با بیان اینکه یک ابرنیروگاه 5هزار مگاواتی
در خواف در دستور کار اســت ،میافزاید :این پروژه به
دلیل نبود سرمایهگذار هنوز اجرایی نشده است.
به گفتــه او ،احــداث و راهانــدازی ایــن ابرنیروگاه
به ســرمایهگذاری 7.5میلیارد دالری نیــاز دارد ،اما
ســرمایهگذاران به دلیل تحریم ،نداشتن نقدینگی و
برنگشتن سرمایه در زمان مناســب تمایلی به این کار
ندارند .علومی با تاکید بر اینکه خراسانرضوی ظرفیت
زیادی برای ایجاد نیروگاه دارد که تاکنون چندان مورد
توجه قرار نگرفته اســت ،ادامه میدهد :در سال جاری
3واحد نیروگاهی به ظرفیت 500مگاوات در اســتان
وارد مدار میشود.
بهرهبرداری 100درصدی میلنادر تا 2ماه دیگر

نیروگاه بادی میلنادر به ظرفیت 50مگاوات بهعنوان
یکی از بزرگترین نیروگاههای تجدیدپذیر در کشــور
واقع در شــمال غرب شــهر زابل پیشــرفت فیزیکی
68درصد را تجربه میکند .مجری طرحهای نیروگاهی

و تولید پراکنده شــرکت برق منطقهای سیســتان و
بلوچســتان با بیان اینکه منطقه میلنادر در شــمال
استان یکی از بهترین مناطق در خاورمیانه برای توسعه
نیروگاههای انرژی بادی شناخته میشود به همشهری
میگوید :ویژگیهای این منطقه شــامل میانگین باد
بیش از 10.5متر بر ثانیه ،تغییر ناچیز جهت باد غالب
و زمینهای صاف و هموار و بدون معارض است .بابک
زاهد تأکید میکند شرکت برق منطقهای استان با ایجاد
منطقه ویژه انرژی بادی در زمینی به مساحت 17هزار
هکتار در این منطقه ،احداث خط انتقال برق دو مداره
400کیلووات و همچنین احداث پســت برق ،شرایط
مناســبی برای ســرمایهگذاری بخش خصوصی برای
تولید بیش از 1500مگاوات بــرق از انرژی بادی ایجاد
کرده است .او با بیان اینکه شرکت مپنا بهعنوان نخستین
سرمایهگذار بخش خصوصی اقدام به احداث نخستین
نیروگاه بادی به ظرفیت 50مگاوات کرده است توضیح
میدهد :نخستین توربین نیروگاه در بهار سال 1400به
شبکه برق کشور متصل شد و تاکنون 25مگاوات از آن
وارد مدار شده است .طبق برنامه زمانبندی شرکت مپنا
تکمیل نیروگاه تا پایان شهریور امسال انجام خواهد شد.
مجری طرحهای نیروگاهی و تولید پراکنده شرکت برق
منطقهای سیستان و بلوچســتان همچنین از مطالعه

شرکت مپنا برای توســعه نیروگاه تا 150مگاوات یاد
میکند و میگوید :بررسی تولید نیروگاه مذکور ،ضریب
ظرفیت باالی 45درصد را نشان میدهد.
فاز اول تولید خراسانجنوبی در شهریورماه

یکی از ابرنیروگاههای بادی در حال ســاخت در کشور
نیروگاه درح در خراســان جنوبی است تا این استان به
جرگه تولیدکنندههای برق بــادی بپیوندد .این پروژه
در خراسان جنوبی و شــهر بیرجند واقع شده و فرایند
ساخت آن در اردیبهشت ســال 1399آغاز شده است.
آخرین پیشــرفت فیزیکی ثبت شــده در این نیروگاه
کمتر از 50درصد است و طبق برنامه وزارت نیرو 4واحد
نیروگاه بادی درح به ظرفیت 10مگاوات تا شــهریور
امســال به مدار میآید .نیروگاه بــادی درح با ظرفیت
اسمی 50مگاوات و طول شبکه 4800فشار متوسط و
3دستگاه ترانسفورماتور در حال اجراست .راهاندازی کل
نیروگاه با پیشرفت فیزیکی حدود 50درصد در فاز اول به
200میلیارد تومان تسهیالت نیاز دارد.
خراسانشمالی ،آماده سرمایهگذاری

خراسان شمالی با وجود اینکه ظرفیتهای بیشماری
در زمینه تولید انــرژی بادی دارد ،امــا هنوز به جمع

تولیدکنندگان برق بادی نپیوسته است.
3سال از تهیه اطلس بادی این استان میگذرد و بهگفته
مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی تونل بادی
«داشلیقلعه» غالمان با ظرفیت 15مگاوات ،مزرعه بادی
مرغزار شهرستان گرمه با ظرفیت 100مگاوات و تونل
بادی جوزک و مهمانک در شهرستان مانه و سملقان با
ظرفیت تولید 30مگاوات شناسایی شده است.
علیرضا صبوری به همشهری میگوید :از این 3ظرفیت
فعال در منطقه مرغزار گرمه شاخصها در حال بررسی
است و بهزودی در محدوده تونل بادی جوزک و مهمانک
در شهرستان مانه و سملقان هم دکل اندازهگیری برای
بررسی شاخصها نصب میشود.
هماکنون ســهم تولید برق ایران از محــل انرژیهای
تجدیدپذیر 9388.73مگاوات اســت که از این میزان
324.18مگاوات مربوط به انرژی بادی است .این میزان
تولید برق تجدیدپذیر توانسته اســت 2200میلیون
مترمکعــب صرفهجویــی گاز1706 ،میلیــون لیتر
صرفهجویی آب5154 ،تن انتشار نیافتن گاز گلخانهای
و 3208تــن انتشــار نیافتــن آالیندههای ســمی را
موجب شود.
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600

میلیارد
ه
رمزگان

عکس خبر

مدیرکل نوسازی مدارس ایالم گفت:
بــا وجــود تالشهــای صــورت گرفتــه
۲۰درصد از مدارس اســتان نیاز جدی
به بازسازی دارند.
به گــزارش ایســنا ،جالل حمــره اظهار
کــرد :ســاختمان اغلــب مــدارس در
اســتان دارای ســاختمانی از جنــس
ســنگی مالتــی و غیراســتاندارد و
سیاســت ســازمان این اســت کــه آنها
را در آینده نزدیک برچینند.

استاندار هرمزگان گفت :زلزله حدود
600میلیــارد تومــان بــه روســتاهای
بخــش مهــران بندرلنگــه آســیب وارد
کرده است.
بــه گــزارش فــارس ،مهــدی دوســتی
اظهار کرد :کارشناســان بیمه با توجه
بــه اینکــه 3هفتــه پیــش کل منــازل
روســتایی را بیمــه کردیــم در منطقــه
حاضر شدهاند و تا ســقف 100میلیون
تومان بــه هر خانه ،خســارت پرداخت
خواهند کرد.
سیس

تانوبلو
چستان

در حاشیه؛ «میرآباد» چابهار
«چابهار» یکی از زیباترین شهرهای جنوب شرقی ایران در
سیستان و بلوچستان در کرانه سواحل مکران و اقیانوس
هند قرار دارد .اما این منطقه بهعنوان تنها بندر اقیانوسی
کشور بزرگترین حاشیهنشینی ایران را در خود جای داده
است بهطوریکه از جمعیت ۱۲۰هزار نفری آن بیش از
ن هستند.
۶۰درصد حاشیهنشی 
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میادین

تثبیت نرخ خشکبار در میادین
قیمت انواع خشــکبار و آجیل تا نیمه تیرماه در میادین میوه
و ترهبار نســبت به نرخنامه خرداد بدون تغییر بوده است .به
گزارش همشهری ،آجیل و خشکبار از اقالمی هستند که طی
ماههای اخیر کمترین تغییرات قیمت را داشتهاند و برای بیشتر
اقالم خشــکبار قیمت کنونی با آنچه در نرخنامههای ابتدای
امسال درج شــده بود ،تغییری نداشته است .انجیر خشک با
اختالف گرانترین خشکبار و آلبالو خشک ارزانترین خشکبار
میادین است.
مقایسه قیمت بعضی از انواع خشکبار در میادین میوه و ترهبار
نام محصول

قیمت هر کیلو  -تومان

انجیر خشک

175.000

آلبالو نیمهخشک

48.000

آلو بخارا ممتاز

138.000

برگه زردآلو معمولی

150.000

برگه هلو

69.000

توت خشک سفید

165.000

کشمش پلویی

68.000

کشمش سبز

85.000

خرید پودر کیک از صرفه افتاد
افزایش شدید قیمت بعضی از برندهای پودر کیک
آماده بهدنبال رشد قیمت آرد ،باعث شده خرید آنها
برای تهیه کیک در منزل بهصرفه نباشد .رصد قیمت
این کاال در سوپرمارکتها نشان میدهد قیمت هر
کیلو از این پودرهای آماده از 100هزار تومان بیشتر
شده و در بعضی برندها بستههای 350گرمی تا نیم
کیلویی70 ،هزار تومان و بیشتر قیمت خوردهاند.
برند

مشخصات

قیمت
تومان

رشد خامهای وانیلی 500 -گرمی 97.000
رشد

کشمشی 370-گرمی

70.000

آمون

ردولوت 500 -گرمی

55.000

نورا

شوکوالوا 350 -گرمی

50.000

زر

توت فرنگی 500 -گرمی

48.500

برتر

کاکائویی 450-گرمی

50.000

بنسا

چیزکیک 265-گرمی

27.000

نورا اسفنجی کاکائویی 450-گرمی 40.000

روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

مشاور سازمان بورس در امور بینالملل از تسهیل تعامالت بینالمللی شرکتهای بورس خبر داد

1.512
1.511

مشاور رئیس ســازمان بورس از
تســهیل تعامــات بینالمللی
گزارش
شــرکتهای بورس خبــر داد و
تأکید کرد :هیأتهایی از کشــورهای آسیایی و
اروپایــی در ماههای گذشــته از بازار ســرمایه
بازدیدکردهاند.
به گزارش همشهری ،یکی از مهمترین مشکالت
بازار ســرمایه بعد از خروج یکجانبــه ترامپ از
برجام کاهش سطح همکاری شرکتهای بورس
در فضای بینالملــل بود؛ بهطــوری که صنایع
زیادی در زمینه تبادالت تجــاری ،قراردادهای
بینالمللــی و نقل و انتقالهای مالی با مشــکل
مواجه شــدند و این موضوع عملکــرد اقتصادی
آنها را تحتتأثیر قــرار داد .حاال امــا آنطور که
مشاور رئیس ســازمان بورس خبر داده است در
ماههای گذشته و بعد از خروج ترامپ از کاخ سفید
شرایط همکاریهای بینالمللی نسبت به گذشته
تسهیل شــده و حتی برخی هیأتهای تجاری
برای ارزیابی همکاریهای آینده با مقامات بازار
سرمایه دیدار کردهاند .با این حال بهنظر میرسد
این شرکتها در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات
هستهای هستند.

1.510
1.509
1.508
1.507
1.506

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 3هزار و
912واحد ،معادل 0.26درصد رشد کرد و به یکمیلیون و
511هزار و 70واحد رسید .شاخص کل هموزن با 323واحد
رشد به 420هزار و 975واحد رسید.
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام
فروشحقوقی
خرید حقوقی

527

ارقام به میلیارد تومان

732

فروشحقیقی

تسهیل تعامالت بینالمللی

مشاور رئیس سازمان بورس درامور بینالملل به
همشــهری گفت :فعالیت دولت سابق آمریکا به
بروز ابهامهای زیادی در فضای کســبوکار بازار
سرمایه و تعامالت بینالمللی شرکتهای بورس
منجر شده بود چرا که سطح کارشکنی مقامات
آمریکایی بسیار زیاد بود و بعضا این کارشکنیها
حتی درسطح مقامات باالی آمریکایی راسا انجام
میشد.
بهادر بیژنی با بیان اینکــه در دولت قبل آمریکا
جو سنگینی در فضای کسبوکار بین الملی بازار
سرمایه ایجاد شده بود ،تأکید کرد :این جو سنگین
با رفتن ترامپ کمرنگ شــد و اکنون شــاهد آن
هستیم که شرکتهای بورس که قبال در زمینه
تعامالت بین الملی با مشکل مواجه بودند فضای
فعالیت هایشان قدری تسهیل شده است.
اوافزود :بهنظر میرسد این شرایط فارغ از احیای
برجام میتواند تداوم داشته باشد چرا که شرایط
سیاسی گذشته از بین رفته است؛ با این حال توافق
در مذاکرات هستهای میتواند شرایط را نسبت به

ارقام به هزار واحد

عکس :همشهری /امیر پناهپور

سوپرمارکت

تسهیل روابط بینالمللیشرکتهای بورس

تاالر شیشهای

قبل بیشتر تســهیل کند .بیژنی در پاسخ به این
پرسش که آیا این بهبود در تعامالت بینالمللی
در حوزههای تجاری اتفاق افتاده اســت یا شامل
قراردادهای حقوقی و نقل و انتقالهای مالی هم
میشــود توضیح داد :بهطور کلی ارزیابیهای ما
نشــان میدهد این تعامالت در سطوح مختلف
بهبود پیدا کرده است اما نمیتوان آماری در این
زمینه ارائه کرد و برای این کار باید ســایر نهادها
آمارهای مرتبط ارائه کنند.
ورود هیأتهای خارجی به ایران

مشاور رئیس ســازمان بورس در امور بینالملل
همچنیــن از بازدیــد برخی هیــأت خارجی از
بازار ســرمایه خبرداد و گفت :بعد از رفتن دولت
قدیــم ایاالتمتحده ،ما میزبــان چندین هیأت
ازکشورهای اروپایی و آسیایی بودهایم که در زمان
حضور ترامپ درکاخ سفید سابقه نداشت و نشان
میدهد شرایط دچار تغییراتی شده است.

او در پاســخ به این پرســش که آیا با آمدن این
هیأتها میتوان امیدوار بــود که همکاریهای
خارجی در بازارسرمایه افزایش یابدگفت :احساس
میکنم که این هیأتها برای بررســی اوضاع در
ایران حضور پیدا کردهاند .در واقع  2سناریو برای
این هیأتهای خارجی مطرح است که مرتبط به
احیا شدن یا نشدن برجام است.
بیژنی توضیح داد :در واقع هیأتهای خارجی در
حال ارزیابی این موضوع هســتند که اگرشرایط
فعلی تداوم یابد وضعیت همکاریهایشــان در
ایران باید چگونه باشــد و اگر مذاکرات هستهای
به نتیجه برسد چه نوع همکاریهایی باید با بازار
سرمایه ایران و شرکتها داشته باشند.
او ادامه داد :اگــر برجام احیا شــود قطعا فضای
بینالمللی برای افزایش همکاری شــرکتهای
ایرانی بهبود پیدا خواهد کرد و بینالمللی شدن
بازار سرمایه نیز تسهیل و تسریع میشود چرا که
شــرکتهایی که بعد از توافق هستهای به ایران

خواهند آمد قطعا با دید بازتر ،تجربه بیشتر و عزم
جدیتری خواهند آمد.
مشاور رئیس سازمان بورس در امور بینالملل با
بیان اینکه در دور قبلی احیای برجام هیأتهای
خارجی زیادی به ایران آمدند اما در همه آنها عزم
جدی وجود نداشــت ،توضیح داد :فارغ از نتایج
مذاکرات هستهای بهنظر میرسد همکاریها ادامه
یابد ،اما انتظار میرود درصورت به نتیجه رسیدن
مذاکرات هســتهای هیأتهای تجاری که وارد
ایران میشوند ،هم کیفیت باالتری داشته باشند
و هم عزم جدیتری نســبت به دور قبلی احیای
برجام داشته باشند؛ اگرچه ممکن است تعداد این
شرکتها کمتر از قبل باشد .او افزود :این موضوع
به این دلیل است که هیأتهای خارجی تجارب
دور قبلی امضــای برجام را دارنــد .ضمن اینکه
تجارب ما نیز افزایش یافته و چنانچه در شرایط
فعلی ،مذاکرات هستهای به نتیجه برسد ما قطعا
از تجارب قبلیمان استفاده خواهیم کرد.

2363

خرید حقیقی

2158

در مبادالت روز گذشته،سهامداران حقیقی 2هزار و
158میلیارد تومان سهام خریدند ،اما در مقابل حجم
فروش سهامداران حقیقی به 2هزار و 363میلیارد
تومان رسید .سهامداران حقیقی دیروز 205میلیارد
تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.
تراز صعود و نزول در بازار سهام
صعود
نزول
بدون تغییر

47

ارقام به درصد

3
50

در مبادالت دیروز بازارسرمایه ،قیمت سهام
284شرکت رشد و 304شرکت کاهش یافت.
قیمت سهام 15شرکت هم تغییر نکرد.

صعودسختشد

با لهجه پرتغالی

ایران بازی آخر پنجره سوم را از سوریه برد ،اما
2شکست این تیم مقابل قزاقستان صعود تیم ملی
بسکتبال را به جامجهانیبا اما و اگر روبهرو کرده

مراودات حداکثری فوتبال ایران و پرتغال؛
صادرات بازیکن و واردات مربی امسال به
اوج خودش رسیده است

20

18

رؤیایینشدنی

باز هم همبازی شدن مسی و رونالدو یا
نیمار و رونالدو به سوژهای جذاب برای
رسانهها تبدیل شده اما بعید است عملی شود

گزارش

ساپینتو،کلید
انتقال محبی؟

19
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روز مانده تا
جام جهانی

روز مانده تا
لیگبرتر

برنامه بازی

ه خودی
لب 
گ 
گل نیست!

لیگ ملتهای والیبال

پنجشنبه  16تیر 1401

ایتالیا

ایران

16:30

جمعه  17تیر 1401

ایران

19:30
اسلوونی

شنبه  18تیر 1401

صربستان
19:30

ایران

رامين رضاييان؛ بازيکني که حواشي متعدد،
درجازدن در فوتبال قطر و زندگي اينستاگرامي روي
تواناييهاي انکارنشدني فوتبالش سايه انداخت

عزم جدی استقالل
آخرین اخبار اما حاکی از آن اســت که باشــگاه
استقالل با جدایی احتمالی امیرحسین حسینزاده
و نیاز مبرم به جذب یک وینگر ،عزمی جدی برای
جذب محبی دارد .البته یکی از مسئوالن باشگاه
سپاهان به خبرنگار همشهری خبر داد که آنها هم
بهطور جدی در حال مذاکره با محبی هســتند.
با این حال میگویند مدیران استقالل که تحت
فشار هواداران هستند ،اکثر شروط انتقال محبی
را پذیرفتهاند و حاضرند قرارداد قرضی این بازیکن
را امضا کنند که احتماال این انتقال تا هفته آینده
نهایی خواهد شد .اســتقالل از انتقال احتمالی
حسینزاده به شارلوا 250هزار دالر درآمد کسب
خواهد کــرد و این پول میتوانــد صرف گرفتن
رضایتنامه قرضی محمد محبی شــود تا آبیها
در پست وینگر تقویت شــوند .از طرفی ساپینتو
سرمربی استقالل هم چند روز پیش در صحبتی
که با باشگاه ســانتاکالرا داشــت ،با ارتباطهای
خودش تالش کرد این انتقال به سرعت انجام شود
و ظاهرا اگر توافقات نهایی حاصل شود ،استقالل
با پرداخت 300هــزار دالر بهصورت قرضی این
بازیکن را جذب خواهد کرد .البته احتمال خرید
قطعی این بازیکن هم وجــود دارد ولی مدیران
استقالل از باشــگاه پرتغالی درخواست کردهاند
مبلغ جذب محبی در 3قسط پرداخت شود.
غالمی زمان خواست
استقالل بعد از توافق با رافائل سیلوا قدم محکمی
برای حفظ استحکام خط دفاعیاش برداشت و
حاال آنها درصدد حفظ عارف غالمی هستند .با این
حال غالمی تمایل به بازی در خارج از ایران دارد.
در این زمینه روزنامه العرب خبر داد که باشگاه
العربی بهدنبال جذب بهترین بازیکنان خارجی
است و عارف غالمی مدافع ایرانی مورد توجه این
باشگاه قرار گرفته است .غالمی از استقالل چند
روز زمان خواسته تا پاسخ نهایی را به این باشگاه
بدهد ولی احتمال جدایی او وجود دارد.

بهانه جدید رسید

جامجهانی -افتتاحیه

13:30

هلند

مسعود شجاعی ،کاپیتان سابق تیم ملی در
گفتوگو با همشهری به تعیین سقف قرارداد برای
فوتبالیستها واکنش نشان داده است

استقالل در حالی فعالیت خودش را در بازار نقل
و انتقاالت ادامه میدهد کــه یکی از هدفهای
مهم این باشــگاه ،جذب محمد محبی بازیکن
ایرانی باشگاه ســانتاکالرای پرتغال است .او بعد
از 2ســال بازی در اروپا حاال بیمیل نیست که
برای نزدیک شــدن دوباره به پیراهن تیم ملی
بازگشتی حتی بهمدت یک فصل به فوتبال ایران
داشــته باشــد .محبی هماکنون در اردوی تیم
سانتاکالراست ولی این احتمال وجود دارد که در
روزهای آینده به ایران برگردد و پیراهن یکی از
تیمهای حاضر در لیگ برتر را به تن کند .تیمهای
استقالل ،پرسپولیس ،فوالد ،گلگهر و سپاهان
برای در اختیار گرفتن محمد محبی با سانتاکالرا
نامهنــگاری کردهاند اما بهنظر میرســد تمایل
استقالل و ســپاهان برای در اختیار گرفتن این
بازیکن ایرانی بیشتر است.

سوژه روز

دوشنبه  30آبان 1401

مشاغل دیگر
سقف دارند؟

استقالل برای جذب محمد محبی به توافق
با باشگاه سانتاکالرا نزدیک شده است

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

امیر قلعهنویی همچنان پرافتخارترین سرمربی
تاریخ لیگ برتر ایران اســت ،اگرچه 9ســال از
آخرین جامی که او برده میگذرد .امیر که یک
دوره پشت سر هم موفق میشد ،در این سالها
بهخاطر ناکامیهایش فشارهای زیادی را تحمل
کرده .همین مسئله هم او را بهانهجوتر از همیشه
کرده است .در این مدت مصاحبههای فرافکنانه
زیادی از قول قلعهنویی منتشر شده که شاید اوج
آنها مربوط به داستانهای کسر امتیاز از گلگهر
در فصل گذشته بود .پارسال بهدلیل استفاده از
یک بازیکن غیرمجاز به اســم باگناما 7امتیاز از
گلگهر کم شد .البته که این ضربه بزرگی به تیم
یتواند آن را کتمان کند اما فارغ از
بود و کسی نم 
گناهکار بودن یا نبودن تیم سیرجانی ،قلعهنویی
بارها و بارها به آن مسئله اشــاره کرد؛ اشاراتی
مبالغهآمیز که بهصورت تصاعدی ضرر گلگهر را
باالتر میبرد .امیر اوایل میگفت به جای 7امتیاز،
در واقع از تیمش 10امتیاز کسر شده است ،بعد
شــد  ،15بعد  20و حاال هم میگوید 25امتیاز
زیان گلگهر از آن اتفاق بوده است!
در همین مصاحبه آخر امــا ،امیرخان باب یک
بهانه جدید را هم باز کرد که انتظار میرود فصل
آینده به ترجیعبند مصاحبههای او تبدیل شود.
قلعهنویی میگوید« :شــما دیدید که امســال
گلگهر را مثل گوشــت قربانی وسط گذاشتند
و افتادنــد روی تیم ما .همــه بازیکنهایی که
میخواســتند را بردند ،ولی باز هم مهم نیست.
بعضی از بازیکنها هم معرفتی با ما امضا کردند که
از آنها ممنون هستم ».خب البته گلگهر بهترین
پاسور لیگ یعنی سعید صادقی را از دست داد
که فقدان بزرگی اســت ،جدایی میالد زکیپور
اما نباید «فاجعه» تلقی شود .محمد خانزاده را
هم که اساسا خود امیر بازی نمیداد و او با طعنه
به کادرفنی تیم سیرجانی جدا شد .در مجموع
بهنظر میرسد بهانههای قلعهنویی هنگام ناکامی
به روزرسانی شده و اگر خدا بخواهد فصل آینده
بهجای جمالت کلیشهای در مورد کسر امتیاز،
شنونده مباحث نقلوانتقاالتی خواهیم بود!
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23023602

نكته بازی
حق با فکری بود؟

از نظر فنی شــاید کمتر کسی پیدا
شود که کیفیت استقالل محمود
فکری را تأیید کند .واضح است که
تیم او خوب بازی نمیکرد و حتی
زمانی که خوب نتیجه میگرفت هم
خوشبینی زیادی در مورد آینده تیم
وجود نداشت .فکری بعد از کنار رفتن از مربیگری استقالل ،بارها
تکرار کرد عدهای از بازیکنان در زمان حضور او همه انرژیشان
را صرف تیم نمیکردند .منتقدان چندان بــا این ادعا موافق
نبودند اما حاال سیاوش یزدانی در خالل یک مصاحبه تصویری
میگوید« :زمانی که در استقالل به من کم پول میدادند ،من
هم 15دقیقه تمرین میکردم و میرفتم رختکن .میگفتم به
اندازه پولی که دادید تمرین میکنم .معلوم بود تیم ما به جایی
نمیرسد .خودم را شــاگرد فکری نمیدانم و افتخار میکنم
برایش بازی نکردم ».انگار آقا محمود زیاد هم بیراه نمیگفت!
2هفته دیگر پشیمان نشوی...

خبر این اســت که پیــروز قربانی
سرمربی تیم شــهرداری آستارا
در لیگ یک شــد .به این ترتیب
او جانشین پایان رافت میشود.
در شــرایط عادی این یک مسئله
طبیعی است اما وضعیتی که قربانی
در این سالها داشته باعث میشود خبر مورد نظر حساسیت
بیشتری پیدا کند .حقیقت آن است که پیروز خان-که انصافا
حرفهای خوبــی میزند و ما هم دوســتش داریم -در این
سالها مدام تصمیم گرفته و منصرف شده است؛ از دستیاری
آندره آ اســتراماچونی در اســتقالل تا حضور کنــار فرهاد
مجیدی .داستان عجیب و غریب رفت و برگشتش به رایکابابل
را هم که به یاد دارید .وضعی بود اصال؛ روزهای فرد علیه تیم
بیانیه میداد و روزهای زوج برمیگشت! خالصه اگر باز هم
قرار است پشیمان شوی ،از االن بگو و وقت باشگاه را نگیر.
قدر این هوادار را بدانید

با اصرار هــواداران ،باالخره درهای
ورزشگاه محل تمرین پرسپولیس
به روی آنهــا باز شــد .در نتیجه
روز دوشــنبه چیزی حدود هزار
هوادار مشتاق با حضور در ورزشگاه
شهیدکاظمی با بازیکنان تیم محبوب
خود دیدار کردند .یکی از این هواداران ،از هموطنهای عرب
ساکن اهواز بود که بهگفته خودش ســاعتهای طوالنی راه
پیموده بود تا به تمرین برســد .حضور او با لباس محلی روی
ســکوها مورد توجه قرار گرفت و حتی رسانهها هم سراغش
رفتند .او با شدت و غلظت از عشق و عالقهاش به پرسپولیس
حرف میزد .در این روزها که نقل بــازار ،اعداد 15میلیارد و
20میلیارد تومان است ،امیدواریم برخی بازیکنان کمی هم به
این جماعت عاشق فکر کنند و قدر آنها را بدانند .نمیگوییم
پولتان را نگیرید ،اما همهچیز هم این اسکناسها نیست.

آماربازی

مشاغل دیگر
سقف دارند؟

با لهجه پرتغالی

مراودات حداکثری فوتبال ایران و
پرتغال؛ صادرات بازیکن ،واردات مربی
بهروز رسایلی| بهتازگی سفیر ایران در کشور
پرتغال گفته بود وزرای خارجه ایران و پرتغال
سال گذشته در حاشیه جلســه سازمان ملل
صحبت خود را با حــرف زدن در مورد مهدی
طارمی ،مهاجم پورتو شــروع کردند .بهنظر
میرسد وزرای خارجه ایران و پرتغال ،به شکل
روزافزون ســوژههای فوتبالی بیشتری برای
گفتوگو پیدا میکنند .شــرایط طوری رقم
خورده ک ه این 2کشور در حوزه فوتبال روزبهروز
همکاریهای بیشتری پیدا میکنند .آنها نسبت
به هم حســنظن پیدا کردهاند و مسیر را برای
همکاری هموار میبینند.

مسعود شجاعی ،کاپیتان سابق تیم ملی در گفتوگو با همشهری
به تعیین سقف قرارداد برای فوتبالیستها واکنش نشان داده است
محمد زارعی| مسعود شجاعی ،هافبک باسابقه فوتبال ایران
و کاپیتان ســابق تیمملی بعد از سپریکردن یک فصل در تیم
نساجی ،قراردادش را بهمدت ۲ســال با این تیم تمدید کرد.
شجاعی فصل قبل همراه نساجی بهعنوان قهرمانی جامحذفی
رسیده بود و حاال با این تیم به موفقیتهای بیشتری میاندیشد.
او در گفتوگویی با روزنامه همشــهری به سؤاالت پاسخ داده
است.
بهنظر با قهرمانی که در جامحذفی کسب کردید ،یک
فصل خاطرهانگیز با نساجی داشتید .درست است؟

طبیعتا همینطور است .کسب عنوان قهرمانی جام حذفی با تیم نساجی
از شیرینترین خاطرات من در فصل گذشته بود.

شما یک قهرمانی حذفی هم با تیم تراکتور بهدست
آوردید که آن هم با ساکت الهامی بود .گویا شگرد قهرمانی در جام
حذفی را خوب میدانید.

ســیدجالل حســینی ،یکی دیگر از
همنسلهای شما هم از فوتبال خداحافظی کرد.
نظر شما چیست؟

در مورد سیدجالل عزیز باید عرض کنم این راهی است
که یک روز همه ما شروع میکنیم و یک روز هم به پایان
میرسانیم .دقیقا مثل داستان زندگیمان است .فقط مهم
بهنظر من این است که چه چیزی از خودت بهجا گذاشتی
و مطمئنا سیدجالل عزیز افتخاراتی که آفرید و زحماتی
که برای فوتبال ایران ،باشــگاههایش و تیم ملی کشید
حتما در خاطر فوتبالیها خواهد ماند .مطمئنا او میتواند
در ادامه راه از این تجربه اســتفاده کنــد که در عرصه
مربیگری هم مانند زمانی که بازی میکرد ،موفق باشد.

مربی میگیریم

شما کی از فوتبال خداحافظی میکنید؟

من در گذشته هم بارها تأکید کردم تا هر زمانی بتوانم
برای تیمم مفید باشم ،بازی میکنم.

بله ،این دومین قهرمانی من در حذفی آنهم در ۳فصل اخیر اســت.
خوشبختانه با تالش مجموعه باشگاه ،کادر فنی و بازیکنان این اتفاق
مهم افتاده است .خوشحالم من هم در این مجموعه بودم.

دارید؟

اعتقاد شخصی من این اســت که در لیگ برتر وقتی در میانه جدول
قرار دارید ،چند پله باالتر یا پایینتر نمیتواند تفاوت چندانی داشته
باشد .یعنی واقعا هیچ اهمیتی ندارد .برای همین هم تیم نساجی فصل
قبل همقسم شــد تا در کنار رقابتهای لیگ برتر تمام تمرکز خود را
برای بازیهای حذفی بگذارد .در نهایت هم خوشبختانه توانستیم به
هدفمان که قهرمانی بود ،دست یابیم.

یکی از انتقاداتی که از تیم ملی میشــود،
این اســت که فیفاد یهــا را خیلی راحت از دســت
میدهیم.

در مورد مسابقات لیگ برتر چه نظری دارید؟

نظرتان در مورد لیگ فصل آینده که از اواسط مردادماه
آغاز خواهد شد ،چیست؟

فقط امیدوارم دیگر شاهد وقفههای زیاد که در کیفیت مسابقات فصل
قبل تأثیر زیادی گذاشته بود ،نباشیم و تماشــاگران بتوانند در تمام
بازیها به ورزشگاه بیایند .متأسفانه فصل قبل شاهد بودیم که بهطور
گزینشی برخی مسابقات با تماشاگر بود و برخی بازیها بدون تماشاگر
برگزار میشد!

بعــد از دوران فوتبالتان چــه برنامهای

برای من هر فصــل فوتبالی کــه بازی میکنــم ،تجربیات
گرانبهایی دارد کــه میتوانم در آینده از آنها اســتفاده کنم.
طبیعی است به مربیگری هم فکر کنم اما فعال دارم بازی میکنم
و از این دوران آموزههای بسیاری میگیرم.

بله ،متأســفانه همینطور اســت .حاال فقط یک فیفادی مانده
و امیدوارم شــرایطی فراهم شــود که حداقل تیم ملی 2بازی
خوب برگزار کند .واقعیت این است که ما گروه سختی در جام
جهانی داریم و به هیچوجه راحت نیست که بخواهیم حرف از
صعود بزنیم.

ســازمان لیگ برای بازیکنان سقف قرارداد گذاشته
است .شما با ســابقه ســالها بازی در اروپا با این قانون موافق
هستید؟

واقعا نمیخواهم در این ارتباط نظر بدهم چراکه با عرض معذرت این
مسئله خیلی سطحی و پیشپاافتاده است! اصال بحث در موردش کار
اشتباهی است .سالها قبل یک نفر آمد و این قانون مندرآوردی سقف
قرارداد را پیاده کرد .مگر مثال بقیه مشــاغل سقف دارند که شما برای
فوتبالیستها سقف گذاشــتید؟! حاال همه مشکالت حل شده فقط
سقف قرارداد بازیکنان مانده است؟
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متريكا

 2تیمسپاهانوپرسپولیسبااختالفنسبت
به رقبا ،مالکانهترین فوتبال را در فصل پیش
ارائه دادند و بیشترین درصد مالکیت توپ را
داشتند .تیم محرم نویدکیا فصل گذشته
بهطور میانگین در هر بازی 57.8درصد مالکیت توپ داشت که باالترین
آمار در میان تمامی تیمها بوده است .پرسپولیس با مالکیت56.4درصدی
دومین تیم بوده و تیم سوم فاصله زیادی با این دو تیم داشته است .این تیم
آلومینیوم اراک است که به میانگین 52.5درصد در زمینه مالکیت توپ
دستیافتهاست.پرسپولیسوسپاهاندرفصلقبلتریعنیدرلیگبیستم
نیزبیشترینمیزانمالکیتتوپراداشتند.تیماستقاللقهرمانلیگ 21با
مالکیت50.7درصدی ،رتبه پنجم را در این زمینه داشته است.

57.8

تیم ســپاهان به لحــاظ تهاجمی و خلق
موقعیت ،بهتریــن عملکــرد را در فصل
گذشته داشت .در اتفاقی عجیب رکوردهای
بیشترین شوت ،بیشــترین شوت داخل
چارچوب و باالترین امید گل در فصل گذشته به سپاهان رسید .این تیم
در هر بازی 14شوت به سمت دروازه حریفان زد که رکورد بسیار خوبی
برای لیگ ایران محسوب میشود .اســتقالل و مس رفسنجان با 12.2
و 12.1شــوت در ردههای بعدی قرار گرفتند .تعداد شــوتهای داخل
چارچوب سپاهان هم  4.3در هر بازی بود که این تیم را باالتر از گلگهر
( ،)4.2پرسپولیس ( )4.1و استقالل ( )4.1در صدر این بخش قرار میدهد.
مجموع امید گل سپاهانیها در فصل گذشته به  42.81رسید که این تیم
را با اختالف خوبی باالتر از استقالل ( )35.86و گلگهر ( )34.51در صدر
این آیتم نیز قرار میدهد.

42.81

هیچ تیمــی به خوبــی پرســپولیس از
موقعیتهایش در فصل گذشته استفاده
نکرده است .همانطور که دیدید سرخپوشان
در زمینه شوت و خلق امید گل ،جزو 3تیم
اول لیــگ نبودند اما تعداد گلهــای آنها (41گل واقعــی در 29بازی)
پرسپولیس را صاحب بهترین خط حمله لیگ کرده است .اختالف گلهای
زده پرسپولیس با امید گلی که این تیم خلق کرده  7.91بوده که باالترین
عدد در میان تمامی تیمهاست .گلگهر  7.49و مس رفسنجان 5.97گل
بیشتر از امید گل خودشان زدهاند و بعد از پرسپولیس در رتبههای دوم
و سوم این بخش هستند .نرخ تبدیل شــوت به گل در تیم پرسپولیس
13.4درصد بوده که به آنها اجــازه داده با فرصتهای گل کمتر به تعداد
گلهای بیشتری برسند.

13.4

فوتبال ایران

پایان یک دوران؟

رامین رضاییان؛ از سودای بازگشت به تیم ملی
تا احتمال حضور در دسته دوم قطر
با توجه به تفکرات تدافعی کارلوس کیروش ،کمتر کســی تصور میکرد
رامین رضاییــان به انتخاب اصلی او در ســمت راســت خــط دفاعی در
جامجهانی 2018تبدیل شود .کیروش اما وریا غفوری را خط زد و از رامین
در این منطقه سود برد؛ البته با توصیههای موکد مبنی بر اولویت وظایف
دفاعی .زمانی که رضاییان در روسیه در ترکیب اصلی تیم ملی قرار گرفت،
28ساله بود .در نتیجه انتظار میرفت همچنان چندین سال در سطح باال
بهکار ادامه بدهد و ملیپوش باقی بماند .اتفاقی که رخ داد اما چیز دیگری
بود .رضاییان در جامملتهای آسیا 2019جزو بازیکنان ضعیف تیم
ملی بود و بهویژه در بازی با ژاپن عملکرد ناامیدکنندهای ارائه داد .بعد
از آن تورنمنت بود که رضاییان تقریبا از تیم ملی کنار گذاشــته شد.
اوضاع در رده باشگاهی چندان بر وفق مراد او پیش نرفت و تیم ملی هم
که حاال سرمربی جدیدی روی نیمکت خود میدید ،روی گزینههای
دیگری متمرکز شد .همزمان یک حاشیه اخالقی هم بیرون از زمین
فوتبال برای رضاییان پیش آمد کــه خیلیها میگویند روی وضعیت او
سایه انداخت.رضاییان بین 2نیمفصل لیگ 21در چنین شرایطی به پرسپولیس
بازگشت .او آمد تا به این تیم در مسیر کســب عنوان قهرمانی کمک کند و بار
دیگر پیراهن تیم ملی را بپوشد اما باز هم شرایط خوب پیش نرفت .رامین البته
عملکرد بدی در جمع سرخها نداشت .او طی نیمفصل 4پاس گل داد تا خیلی
از هواداران مصر به تمدید قراردادش باشــند ،اما اخــاق و رفتارهای عجیب
رضاییان باز هم کار دستش داد .او که همیشه گفته میشود دوستان زیادی
در تیم نداشته و ندارد در یک برنامه تلویزیونی انتقادات آشکاری از سطح فنی
برخی بازیکنان پرسپولیس انجام داد که خشم کادرفنی را برانگیخت .بعد هم
دانیال اسماعیلیفر جذب شد و رضاییان رفت؛ تصمیمی که بعید است داخل
تیم کسی را ناراحت کرده باشد! رامین که آمده بود موقعیتش در تیم ملی را
پس بگیرد ،احتماال پرسپولیس را هم برای همیشه از دست داد و حاال منابع
قطری نوشتهاند ممکن است در لیگ دسته دوم قطر برای الشحانیه بازی کند؛
جایی کامال بیرون از میدان دید اهالی فوتبال .این اتفاق اگر رخ بدهد ،شاید
بهمعنای پایان دوران رامین رضاییان در فوتبال ایران باشد.

اســتقالل و ســپاهان که فصل گذشته
کادرفنی ایرانی در اختیار داشــتند،
برای فصل جدید سراغ سرمربیان
پرتغالی رفتند .ریکاردو ساپینتو در
استقالل جانشــین فرهاد مجیدی
شــد و  2دســتیار هموطنش را هم
بــه تهــران آورد ،ژوزه مورایس هم با
سابقهای فربهتر از ســرمربی استقالل،
هدایت سپاهان را برعهده گرفت .او 3دستیار
پرتغالی هم با خودش آورده که کلی اســم و رسم
دارند و از سوابق خوبی بهره میبرند .هوگو آلمیدا
مشــهور با 57بازی ملی و 19گل زده در تیم ملی
پرتغال یکی از دســتیاران مورایس است .او سابقه
قهرمانی در لیگ قهرمانــان اروپا را هم در کارنامه
دارد .بدنساز و مربی دروازهبانهای سپاهان هم از
حیث شهرت دست کمی از آلمیدا ندارند و همیشه
در کادرفنی مورایس حضور داشتهاند2 .کادرفنی
پر و پیمان پرتغالی روی نیمکت  2تیم سرشناس
ایرانی خواهند نشســت تا لیگ برتر کامال لهجه
پرتغالی بهخودش بگیرد.
بازیکن میدهیم

در نقطه مقابل اما فوتبال ایران به پرتغال بازیکن
میدهد .بهنظر میرســد نقطه عطــف مراودات
فوتبالی 2کشور ،حضور درخشــان و غیرمنتظره
مهدی طارمــی در لیگ آن کشــور اروپایی بود؛
مهاجمی که ابتدا در تیم معمولی ریوآوه چشمها
را خیره کرد و بعــد تبدیل به ســتون تیم بزرگ
پورتو شــد .در مــورد هنرنماییهــای مهدی در
پرتغال هر حرفی زده شــود تکراری است .او راه را
برای سایر بازیکنان ایرانی هم باز کرد و در نتیجه
شــاهد اقبال پرتغالیها به فوتبالیستهای وطنی
بودیم .هماکنون غیراز مهــدی ،علی علیپور را در
ژیلویســنته ،محمد محبی را ســانتاکالرا و پیام
نیازمند را در پورتیموننزه داریم .علیرضا بیرانوند
هم مدتی در بواویشتا توپ زد و نیز بازیکنی مثل
شهریار مغانلو هم سابقه حضور در سانتاکالرا را در
کارنامه داشته اســت .همین حاال هم پرتغالیها
نیمنگاهی به ســایر بازیکنان ایرانی ازجمله علی
علیپور دارند .آنها از جذب بازیکن ایرانی خوششان
آمده و ما هم امیدواریم تجربه همکاری با مربیان
پرتغالی برایمان همینقدر خوشایند باشد!
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به کار بردن عبارتِ «فهرســت مازاد» بــرای بازیکنی که
قراردادش با باشگاه رســما به پایان رسیده ،انتخاب چندان
درســتی نیســت اما به هر حال تردیدی وجــود ندارد که
پرسپولیســیها خواهان ادامه همکاری بــا رامین رضاییان
نبودند و او جایی در نقشههای یحیی گلمحمدی برای فصل
جدید نداشــت .او با ناراحتی از پرســپولیس جدا شد و مثل
همیشه احساساتش را به شکل علنی در معرض دید عموم قرار
داد .مدافع راست سابق قرمزها انتظار داشت که فصل جدید را
هم در ترکیب این تیم سپری کند اما باشگاه هیچ تمایلی برای
حفظ او نشان نداد.
سرخها برای تقویت سمت راست خط دفاعی به سراغ دانیال
اسماعیلیفر رفتند و در واقع جانشــین رامین را حتی قبل از
جدایی رسمی او انتخاب کردند .حاال رامین راهی قطر شده و
دیگر در فوتبال ایران حضور ندارد تا پروژه بازگشت برای این
بازیکن ،یک پروژه شکستخورده تلقی شود .سؤال کلیدی اما
اینجاست که بازیکنی با این کیفیت و این پتانسیل ،چطور به
یک مهره نخواستنی در پرســپولیس تبدیل شده است؟ این
درست همان ماجرایی اســت که اثبات میکند یک بازیکن
را نباید تنها با مجموعــهای از قابلیتهای فنی توصیف کرد.
آنچه بر رامین گذشته ،بیشتر نتیجه مجموعهای از رفتارهای
این بازیکن اســت؛ رفتارهایی که معمــوال در چارچوب یک
تیم فوتبال نمیگنجند .سازهای ناکوکی که گاهی تمام یک
هارمونی را از بین میبرند.
رامین در کوتاهترین زمان ممکن به محبوبیتی فراتر از انتظار در
پرسپولیس دست پیدا کرد .او فقط چندماه بعد از ملحقشدن
به باشگاه ،به یکی از پرتکرارترین اسمها روی سکوهای هوادار

پرسپولیس تبدیل شد .بازیکنی با اســتارتهای بلند ،سانترهای
خــوب ،ضربههای ایســتگاهی دیدنی و فرم فیزیکــی ایدهآل که
بهراحتی از دیگران متمایز میشد .نخستین رشتههای الفت رضاییان
و پرسپولیس اما وقتی پاره شد که این بازیکن در یک تصمیم عجیب
و ناگهانی به ریزهاســپور ترکیه رفت .او نهتنها خــودش را در این
موقعیت عجیب قرار داد ،بلکه مهدی طارمی را هم با خودش همراه
کرد تا عصبانیت پرسپولیسیها را به نقطه اوج برساند .رضاییان هم
مثل مهدی خیلی زود پشیمان شد و برگشت اما تا پایان فصل دیگر
آن مهره سابق برای برانکو نشــد .ماجرای درگیری با علی علیپور
در یکی از اردوها هــم عمال کار او را در این باشــگاه تمام کرد .این
دومین شــکاف عمیق بین این ســتاره و پرسپولیسیها بهحساب
میآمد.زخم کاری اما وقتی رقم خورد که او در قامت یک ســتاره
به تهران برگشته بود .رامین اینبار در یک برنامه تلویزیونی تلویحا
از همتیمیها انتقاد کرد و مدعی شــد که مکمل خوبی در این تیم
ندارد .مصاحبهای که خشم کادرفنی را برانگیخت و همتیمیها را نیز
عصبانی کرد .رضاییان با آن مصاحبه ،آخرین اشتباهش را هم انجام
داد و همه درها را در پرسپولیس به روی خودش بست؛ ستارهای که
بهصورت موازی ،تیم ملی را هم از دست داده و حاال دیگر هیچ سهمی
از فوتبال ایران ندارد .بازیکنی که حواشی متعدد ،درجازدن در فوتبال
قطر و زندگی اینستاگرامی ،روی تواناییهای انکارنشدنی فوتبالش
سایه انداختهاند.
ماجرای رامین ،یادآور آن ویدئوی معروف و خندهدار فردی با لهجه
شــیرین مازنی اســت که مدام تکرار میکرد« :گل بهخودی ،گل
نیســت؟» بله ،گلبهخودی هم گل است ،اما وقتی که آن را حریف
به ثمر رسانده باشد! رامین با چند گلبهخودی ،پیراهن پرسپولیس
را از خودش گرفت.
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تاد بولی
که بهعنوان مدیــر موقت
ورزشی چلسی نیز فعالیت میکند،
میخواهــد با یک خرید بــزرگ ،هواداران
چلســی را شــوکه و خودنمایی کنــد .برای
همین عالقه زیادی به خرید رونالــدو دارد .اما
هواداران منچستریونایتد کریستیانو را نخواهند
بخشــید .روی کین ،اســطوره منیونایتد
گفته«:اگــر رونالدو به چلســی برود،
ســالی 50گل میزنــد».
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جهان

یوویچ هم رفتنی شد
در باشــگاه رئالمادرید به ازای هر بازیکن جدیــد ،چند بازیکن
از این تیــم میروند .اینبار نوبــت یوویچ بود تا رئال از شــر او و
دستمزدش خالص شــود .فیورنتینا که او را قرضی میخواست،
به این نتیجه رســید قطعی او را بگیرد اما رایگان .دستمزد کامل
هم بهعهده باشگاه ایتالیایی اســت اما از محل فروش او در آینده
50درصد نصیب مادرید میشود .قرارداد او 2ساله است و در سال
سوم این بازیکن باید به فروش برسد و نیمی از درآمدش بهحساب
رئال برود .لوکا یوویچ در رئالمادرید در 2سال و نیم این عملکرد
ضعیف را ثبت کرد؛ 51بازی1563 ،دقیقه بازی3 ،گل5 ،پاس گل
و 4کارت زرد.

رؤیایی
نشدنی

خرید جدید مورینیو
مهمت زکی چلیک بازیکن جدید رم و شــاگرد مورینیو شد .رقم
انتقال او از لیل 7میلیون یورو بــه اضافه 15درصد از مبلغ فروش
مجدد آینده خواهد بود .مهمت تا ســال 2027با رم قرارداد امضا
کرد .او برای هر فصل 2میلیون یورو دریافت میکند.

زانیولو نمیخواهد بماند

باز هم همبازی شدن مسی و رونالدو یا نیمار و
رونالدو به سوژهای جذاب برای رسانهها تبدیل
شده اما بعید است عملی شود

نیکولو زانیولو برای تمرین به همراه پدرش وارد تریگوریا شــد .او
برخالف سایر بازیکنان رم تصمیم گرفت برای عکس و امضا توقف
نکند و مستقیم به مرکز ورزشــی برود .یوونتوس آماده پرداخت
50میلیــون یورو به رم برای زانیولو اســت .گفته میشــود یووه
حاضر است 10میلیون یوروي اولیه برای خرید قرضی فوتبالیست
ایتالیایی با بند خرید اجباری  35تا 40میلیون یورو بپردازد.

شــایعات درباره مقصد بعدی کریســتیانو رونالدو تمامی ندارد .ژرژ مندس ،مدیر برنامههای کریس ،او را به همه
باشگاههای بزرگ پیشنهاد داده است .خود بازیکن هم ترجیح میدهد در تیمی باکیفیت منچستریونایتد که میتواند
تواناییهای او را هم زیر سؤال ببرد نباشد و فصل آینده بهجای لیگ اروپا در لیگ قهرمانان بازی کند؛ جایی که 19سال
پیاپی سابقه بازی در آن را دارد .با سفر مندس به کاتالونیا و مالقات با الپورتا ،رئیس باشگاه بارسلونا ،شایعاتی درباره
پیشنهاد شدن کریس به بارسا منتشر شد .همزمان ادواردو آندا ،روزنامهنگار اسپانیایی از عالقه مسی برای بازگشت
پرده برداشت و نوشت« :مســی با ژاوی صحبت کرد و به او گفت میخواهد به بارسلونا برگردد و او همچنان منتظر
تماس با الپورتاست ».خوسپ کاپدوییا ،از خبرنگاران نزدیک به بارسا هم گفته است« :نتوانستیم مسی را نگهداریم

و االن میخواهیم رونالدو را جذب کنیم؟ اگر این اتفاق بیفتد من خواســتار برکناری همه مسئوالن باشگاه هستم،
حتی مسئول چمن نوکمپ!» جرارد رومرو ،خبرنگار معتبر نقلوانتقاالت فوتبال درباره شایعه انتقال رونالدو به بارسا
گفته« :رونالدو گزینه بارسا نیســت .الپورتا و مندس در مورد ژول کنده صحبت داشتهاند ».البته بحث بین این دو
درباره بازیکنان دیگر این ایجنت معروف ازجمله ترینکائو ،نیکو و برناردو سیلوا هم بوده اما کسی چه میداند درباره
رونالدو هم صحبتی شده یا خیر .اطالعات متناقضی درخصوص بازیکن ورودی به بارسلونا منتشر شده است ،جرارد
رومرو مدعی شده است که سهویا کار انتقال ژول کنده به بارسلونا را در اختیار مندس گذاشته و در سوی دیگر ،آاس
در خبری عجیب مدعی شده که مندس ،رونالدو را به بارسلونا پیشنهاد کرده است.

را ندارد و به باشگاه فشار میآورد تا از شر او خالص شود .مندس با
تاد بولی ،مالک آمریکایی و وارث آبراموویچ در چلسی که با حفظ
سمت ،مدیر موقت باشگاه هم هست درباره رونالدو صحبت کرده.
توخل هم این ستاره را دوست دارد و حتی نیمار را هم میخواهد .اما
خرید یک یا هر دوی آنها احتمالش بسیار ضعیف است.

جانشین رونالدو
ایاسپیان ادعا کرده که درصورت جدایی کریستیانو رونالدو،
منچستریونایتد ممکن اســت برای جذب رابرت لواندوفسکی
تالش کند .بارسلونا که هنوز موفق به جذب این بازیکن نشده اما
شاید پول منچستریها باالخره بایرنیها را راضی کند .ریپابلیکا
هم پائولو دیباال را که پس از جدایی از یوونتوس هنوز با اینتر به
توافق نرسیده و تیمی پیدا نکرده ،جانشین کریستیانو میداند.
تنهاخ پس از قطعی کردن خرید ماالســیا از فاینورد و تقریبا
قطعی کردن قرارداد 3ساله اریکسن دانمارکی ،احتماال تا آخر
هفته با آژاکس بر سر انتقال لیساندرو مارتینس به توافق میرسد.
این خرید 60میلیون یورو خرج روی دست باشگاه میگذارد.
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Cristiano Ronaldo

زوج مسی و نیمار
یک میلیونیوم درصد تصور کنید مســی برگردد و رونالدو هم
پیراهن بارسا را بپوشد؛ واقعا رؤیایی خواهد بود اما اینرؤیا هرگز
به حقیقت نخواهد پیوست .قبال شایعاتی درباره همبازی شدن
مسی و رونالدو در پاریس هم مطرح بود که فراموش شد .الپورتا
اهرم اقتصادی فروش 10درصدی از حق پخش 25سال آینده
باشگاه را فعال کرده و از این طریق بیش از 200میلیونیورو به
خزانه بارسا سرازیر شده که این برای رفع محرومیت این باشگاه
از ثبت قرارداد بازیکنان جدید کافی اســت اما برای خریدهای
بزرگ اصال کفایت نمیکند .حتی اگر اهرم 400میلیون یورویی
برای 15درصد دیگر حق پخش فعال شود ،بخش بزرگی از این
درآمد یعنی بیش از نیمی باید به کاهش بدهیها اختصاص یابد.
بنابراین پرداخت دستمزد مسی و رونالدو با هم یا فقط یکی از آنها
امکانپذیر نیست ،حتی اگر در حقوقشان تخفیف عمده بدهند
و باشگاه کد تخفیف را فعال کند .همین حاال مسی 70میلیون
یورو از باشگاه طلبکار است و الپورتا به روی خودش هم نمیآورد.
زوج نیمار و رونالدو
رؤیاپردازی دیگر به همبازی شدن رونالدو و نیمار در چلسی مربوط
میشود .نیمار بدش نمیآید دوباره با توماس توخل همکاری کند.
او بهتازگی قراردادش را یکطرفه تا ســال2025تمدید کرده و این
برخالف میل باشگاه پاریسنژرمن است .امباپه دیگر چشم دیدنش

شما فرنکی
سفارش
داده بودید؟

بارسلونا میخواهد
دییونگ را محترمانه
بیرون کند

بارسلونا
برای ثبت قراردادهای
جدید خــود باید ســایر
اهرمهای اقتصــادی را فعال
کند؛ فروش 50درصد از  BLMو
فروش15درصددیگرازحق
پخش تلویزیونی.

باشگاه بدش نمیآید رونالدو را که در میانه فصل 38ساله میشود
بفروشــد و یک بازیکن جوان بگیرد اما این کار را به گردن خود
رونالدو بیندازد تا زیر فشار هواداران قرار نگیرد .رالف رانگنیک که
فصل قبل بهعنوان سرمربی موقت به منچستر آمده بود ،در همان
نیمفصل پیشنهاد فروش رونالدو را داد اما مدیران باشگاه موافقت
نکردند چون ستاره پرتغالی بهترین بازیکن و گلزن تیم در فصل
گذشته بود .رانگنیک برای سبک گگنپرسینگ مورد عالقهاش به
رونالدو اعتقادی نداشت اما هیچیک از بازیکنان منچستر توانایی
پیاده کردن این سبک را نداشتند و از دویدن عادی هم عاجز بودند.

اصرار به رفتن
رونالدو هیچیک از شایعات نقلوانتقاالتی را تکذیب نکرده .قبال
در اینستاگرام به برخی شــایعات واکنش نشان میداد اما فعال
رویهاش سکوت است .درحالیکه کریســتیانو رونالدو بهدلیل
مسائل خانوادگی از حضور در تمرینات منچستریونایتد سر باز
سود یونایتد
اگر منچســتر هر رقمی حتی یک یورو از محل
زده بود ،پدرو سپولودا تصاویری از ورود او به کمپ
فروش رونالدو بهدست آورد ،از این معامله
تمرینی تیم ملی پرتغال را شکار کرده است.
سود کرده چون فصل پیش او را رایگان
 ESPNادعا کرده رونالدو حاضر است
آا سرم
از یوونتــوس به خدمــت گرفت.
برای پیوستن به تیمی که در UCL
در لیگ قهرمانان حضور ندارد
منچســتر فقــط روی فروش
حضور دارد ،دستمزد خود را نیز
و توتی هم جذب رونالدو را تکذیب کرده؛
۵بازیکن در دهه گذشته سود
کاهش دهد.
پس این گزینه منتفی است .بایرنمونیخ هم از
کرده .از زمــان ورود وودوارد
لیست گزینهها خط خورده و حسن صالح حمیجیچ
موضع منچستر
تنها فــروش 2بازیکــن برای
قاطعانه «نه» گفته است .در مقابل پاریس هنوز گزینه
باشــگاه ســود آور بوده؛ دالی
منچستریونایتد همچنان اصرار
استامابرایپیاسجیکههمینحاالبهاندازهچندین
دارد که خواهــان خروج رونالدو
بلیند ۲میلیون پونــد و دنیل
باشگاهبهبازیکنانشدستمزدمیدهد،سختاست
نیست .اما تحلیلها این است که
جیمر ۱۰میلیون پوند.
زیر بار اتهام رعایت نکــردن فیرپلی مالی
برود و با رونالدو قرارداد ببندد.

درحالیکه منچستریونایتد درگیر جداییطلبی کریستیانو
رونالدو است ،خریدهای این باشگاه آغاز شده است .ماالسیا از
فاینورد ،اریکسن از برنتفورد و لیساندرو مارتینس از آژاکس،
نفراتی هستند که انتقالشان به منچستر تقریبا قطعی شده
است .فرنکی دییونگ هم طبق تحلیل خبرنگاران چارهای
جز پاسخ مثبت به پیشنهاد منچستر ندارد ،هرچند خودش
دوست دارد در بارسلونا بماند .الپورتا ماندن یا رفتن را بهعهده
خود این هافبک هلندی گذاشته؛ برود و به باشگاه سود برساند،
بماند و دســتمزدش را کاهش دهد .دییونگ نمیخواهد
تخفیف زیادی بدهد ،پس میماند گزینه رفتن به لیگ برتر.
اگر دییونگ بدون کاهش دستمزدش در بارسلونا ادامه دهد،
این مبالغ را دریافت خواهد کــرد؛ 88.58میلیون یورو مبلغ
ثابت بهعالوه پاداش وفاداری .متغیرهای قرارداد او هم2میلیون
یورو درصورت انجام 60درصد مسابقات هر فصل خواهد
بود .درصورت کســب عنوان قهرمانی یا رسیدن به
فینال لیگ قهرمانان 3.2میلیون یوروی دیگر
هم دریافــت خواهد کرد .ایــن واقعیت باعث
میشود بارسلونا در مذاکره با منچستر کمتر
چانه بزند .برای باشگاه بهتر است که او فروخته
شود تا هم در هزینه دستمزدش صرفهجویی شود،
هم از فروش او دستکم بین 60تا80میلیون یورو وارد
ی دییونگ قصد داشت
خزانه شود .اگرچه فرنک 
در بارسا بماند ،اما او حاضر به کاهش حقوق
خود نیست.
کسیه
فرانک کسیه که قراردادش را با میالن به

نقلقول
لوتار ماتئوس ،اسطوره بایرنمونیخ به بایرن توصیه کرده که اگر
لواندوفسکی میخواهد برود ،بهتر است رونالدو جانشین او شود:
«انتقال رونالدو مورد جذابی است .البته که این انتقالی با نگاهی
به آینده نیست .او بازیکنی ۳۷ساله است که دائما به تیتر نشریات
راه پیدا میکند .مــن هم بابت جاافتادن او در سیســتم بایرن
مونیخ چندان مطمئن نیســتم .اما او یکی از بهترین مهاجمان
تاریخ است و قطعا حدود ۳۰گل به ثمر خواهد رساند .همچنین
میتوان مطمئن بود که هزینه این انتقال از راه فروش پیراهن او
جبران خواهد شد».

پایان رسانده بود و همه میدانستند بهزودی به بارسلونا خواهد
رفت ،قراردادش را با این باشگاه رسمی کرد .هافبک ٢۵ساله و
ساحلعاجی سابق میالن در انتقالی آزاد و با قراردادی ۴ساله
به بارسلونا پیوست.
کریستنسن
وضعیت آندرس کریستنسن ،مدافع دانمارکی هم به همین
گونه بود و او از چلسی بهعنوان بازیکن آزاد به اسپاتیفای
نوکمپ آمد؛ با قراردادی ۴ساله .مدافع ۲۶ساله دانمارکی
دوران ورزشی خود را از آکادمی جوانان چلسی آغاز کرد و
پس از بازی بهصورت قرضی در بروسیامونشنگالدباخ ،از
فصل  2017-18برای تیم نخست چلسی به میدان رفت.
کریستنسن در ۱۶۱بازی برای چلسی۲ ،گل و ۲پاس گل
را به ثبت رساند.
دمبله
عثمان دمبله و بارســلونا در مورد قــراردادی تا ژوئن2024
صحبت میکنند .همه طرفها اطمینان دارند ،اما هنوز توافق
کاملی وجود ندارد .چلسی ،پاریس و مونیخ هیچ عالقهای به
جذب او ندارند و این فرصت خوبی برای بارسلونا خواهد بود
برای زدن از سر و ته رقم قرارداد .به مدیر برنامههای این بازیکن
هم که 2نفر هستند ،هیچ پولی نمیرسد.
کنده
باشگاه سهویا ژول کنده را میفروشد و اختیار انتقال او به ژرژ
مندس ،مدیر برنامههای این بازیکن سپرده شده است .بارسلونا و
چلسی او را میخواهند .قیمت اولیه حدود65میلیون یورو است.

انتقال کالوین فیلیپس ،هافبک ۲۶ساله و انگلیسی باشگاه لیدز با
قراردادی ۶ساله و به ارزش ۴۲میلیون پوند به تیم منچسترسیتی
قطعی و رسمی شد .او پس از خوبین آلوارس و هالند سومین خرید
سیتی است .خرید بعدی کوکوریا از برایتون خواهد بود .فیلیپس
از سال  ۲۰۱۴تاکنون در مجموع ۲۳۵بازی با پیراهن لیدز انجام
داد و موفق به ثبت ۱۴گل و ۱۶پاس گل شد .او همچنین قهرمانی
چمپیونشیپ فصل 2019-20و صعود به لیگ برتر انگلیس را با
این تیم تجربه کرد .فیلیپس ۲۳بازی با پیراهن تیم ملی انگلیس
نیز انجام داده است.

الچولو پسرش را بیرون کرد
جولیانو سیمئونه ،پسر دیهگو سیمئونه ،سرمربی اتلتیکومادرید از
این تیم جدا شد .او در تیم اصلی بازی نمیکرد و حاال با قراردادی
قرضی یکساله و بدون بند خرید به رئال ساراگوسا پیوسته است.
از طرفی ،اتلتیکومادرید بعد از اتمام قرارداد خود با وندا با شرکت
سیویتاس قراردادی 5ســاله به ارزش ۵۰میلیون یورو امضا کرد.
بنابراین نــام ورزشــگاه اتلتیکومادریــد از واندامتروپولیتانو به
سیویتاس متروپولیتانو تغییر خواهد یافت.

دستمزد
دییونگ با بارسلونا (بدون
پاداش)؛ 12.32 :19-20میلیون یورو،
3:20-21میلیونیورو9:22-21،میلیونیورو،
18 :22-23میلیون یورو18 :23-24 ،میلیون
یورو18:24-25،میلیون یورو19:25-26،میلیون
یورو .دستمزد اولیه بازیکن هلندی هنگام امضای
قرارداد 14میلیون یورو بــود .درصورت ابقای
دییونگ در بارسلونا ،باشــگاه باید به او
در ۴ســال۹۰ ،میلیون یورو بهعالوه
متغیرهــا پرداخت کند.
بازیکن گمنام
بنوا بادیاشیل ،مدافع فرانسوی موناکو روی میز تمامی هیأت
مدیرههای فنی بزرگ فوتبال اروپا ازجمله بارسلوناست .این
بازیکن 21ســاله یک بمب واقعی در قلب خط دفاعی است.
قرارداد او در موناکو در سال 2024به پایان میرسد.
نوس
جرارد رومرو اعالم کرده که روبن نوس از ســوی ژرژ مندس
به بارسلونا پیشنهاد شــده .قیمت این بازیکن پرتغالی ولوز
85میلیون یورو است.
لنگله
رسانههای معتبر از توافق قطعی لنگله با تاتنهام خبر دادهاند.
مدافع بارسا بهصورت قرضی به باشگاه لندنی میپیوندد.

رفاقت فرشيد اسماعيلي با برادران گرايي ،او را به خانه كشتي
و تمرينات تيم ملي فرنگي كشاند .بازيكن سابق استقالل كه در
اين عكسها كنار آقاي خاص كشتي نشسته ،متولد شيراز نيست
اما در شيراز بزرگ شده و با ستارههاي شيرازي تيم ملي كشتي
حشر و نشرهايي دارد.
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استعدادیابی مجازی!

دور جدیــد اردوی تیم ملی فوتســال زنان ایــران با هدف
اســتعدادیابی از هفته آینده در کمپ تیمهای ملی برگزار
میشود .قرار است نسل طالیی فوتسال زنان که به قهرمانی
آسیا رسیدند و لقب تیم پرافتخار را دارند ،تغییر کند .نه این
بخش خبر و نه ادامه آن مشــکلی ندارد .این اردو با حضور
۱۰۰بازیکن برگزار میشــود و این تغییر نسل و استفاده از
جوانان اتفاق خوبی است؛ اما مهم نحوه استعدادیابی است که
بیش از حد عجیب است .فروزان سلیمانی ،سرمربی تیم ملی
در یک گروه واتساپی که مربیان لیگبرتری و لیگیک هم
در آن عضو هستند ،مدل استعدادیابی را اعالم کرده است .او
گفته هر مربی باید 2بازیکن زیر ۲۵سال را به او معرفی کند.

صعود

سخت

تیم پرحاشیه

آخرین تمرین تیم ملی فوتبال زنان قبــل از اعزام به جام کافا با
حضور خبرنگاران برگزار شد .این اردو با حواشی زیادی همراه بود.
تغییر ناگهانی سرمربی تیم ملی ،غیبت بسیاری از ملیپوشان در
اردو ،حضور حداکثری بازیکنان تیم شهرداری سیرجان در تیم
ملی که این اتفاق را به حضور مربی این تیم بهعنوان کمکمربی
در کادر فنی تیم ملی ربط میدهند و ...سؤاالت بیجواب است.
از مریم آزمون ،سرمربی تیم سؤال شده که چرا فدراسیون او را به
مریم ایراندوســت ترجیح داد که تیمش صعود تاریخی به جام
ملتها داشت ،آزمون جواب داده که چون او با تیم جوانان قهرمان
کافا شد .این جواب برای کمتر کسی قابلقبول است.

شد

شروع یورو زنان

کنفدراسیون فوتبال اروپا اعالم کرد که قبل از شروع مسابقات
یورو زنان 500هزار بلیت فروخته شد ه که رکورد جدیدی است.
20درصد از این بلیتها را تماشــاگران کشور میزبان ،بریتانیا
خریدهاند .یوفا همچنین گفته اســت که بلیتها به هواداران
۹۹کشور در سراســر جهان فروخته شده اســت .این اتفاقات
در فوتبال زنــان اهمیت زیادی دارد .اینکه مســابقات آنها هم
مورد توجه عموم قرار بگیرد و با استقبال عمومی روبهرو شود،
خواسته همیشگی آنهاست .سیزدهمین دوره یورو زنان از فردا
با حضور ۱۶تیم و با دیدار انگلیس و اتریش آغاز میشود .آلمان
با ۸قهرمانی رکورددار این جام است اما فوتبال زنان این کشور
طی سالهای اخیر افت شدیدی داشته است.

5

2

4
8

ساده

مدیریت به ضرر زنان

تیم ملی بسکتبال 3نفره زنان ،کاپ آسیا را از دست
داد .ویزای شــادی عبدالوند ،یکی از بازیکنان تیم
صادر نشد و تیم در تهران ماند .نبود پرواز مستقیم
به سنگاپور و پیدانشدن پرواز دیگر مزید بر علت شد
تا تیم اعزام نشود .تیم 3نفره مردان هم کم مشکل
ندارد .آنها هم قرار است به کاپ آسیا بروند اما سینا
واحدی از بازیکنان این تیم ویزا نــدارد .اینکه چرا
فدراســیون به موقع برای گرفتن ویزا و پرواز اقدام
نکرده ،مشخص نیست!

 -1شــخص -شــادمانی و
نشاط -ســد تفرجگاهی در
استان زنجان
 -2پایتخت ژاپن -انبار غله-
قسمتهای پایانی
-3معادلفارســی خــروج-
تــطـبـــیق داده شــــده-
حرفدهنکجی
 -4پروفیل فلزی به شکل زاویه
قائمه -ژانری سینمایی -پارچه
ابریشمی
 -5نوشیدنی گرم -بتن مسلح-
بیکم و کاست
 -6مادر حضرت اسحاق(ع)-
هوای گرفته -نــام اختصاری
سازمانهای مردم نهاد
 -7سر بریده -کاغذ ضخیم-
نویسنده رمان سه تفنگدار
 -8طاقچه باال -فرمانده شهید
لشــکر 14امام حسین(ع) در
دوران دفاعمقدس -نفس
 -9پرهیز کردن -پسر سهراب
در شاهنامه -پارسا
 -10موی آراســته -رستنی
چتری -پایه
 -11ســنگواره -همــرزم
گاندی -بیدینی
 -12امانتــداران -کشــور
آفریقایی عضو سازمان اوپک-
سنگ سخت

 -13تعجــب زنانه -دیـــه-
بهتازگی
 -14فاقد تحرک -مـــعما-
گیاهرنگرزی
 -15تازه تأســیس شــده-
ی کوبهای
آسان-سـاز 
عمودی:

 -1کتابهــای عربی -نوعی
خیار -بیشمار
 -2سردار اشکانی که کراسوس
رومی را شکست داد -بیرحم-
لباس شنا
 -3ســبک هنری که معادل
فارسی آن حجمگرایی است-
مهمتریــن ابــزار ارتباطی-
دشنامدادن
 -4بصیــرت -به درســتی-
بهوجود آوردن
 -5باهوش -پیالــه گردان-
صوت اندوه
 -6تیرانداز -کند زبان
 -7به نزدیکی گرههای فرش
گفته میشود -نامی پسرانه-
پــیکار
 -8کتاب مشــهور خوزوئه دو
کاسترو ،نویسنده برزیلی
 -9فراخ -آشــکار -یکباره و
ناگهانی
 -10بدن -سقف فروریخته
 -11واحــد اندازهگیری توان

الکتریکی -ســندروم نقص ایمنی
اکتسابی -برشته شده
 -12پندارها -اجازه مســافرت به
کشور دیگر -اصطبل
 -13به دنیــا آوردن -جادو -نوعی
چاپ متخلخل
 -14درخــت خرما -یکــی از دو
جنــس -واحــد انداز هگیــری
ظرفیتالکتریکی
 -15اشــک ریختن -چارهاندیش-
حسرت
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افقی:

سخت

امیدواری

سوریه در بازی دوشنبهشب به قدری ضعیف نشان
داد کــه در تیم ایران کمتر کســی بــرای پیروزی
جشــن گرفت .با این حال ،این بازی و این پیروزی
امیدواریهایی را ایجاد کرده است .در دقایق پایانی
بازی سعید ارمغانی ســرمربی تیم ملی به بازیکنان
جوانتر همچون نویــد رضاییفر ،متین آقاجانپور و
محمد یوســفوند بازی داد .هرچند ارمغانی وقتی
بازی به اختــاف باالی 30امتیاز رســید ،آنها را به
میدان فرستاد اما عملکرد جوانها این امیدواری را به
جامعه بسکتبال داده که در کاپ آسیا به آنها بیشتر
میدان داده شود .شاید اضافهشدن این نفرات ،تیم را
به شرایط بهتری برساند .نظر بعضیها این است که
اگر این بازیکنان در بازی با قزاقستان بودند شاید تیم
میتوانست به پیروزی برسد .کاپ آسیا در روزهای
آینده به میزبانی اندونزی برگزار میشود .بعد از بازی
با ســوریه یکی از نگرانیهای ایران وضعیت بهنام
یخچالی بود .یخچالــی در کوارتر دوم پایش پیچید
و از بازی بیرون رفت .این نگرانی وجود داشت که او
به کاپ آسیا نرسد اما دیروز اعالم شد که او مشکل
جدی ندارد.

جدول 8538

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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ایران بازی آخر پنجره سوم را از
سوریه برد ،اما 2شکست این تیم
مقابل قزاقستان صعود تیم ملی
بسکتبال را به جامجهانی 2023با
اما و اگر روبهرو کرده است

پنجره سوم از مرحله اول انتخابیجامجهانی2023
به پایان رســید و حاال مسئله این اســت که ایران
میتواند یکی از تیمهای حاضر در این بازیها باشد؟
با اتفاقاتی که افتاده کار ایران ســخت شده و حتی
بعضیها صعود را دور از دسترس میبینند.
ایران در پنجــره اول بحرین را در تهــران و منامه
شکســت داد .در پنجره دوم به قزاقســتان باخت و
ســوریه را برد .در پنجره ســوم هم اتفاقات پنجره
دوم تکــرار شــد؛ شکســت بحثبرانگیــز مقابل
قزاقستان و پیروزی راحت در بازی با سوریه .ایران
در آخرین بازی ایــن پنجره که دوشنبهشــب در
حلب برگزار شــد ،ســوریه را  56-91شکست داد.
با این نتیجه و با پیــروزی غیرمنتظرهای که بحرین
مقابل قزاقســتان داشت ،ســوریه از دور مسابقات
حذف شــد و نتوانســت به مرحله بعــدی صعود
کند.
مرحله دوم انتخابی جامجهانی از ســوم شــهریور
آغاز میشود و تا اســفند ادامه دارد .در این مرحله
12تیم در 2گروه رقابت میکنند .در گروه  Fاسترالیا
صدرنشین اســت ،چین ،ژاپن ،قزاقســتان ،ایران و
بحرین هم در ردههای بعدی قرار گرفتهاند .در گروه
 Eبهترتیب تیمهای نیوزیلند ،لبنان ،اردن ،فیلیپین،
عربســتان و هند قرار دارند .آسیا 8ســهمیه برای
جامجهانی دارد و با توجه به تعداد باالی سهمیهها در
شروع انتخابیها بهنظر نمیرسید کار دشواری برای
رسیدن به جام داشته باشد اما حاال با روندی که تیم
ملی داشته و با نتایجی که گرفته ،صعود با اما و اگر
روبهرو شده است .ژاپن ،فیلیپین و اندونزی میزبان
مشترک جامجهانی 2023هستند .ژاپن و فیلیپین
در هر شرایطی سهمیه جام را دارند .اما اندونزی به
شرطی میتواند در این مسابقات شرکت کند که به
یکچهارم نهایی کاپ آسیا صعود کند .اگر این اتفاق
برای اندونزی بیفتد ،کار ایران ســختتر میشود.
اندونزی همه بازیهایش را در مرحله اول انتخابی
با شکست به پایان رســانده و با توجه به این نتایج
بعید است که بتواند یکی از 8تیم برتر آسیا باشد .اما
شاید برای کاپ آسیا که از 6روز دیگر آغاز میشود،
برنامههای دیگری داشته باشند.
اگــر اندونزی بتواند از طریق کاپ آســیا ســهمیه
بگیرد5 ،سهمیه دیگر برای 9تیم دیگر میماند و کار
ایران سختتر میشود2 .تیم اول هر گروه به همراه
بهترین تیم سوم 2گروه به جامجهانی میروند .اما

اگر سهمیه به اندونزی نرســید3 ،تیم اول هر گروه
ســهمیه میگیرند .در نبود اندونزی هم ایران کار
راحتی ندارد .ایــران در 3پنجره مرحله بعدی حتما
باید 2پیروزی داشته باشد تا بتواند صعود کند البته
به این شرط که قزاقستان همه بازیهایش را ببازد.
باخت قزاقستان به بحرین هم به نفع ایران شد .اگر
در بازی دوشنبهشب ،قزاقستان بهجای بحرین بازی
را میبرد ،ایران از 6بازی مرحله دوم باید در 3بازی به
پیروزی میرسید.
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تجزیه ایران؛
رؤیایی که بر دل صدام ماند

فتوت؛
نشانهاى از خصايل نيك

درنگی کوتاه بر زوایایی از فرهنگ و سنت فتوت
و جوانمردی و الگوی روابط اجتماعی آن

نشست تخصصی جایگاه و نقش هیئت در
استقرار ،استمرار و استکمال حکومت اسالمی

22

23

24

بررسي جنگ تحمیلی از نگاه يك ژنرال
عراقی همراه با فاطمه تشکری

استمرار حق
در برابر تداوم باطل

وعده یک
جشنواره متفاوت

آتیال پسیانی در نمایی از سریال مهمونی/عکس از مهدی آشنا

وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اســامی درخصــوص
برگزاری جشــنواره فیلم
فجر امســال توضیحاتی
ارائه کــرد .محمدمهدی
اسماعیلی پس از برگزاری
مراسم تقدیر از شایستگان
جایزه کتاب سال جمهوری
اسالمی در جمع خبرنگاران
درباره ســاخت فیلمهای
سینمایی اســتراتژیک
در جشــنواره فیلم فجر،
گفت :روزانــه این بحث را
دنبال میکنم .شــورای
ویژ های را در بنیاد فارابی
تشــکیل دادیم و همین
حــاال پروژههای متعددی
شروع شده است .انشاءاهلل
امسال جشنواره فیلم فجر
همــه آن حرفهایی را که
درباره تولیــد فیلمهای
فاخــر زد هایــم ،جامه
عمــل میپوشــاند .همه
پیششرطهایش را فراهم
کردهایم .یک جشــنواره
متفــاوت و نزدیــک به
آرمانهایی کــه در حوزه
فرهنــگ و هنــر انقالب
اســامی دنبال میکنیم
را شــاهد خواهیــم بود.
اسماعیلی در توضیحاتی
در زمینــه توقیف برخی
نمایشها نیز بیــان کرد:
نمایــش «مخاطــب» که
متوقف شد ،پس از اینکه
اشــکاالتش برطرف شد،
تا انتها اجرا شــد .در همه
بحثها تمکین به قانون و
اجرای قانون را داریم .جایی
که قانون نقض میشــود،
محل خط قرمز ماست.

بیوفا
در تلویزیون

دوگانگیهای قانونی در مجوزهای تولید و نمایش

گزارش

فهیمه پناهآذر
روزنامهنگار

اختالف نظر میان ساترا با پلتفرم ها به آشفتگی ای دامن زده
است که فضای حاکم بر شبکه نمایش خانگی را ملتهب کرده
است .این نکته ای است که ســازندگان سریال های شبکه
نمایش خانگی بر آن تأکید می کنند .مهم ترین انتقاد سپردن
نظارت بر محتوای سریال های شبکه نمایش خانگی به رقیبش
تلویزیون است .این درحالی اســت که سعید مقیسه معاون
رئیس صداوسیما و رئیس ساترا (ســازمان تنظیم مقررات
صوت و تصویر فراگیر در فضای مجــازی) در این باره معتقد

جایگاه نامشخص ساترا ( سازمان تنظیم مقررات
صوت و تصویر فراگیر) در روند تولید و پخش
باعث شده که پلتفرمها قید تشریفات اداری این
سازمان ازجمله خوانش فیلمنامهها و نظارت در
پروسه تولید را بزنند و به تولید و پخش سریالها
در درون سازمان خود بپردازند .چندی است که
پلتفرمها فیلمنامههای خود را به الماس (سامانه
صدور مجوز تولیدات حرفهای) که بخشــی از
ساتراست ،نمیدهند و سریالها بدون حضور
و تأثیر ســاترا بهعنوان ناظر در تولید و پخش
در پلتفرمها عرضه میشــوند .بهگفته یکی از
تهیهکنندگان رویهای که ساترا در پیش گرفته،
حذف پلتفرمهاست چرا که مدیران ساترا که

است«:اگرچه رئیس ساترا را رئیس سازمان صداوسیما انتخاب
میکند ،اما این امر به معنای تصدیگری ساترا در فعالیتهای
تولیدی رسانه ملی نیست و به لحاظ ساختاری و شرحوظایف از
ابتدای تأسیس از سایر معاونتهای تولیدی صداوسیما همچون
معاونت سیما یا معاونت فضای مجازی منفک بوده و مأموریت
تولید محتوا ندارد که تعارض منافع با  VODها داشته باشد».
محدودیت و ممیزی مهم ترین انتقاد مطرح شده به عملکرد
ساترا است .مقیســه چندی پیش در نشستی خبری در این
باره گفت«:اگرچه برخی ،تنظیم مقررات را فقط از منظر ایجاد
محدودیت مینگرند اما حمایتهــای قابل توجه و متنوعی
از طرف صداوسیما برای توســعه قانونمند رسانههای صوت
و تصویر فراگیر فراهم شــده که مبتنی بر نظام رتبهبندی

از بدنه رسانه ملی هســتند بیشتر عالقهمند
ن هســتند .در
به افزایــش بینندگان تلویزیو 
هفتههای اخیر ساترا بیشتر نقش شاکی را دارد
تا ناظر .چراکه بعد از پخش سریالها و برنامهها
از تولید و پخش بدونمجوز گلهمند میشود.
با توجه به وضعیت موجود و دوقطبیشــدن
فضا؛ برخی تهیهکنندگان میخواهند نامهای به
مقام معظم رهبری بنويسند و وضعیت موجود
را شرح دهند.
یکی از تهیهکنندگان در گفتوگو با همشهری
با اشــاره به این مطلب كه سیاستی که ساترا
در پیــش گرفته ،بیشــتر سیاســت حذف
پلتفرمهاســت ،توضیح میدهد«:ساترا تنها

دارندگان مجوز در اختیار آنها قــرا خواهد گرفت ».رئیس
ســاترا تاکید کرد«:اگرچه برخی ،تنظیم مقررات را فقط از
منظر ایجاد محدودیت مینگرند اما حمایتهای قابل توجه و
متنوعی از طرف صداوسیما برای توسعه قانونمند رسانههای
صوت و تصویر فراگیر فراهم شده که مبتنی بر نظام رتبهبندی
دارندگان مجوز در اختیار آنها قرا خواهد گرفت».
این نظر یک طرف ماجراست .در حالی که طرف دیگر به شدت
به دنبال بازگرداندن نظارت وزارت ارشاد بر سریال های نمایش
خانگی است .برخی معتقدند انفعال و بی تصمیمی وزارت ارشاد
در دولت روحانی موجب شد نظارت و کنترل بر سریال های
نمایش خانگی از بهارستان به جام جم منتقل شود .با این کار
وزارت ارشاد دولت سابق ،دردسر مسئولیت نظارت بر شبکه

سعی میکند تولیدات را کنترل کند ،در بخش
ساخت« ،الماس» مجوز ساخت را میدهد اما
در این بخش آنقدر کارهــا کند پیش میرود
که در بهترین حالت یکســریال صدور مجوز
فیلمنامهاش یک سال طول میکشد .اگر کسی
بخواهد سال 1402سریال بسازد از  1401باید
پیگیر کارش باشد تا مجوز بگیرد .این سیستم
بینهایــت بینظم و بدون مدیریت اســت که
احساس میشود همه این کارها با تعمد خاصی
انجام میشود و گویا بناي کار بر انجامنشدن کار
اســت ».این تهیهکننده که میخواهد نامش
آورده نشود ،در ادامه میگوید«:ساترا بهعنوان
یک ســازمان که مســئولیتهایی دارد هیچ

نمایش خانگی را از سر خود دور کرد .در واقع مدیریت سابق
ارشاد به جای حل مسأله ،صورت مسأله را پاک کرد .اتفاقی که
در نهایت به وضعیت فعلی انجامیده است .درخواست برخی
از هنرمندان از رئیس جمهور در مورد بازگرداندن نظارت بر
شبکه نمایش خانگی به وزارت ارشاد و قول مساعد ابراهیم
رئیسی ،نشان از تمایل دولت به حل مسئله داشت .حاال که
چند ماهی از دیدار هنرمندان با رئیس جمهور گذشته هنوز
اتفاقی که آن دسته از هنرمندان انتظارش را داشتند رخ نداده
و با حاشیه هایی که در یکی دو ماه اخیر پیش آمده ،اوضاع به
مراتب آشفته تر هم شده است .آنچه مشهود به نظر می رسد
لزوم اتخاذ سیاستی است که به این وضعیت یک بام و دو هوا
خاتمه دهد.

کاری نمیکند و تنها به محتوای تولیدات ایراد
میگیرد و در نهایت هدفش حذف پلتفرمها در
یک رقابت نابرابر با تولیدات صدا و سیماست».
وی همچنین عنوان میکند«:هماکنون رقابتی
میان تلویزیون و پلتفرمها ایجادشده و بسیاری
معتقدند کــه پلتفرمها توانســتند در جذب
مخاطب موفق باشــند و جلوی ســریالهای
خارجی را بگیرند و این یعنــی مردم کمتر از
گذشته سراغ سریالهای ماهوارهای میروند».
وضعیت مدیریت ساترا و گالیه تولیدکنندگان
تا جایــی پیش رفته که حتــی رئیسجمهور
فروردیــن ماه طی ســخنانی خواســتار حل
مشکالت این حوزه شده بود.

پیمان جبلی اخیــرا در گفتوگویی که با مهر
داشــت ،عنــوان کرده«:وظیفه مــا بهعنوان
صداوســیما و وظیفهای که قانون بر عهده ما
گذاشــته ،نظارت بر تولید و پخش آثار شبکه
نمایش خانگی است .این وظیفه قانونی است که
حتماً به آن عمل میکنیم .البته وظیفه ما فقط
مدیریت خط قرمزي محتوای سریالها و حوزه
نمایش خانگی نیست و امیدواریم محتوای خط
سبزی را هم برای فعاالن نمایش خانگی تبیین
کنیم .ما در این حوزه به پلتفرمهایی که دغدغه
فرهنگ دارنــد نهتنها احترام
میگذاریم بلکه کمک کرده و
حمایت جدی هم ميكنيم».

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران برگزار شد

اولین نشست خبری نوزدهمین جشنواره بینالمللی نمایش
عروســکی تهران ـ مبارک دیروز در تاالر مشــاهیر مجموعه
تئاترشهر برگزار شد .در این نشست که هادی حجازیفر ،دبیر
جشنواره و کاظم نظری ،مدیر اداره کل هنرهای نمایشی حضور
داشتند ،فراخوان این دوره از جشــنواره اعالم شد .به گزارش
همشــهری ،هادی حجازیفر ،فراخوان این دوره از جشنواره
را متفاوت با دورههای گذشته ارزیابی کرد و گفت :تالشم این
بوده که جشــنوارهای متفاوت داشته باشیم؛ بر همین اساس،
بخشهای مختلف جشــنواره که در فراخوان آمده ،مبتنی بر
آسیبشناسی دورههای پیشین و با مشورت خانواده عروسکی
تعیین شده است .تالش کردیم فراخوان جامع باشد و ضریب
خطا در آن به حداقل برسد .هر کجا که احساس کنیم مسیر را
اشتباه رفتهایم ،حتما به آن اعتراف و اصالحش میکنیم.

چون تئاتر عروســکی از توان و ظرفیت الزم بــرای درآمدزایی
برخوردار است؛ همانطور که این ظرفیت را دارد که بخش خصوصی
را همراه خود کند .این بازیگر و کارگردان سینما خواستار همراهی
دیگر بخشها همچــون شــهرداری و میراثفرهنگی در تولید
آثار عروسکی شد .دبیر جشــنواره بینالمللی نمایش عروسکی
تهران کمکهزینه تولید در بخش نمایشهای صحنهای را برای
15نمایش پذیرفتهشده در هر بخش جشنواره بین ۳۰تا۵۰میلیون
تومان اعالم کرد و گفت :در بخش فضای بــاز نیز به 10نمایش
پذیرفتهشــده بین 20تا 25میلیون تومان کمکهزینه پرداخت
میشود .همچنین جشنواره بهمنظور حمایت از آثار پذیرفتهنشده
برای ادامه فرایند تولید با نظر هیأت انتخاب ،به ۲۰نمایش مبلغ
۵میلیون تومان پرداخت میکند .کمکهزینه تولید نمایشها،
براساس نظر کارشناســی و با توجه به معیارهایی همچون تعداد
عروسک ،دکور و ...تخصیص خواهد یافت.

بینالمللی و مدرس خارجی هم برای برگزاری کارگاه آموزشی
دعوت کنیم .اولویت در بخش بینالملل با کارهای خوب است
نه اینکه آن آثار متعلق به چه کشــوری باشــند؛ چون بودجه
برگزاری این بخش از جیب مردم تامین میشــود و الزم است
آثار باکیفیتی دعوت شــوند .حجازیفر در سخنانش به بحث
حریم تئاتر فجر هم اشاره کرد و گفت :قصد داریم در افتتاحیه
و اختتامیه عامه مردم را در جشنواره دخیل کنیم؛ البته امنیت
مردم باید تامین شود .امیدوارم تکلیف حریم تئاتر شهر یکبار
برای همیشه مشخص شــود .من از رسانهها خواهش میکنم
که این مطالب ه را داشته باشند؛ چون واقعا مسئله مهمی است.
من نگرانم که در مراسم شادپیمایی جشنواره گوشی موبایل
یک خانواده به سرقت برود .این مسئله از باشکوه برگزار شدن
جشــنواره برای من مهمتر اســت؛ البته برای این دو مراسم
پیشنهادهای خوبی داریم که باید آنها را بررسی کنیم.

حجازیفر با اشاره به اینکه در 3،2سال گذاشته شیوع کرونا باعث
رکود نمایش عروسکی شده ،گفت :تغییر این رکود کار مشکلی
است و امیدواریم در این زمینه موفق شویم .قرار شده با همراهی
اداره کل هنرهای نمایشی و معاونت هنری ،اتفاقات مثبتی از نظر
تامین بودجه در حوزه تولید نمایش عروسکی رخ بدهد .بودجه
جشنواره  ۴۰۰درصد افزایش داشته و خیلی ویژه دیده شده است.
امیدوارم بقیه جشنوارهها اعتراض نکنند .این هزینه از بودجه تئاتر
مصرف میشود و امیدوارم این پول دوباره به جیب تئاتر برگردد؛

تکلیف حریم تئاترشهر مشخص شود

ایجاد امید و انگیزه برای خانواده تئاتر عروسکی

افزایش 400درصدی بودجه جشنواره

دبیر جشنواره اعالم کرد یکی دیگر از اقدامات جشنواره امسال
برگزاری بزرگداشتهایی است که مهمترین این بزرگداشتها
به حسن دادشکر ،هنرمند قدیمی تئاتر و از پیشکسوتان تئاتر
عروســکی اختصاص دارد .حجازیفر درباره بخش بینالملل
جشنواره نیز گفت :با توجه به زمانی که داریم تالش میکنیم
کارهای خوبی دعوت شود؛ چون به واسطه دیدن کارهای خوب
چیزهای زیادی یاد گرفتهایم؛ در ضمن ،امیدواریم بتوانیم داور

هادی حجازیفر در ســالهای اخیــر بیشــتر در فیلمها و
سریالهای مختلف حضور داشته و از حوزه نمایش عروسکی دور
بوده که خودش در اینباره گفت :ما هر جا برویم به خانه اول خود
برمیگردیم؛ ضمن اینکه در این سالها از نمایش عروسکی دور
نبودهام و آخرین نمایشی که به صحنه بردم «رومئو ژولیت» بود
که پیش از کرونا اجرا شد .همچنان هم با بچههای عروسکی در
ارتباط هستم .حجازیفر از باور خود به این مسئله گفت که تئاتر

از فیلم «بیوفا» ســاخته
اینگمار برگمان یکسریال
تلویزیونی ساخته میشود.
بهگزارش ورایتی« ،بیوفا»
که ســال ۲۰۰۰بــر مبنای
فیلمنامــه اینگمار برگمان
و به کارگردانــی لیو اولمان
ساخته شــد اکنون توسط
تومــاس آلفردســون به
ســریال تلویزیونــی بدل
میشود .توماس آلفردسون
کارگردانی اســت که فیلم
تحســین شــده «بندزن
خیاط ســرباز جاسوس» و
«آدم درســت را راه بده» را
در کارنامه دارد .داســتان
برگمان را ســارا ِ
جانسن در
قالب فیلمنامه یکسریال
 ۶قسمتی در میآورد .خبر
ساخته شدن این سریال در
هفته برگمان که هر سال در
جزیره فارو برگزار میشود،
اعالم شد .آلفردسون گفت
زمستان ۲۰۰۱بودکهبابرگمان
تماس گرفتــم و از او اجازه
خواستم تا داستان او را دوباره
تفسیر کنم و وی این تفسیر
جدید را بسیار هیجانانگیز و
واقعا مسخره خوانده بود .این
کارگردان و بازیگر سوئدی
که از ســال ۱۹۷۱تاکنون
مشغول فعالیت بوده ،افزود:
برای فیلمنامه برگمان کاله از
سر برمیدارم و قول میدهم
همهتالشمرابرایاینسریال
بهکار بندم.

فینال عصر جدید

یک دبیر باانگیزه با کلی امید و آرزو

عروسکی میتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد و بهراحتی
میتواند خودگردان باشد .وی درباره بازگرداندن امید و انگیزه به
خانواده تئاتر عروسکی گفت :نتیجه این جشنواره را در سالهای
بعد خواهیم دید .در دورههای قبل خیلی از آثار جشــنواره از
بین رفتند و امکان اجرا نیافتند و روح خانواده عروســکی را از
بین بردند ،اما امیدوارم در این جشنواره بتوانیم انگیزه و امید
را به هنرمندان برگردانیم .همچنین کاظم نظری ،مدیر اداره
کل هنرهای نمایشی ،درباره یکی از مهمترین مشکالت نمایش
عروسکی که نداشتن امکان اجرای عمومی است ،گفت :تالش
میکنیم یکی از سالنهای مجموعه تئاتر شهر را در اختیار آثار
عروسکی بگذاریم و از اجرای این نمایشها حمایتهای کافی
انجام بدهیم؛ بهطوری که محصول این جشــنواره بتواند یک
سال تولید تئاتر عروســکی تهران را تامین کند .ضمنا با دیگر
مسئوالن هم صحبت کردهایم تا از یاری آنان بهرهمند شویم؛
چون این جشنواره مال همه است .باید دید انگیزه حجازیفر و
اعتبار و جایگاهی که او این روزها در میان مدیران هنری کشور
دارد ،میتواند به برگزاری جشنوارهای باطراوات بینجامد و گرد
رخوت را از تن تئاتر عروسکی بتکاند.

روزنامهنگار

گرایش اقلیت
ستایش اکثریت
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طناب کشی بر سر شبکه نمایش خانگی

یادداشت

سعید مروتی

فینــال «عصــر جدید»
مصادف با شب عید سعید
قربان بعد از خبر ساعت۲۲
روی آنتن شبکه سوم سیما
خواهد رفــت .بهگزارش
همشــهری ،نوروز امسال
پخش فصل سوم مسابقه
«عصر جدید» آغاز شــد
و حــاال پــس از چند ماه
رقابت ،فینــال این برنامه
۱۸تیرماه ،مصادف با شب
عید سعید قربان بعد از خبر
ساعت ۲۲روی آنتن شبکه
سوم ســیما خواهد رفت.
در فینال امســال «عصر
جدید» ۶شــرکتکننده
از نقاط مختلف کشــور
بــه رقابــت میپردازند.
قهرمان مسابقه و ردهبندی
بیــن ۶فینالیســت ،با
رایگیری مخاطبان خواهد
بود .نتیجه نهایی و قهرمان
فصل سوم «عصرجدید»
در شب عید غدیر مشخص
خواهد شد.

درباره عباس کیارستمی که امروز سالروز
درگذشتش است

تیرماه که از راه میرسد ویدئوهای عباس
 1کیارســتمی فضای مجازی را تســخیر
میکند .اول تیر تولد اوست و ۱۴تیر سالمرگش.
ویدئوهایی که بیشتر از آنکه تصویری از کیارستمی
فیلمســاز ارائه دهند ،او را در مقام فیلســوف و
حکیمی خردمنــد مینمایانند که جمالت قصار
درباره مقوالتی چون عشق ،زندگی ،تنهایی و مرگ
بر زبان میآورد .جمالت قصاری که بهصورت مجرد
جذاب هســتند ،ولی معموال استداللی پشتشان
نیست؛ شاید چون فرصتی برای تحلیل و استدالل
در ایــن بریده فیلمهــا وجود نــدارد .یاد عباس
کیارستمی با این نقلقولهای اغلب غیرسینمایی،
میان مردم زنده نگاه داشــته میشود .از طریق به
اشــتراک گذاشــتن این نقل قولها و ویدئوها و
جمالت شــاعرانه و حکیمانه عباس کیارستمی
بیشتر شبیه مثال جبران خلیل جبران یا محمود
درویش بهنظر میرسد که البته دیدگاهی متفاوت
و ضدجریان به پدیدهها دارد و همین تفاوتهاست
که باعث بازنشرها و به اشتراک گذاشتنها میشود.
عنصر شــهرت ،بیانــی تأثیرگــذار بــا قدرت
متقاعدکنندگی مثالزدنــی و جمالتی که برای
موضوعات پیچیده راهحلهای به ظاهر سادهای را
پیشــنهاد میکنند ،بــرای عباس کیارســتمی
مخاطبانــی فراهم کرده که بســیار بیشــتر از
تماشاگران فیلمهایش هستند.
تــا همین چنــد ســال پیــش عنوان
 2جهانیترین ســینماگر ایرانی ،با فاصله
بیش و پیش از هر چهره دیگری برازنده کیارستمی
بود .هنوز هم به لحاظ موفقیت فستیوالی و تحویل
گرفته شــدن توســط منتقدان ،نظریهپردازان و
ســینماگران بزرگ جهانی ،اوست که فراتر از هر
فیلمساز ایرانی دیگری مورد توجه قرار گرفته است.
تعــداد کتابهایی که خــارج از مرزهــا درباره
کیارستمی نوشــته شده بسیار بیشــتر از دیگر
ســینماگران ایرانی اســت و بهنــدرت میتوان
رأیگیری معتبری برای انتخاب بهترین فیلمهای
تاریخ سینما ســراغ گرفت که چند فیلم از او به
فهرست برگزیدگان راه نیافته باشد .بهطور مشخص
«کلوزآپ» بهعنوان یکی از خالقانهترین تجربههای
سینمایی ،جایگاه مطمئنی درپانتئون منتقدان
دارد .کیارستمی بیشتر فیلمســاز فستیوالها و
منتقدان بود تا کارگردان اکران عمومی و تماشاگر
عادی .فراموش نکنیم که تعــداد قابلتوجهی از
فیلمهایش در ایران اکران عمومی نشدند و آنها هم
که به نمایش درآمدند ،جز عدهای معدود را راضی از
سینما به بیرون نفرستادند .مشخصا در مورد «خانه
دوست کجاست؟»« ،کلوزآپ»« ،زندگی و دیگر
هیچ» و «طعم گیالس» واکنشهای تماشاگران در
ســینماهای فرهنگ و عصر جدیــد را در اکران
عمومی به یاد میآورم که هر چه بود ،نشــانی از
تحسین و رضایت را به همراه نداشت؛ جز اقلیتی که
احتمــاال خواننده مجلــه فیلم بودند و آشــنا و
عالقهمند به دستور زبان ســینمای کیارستمی.
کیارستمیحتیمثلمهرجویییابیضاییفیلمساز
طبقه متوســط هم نبود و مثل مسعود کیمیایی
دوستداران پرشــمار میان اقشار مختلف جامعه
نداشت .سینمایش هم گرایش اقلیتی را نمایندگی
میکرد که البته با شروع درخشش در جشنوارهها،
فیلمسازان بسیاری را به سودای تکرار موفقیتهای
او ،دنبالهروی خود کرد؛ انبوه مقلدانی که با دیدن
فیلمهای کیارســتمی گول ظاهر سادهشــان را
میخوردند و بدون طرح داستانی منسجم ،دوربین
بهدست با نابازیگران راهی دشت و بیابان میشدند
و هیچکدامشان هم نتوانســتند حتی سایهای از
استاد باشند.
داســتان پررنگ و پرفراز و فرودی برای
 3تعریــف کردن وجــود نــدارد .معموال
هنرپیشهای در کار نیســت و اگر هم باشد مثل
آدمهای عادی جلــوی دوربین مــیرود .بهنظر
میرســد نه تکنیک خاصی هم در کار است و نه
میزانسنی .موسیقی متن ،طراحی صحنه ،دکور و
هر آنچه جزو الزامات اثری ســینمایی اســت در
حداقلیترین شــکل ممکن حضور دارد یا به کل
حذف شده است .فیلمهای کیارستمی سالها در
ایران براســاس ظاهرشــان قضاوت شدند .هیچ
کارگردان مشهوری در دهههای  ۶۰و  ۷۰به اندازه
کیارستمی متهم به بلد نبودن سینما نشد و گویا
هرقدر فرنگیها بیشتر به فیلمهایش توجه کردند،
در اینجا لج عدهای بیشــتر درآمد و واکنشهای
عصبی به فیلمها نشان دادند .آن سوی ماجرا را هم
باید دید که برخی دوستداران استاد جای نقد فیلم،
متنهــای ادبــی و شــاعرانهای نوشــتند یا در
برداشــتهای هرمنوتیک ،مرزهــای تخیل را
کیلومترها جابهجا کردند.
همه این قصههــا از لحظهای که خبر
 4رسید بیماری کیارستمی جدی است
تمام شد و با مرگ اســتاد ،همه آنها که شاید
نهایتا 3،2فیلمش را تا به انتها تماشــا کرده
بودند ،ســتایشهایی را نثــارش کردند که
ارتباطی با خود فیلمها نداشت .بارها گفته بود
ترجیح میدهد خودش بماند تا فیلمهایش؛
آرزویی که به شــکلی دیگر برآورده شــد .با
مرگش این کیارستمی بود که در ذهنها ماند،
میان جامعه رفــت ،نقلقولها و ویدئوهایش
دست بهدست شد تا فیلمهایش که همچنان
کمتر به مصرف عموم رسیده است؛ چون اساسا
با چنین هدفی ساخته نشدهاند .جملهای که
مسعود کیمیایی در ســالهای دور و پیش از
شــهرت و محبوبیــت کیارســتمی درباره
نخستین فیلم بلندش بر زبان آورد ،عینا اتفاق
افتــاد« :این فیلــم گزارش نیســت که باقی
میماند ،این کیارستمی است که میماند».
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ياد

نقلقولخبر
حجتاالسالم سیدعلی قاضی عسگر
تولیت آستان مقدس حضرت
ع
عبدالعظیمالحسنی
استفاده از ظرفیتهای آستان مقدس
حضرت عبدالعظیم(ع) برای رســاندن
صدای دلنشــین شــهیدان بــه جامعه،
رشــادتهای ارتــش و نیروهای مســلح
جمهــوری اســامی ایــران در تمــام
برهههــای زمانــی مایــه اقتــدار و افتخار
اســت .ترویج فرهنــگ ایثار و شــهادت
افتخار بزرگی برای همه دستاندرکاران
عرصه فرهنگی و معنــوی این مرز و بوم
است و این آستان مقدس برای همیاری
و همــکاری در بــه نمایشگذاشــتن
حماســههای رزمنــدگان اســام آمــاده
بوده و هست .دفاعپرس
سردار محمد زهرایی
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور
با توجه به وقوع زلزله در استان هرمزگان،
قرارگاه جهــادی در این مناطــق بهمنظور
خدمترسانی گروههای جهادی واکنش
ســریع و تخصصــی را هانــدازی شــده
اســت .برای هماهنگــی بین دســتگاهها
و عدممــوازی کاری در خدمترســانی به
مردم زلزلــهزده الگــوی رفتــاری قرارگاهی
در امدادرسانی اجرا میشود .این قرارگاه
با توجــه به میــزان نیاز خدمترســانی در
 2ســطح اســتانی و منطقــهای بــا حضــور
گروههــای جهــادی اســتان هرمــزگان و
اســتانهای بوشــهر ،فارس ،خوزســتان،
کرمان ،یزد ،کهگیلویه و بویراحمد ســایر
ورود خواهند کرد .ایلنا

خبر

برپایی نمایشگاهی متفاوت
موزه ملی انقالب اســامی و دفا عمقدس به
مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی نمایشگاه
گروهی پوســتر پیرامون این موضــوع برپا
کرده اســت .این نمایشــگاه از روز یکشنبه
 ۱۲تیرماه بهمــدت  ۱۰روز برقرار اســت و
عالقهمندان به این هنــر میتوانند با مراجعه
به سایت موزه به نشانی www.iranrhdm.ir
در بخش نمایشگاه مجازی سایت از این آثار
دیدنکنند.
کثرت اقدامات تروریستی در بازههای زمانی
ششم تا  ۱۲تیرماه در سالهای پس از پیروزی
انقالب اسالمی همچون ســو ءقصد نافرجام
به حضرت آیتاهلل خامنــهای ،رئیسجمهور
وقت ،بمبگــذاری در دفتــر مرکزی حزب
جمهــوری اســامی ایــران و به شــهادت
رســاندن آیتاهلل بهشــتی و  ۷۲نفر از یاران
امام و انقالب ،بمباران شــیمیایی سردشت
توســط هواپیماهای جنگی رژیم بعثی عراق
و شــهادت  ۱۱۰نفر و مجروح کردن 5000
نفر ،به شهادت رساندن محمد کچویی ،رئیس
زندان اویــن و آیتاهلل صدوقــی امامجمعه
یزد ،شلیک موشــک به هواپیمای مسافربری
ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایران توســط ناو آمریکایی وینســنس و به
شهادت رســاندن  ۲۹۰مســافر و خدمه این
هواپیما ،تنها گوشهای از ماهیت پلید و سیاه
حقوق بشر آمریکایی است.

معرفی کتاب

مجتبی
کتاب «مجتبی» در واقع یک
مســتندنگاری اســت که به
اهتمام راضیه حقیقت و ثاراهلل
شاکری نوشته شده است .در
این کتاب ،مجتبی شــاکری
جانباز 140درصد دفاعمقدس
وقایع تاریخــی را از دهه 40تا
80روایت میکنــد .اتفاقاتی
حقیقی که مخاطب را به دوران گذشته میبرد .در این کتاب
شاکری تلفیقی از خاطرات و تاریخ شفاهی را به بیانی شیرین
و گویا بازگو کرده اســت .طوری که مخاطب خود را در آن
عصر میبیند و هیچ وقت تصور نمیکند که ماجراهای بیان
شده خیالبافی و اغراقگونه است.
میتوان گفت اين خاطرات تنها متعلق به او نیســت و در
واقع گنجینهای از انقالب و دفاعمقدس اســت که باید به
نسلهای آینده منتقل شــود .این جانباز جنگ تحمیلی
ازجمله مبــارزان انقالبی دوران پهلــوی و یکی از اعضای
گروه توحیدی صف بوده و اقدامات ارزندهای برای پیروزی
انقالب اسالمی انجام داده است .او در دوران جنگ ارتباط
تنگاتنگی با شــهید محمد بروجردی داشــته و همین را
افتخاری بــرای خود میداند .حضــور پررنگ در جبههها،
عضویت در چهارمین دوره شورای شــهر تهران و فعالیت
بهعنوان دبیرکل جمعیت جانبازان انقالب اسالمی از جمله
خدماتی است که شــاکری بعد از پیروزی انقالب اسالمی
در کارنامه خــود دارد .ناگفته نماند آییــن رونمایی کتاب
«مجتبی» که روایت زندگی و مبارزات مجتبی شــاکری
است امسال در ســرای اهل قلم در سیوسومین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران برگزار شد.

مژگان مهرابی؛ روزنامهنگار

گفتوگو با نظر آسا؛ جانباز 70درصد ایالمی

عصای چوبی؛ هدیه رهبر

تجزیه ایران؛ رؤیایی که بر دل صدام ماند

نامش نظر آسا است؛ اهل ایالم .در دوران دفاعمقدس
فرمانده گردان شهید بهشتی لشکر11حضرت امیر(ع)
بوده و حاال روزهای سالمندی خود را پشت سر میگذارد.
آســا جانباز 70درصد دوران جنگ است و از آن زمان
یادگاریهای زیادی با خــود دارد؛ ترکشهایی که اگر
جابهجا شوند جان او را به خطر میاندازند .برای همین
آسا تعادل حرکتی ندارد و باید با عصا راه برود .خودش
میگوید« :پزشــکان اجازه جراحی نمیدهند و تأکید
دارند این کار خطر زیادی برای من دارد .برای همین باید
با ترکشها بسازم ».آسا این روزها کمتر بیرون میرود و
سعی میکند خودش را با خاطرات تلخ و شیرینی که از
روزهای جنگ به یاد دارد سرگرم کند.

بررسي جنگ تحمیلی از نگاه يك ژنرال عراقی همراه با فاطمه تشکری ،مترجم كتاب «جنگ جنگ تا نابودي»

حماســه 8ســال دفاعمقدس و مرور تاریخ
شهره کیانوشراد
شفاهی جنگ تحمیلی ،نشا ندهنده شجاعت
گزارش روزنامهنگار
و جانفشانی دلیرمردانی است که در راه دفاع از
کشور جانانه جنگیدند؛ آن هم در مقابل دشمنی مجهز به انواع سالحها که از حمایتهای کشورهای
دیگر نیز برخوردار بود .اما صدام که خود را سردار قادسیه میدانست ،چگونه نتوانست رؤیای خود
را محقق کند؟ او چه ویژگیهایی داشت؟ آیا در کشورش و میان مردم و نظامیان محبوب بود؟ روایت
جنگ از دید نظامیانی که در رژیم بعثی عراق حضور داشــتهاند میتواند ما را با زوایای دیگری از
تاریخ جنگ تحمیلی آشنا کند .کتاب «جنگ جنگ تا نابودی» دومین کتاب از مجموعه «جمهوری
وحشت» است که در آن جنگ تحمیلی ،از زاویه نگاه ژنرالی عراقی بررسی شدهاست .این اثر ترجمه
کامل گفتوگوی غسان شربل ،روزنامهنگار مطرح جهان عرب با ژنرال عراقی ،نزار الخزرجی است
که در سال ۲۰۰۲در روزنامه الحیات منتشر شده است .با همراهی فاطمه تشکری جهرمی که ترجمه
این گفتوگو را بر عهده داشته فصلهایی از این کتاب را مرور کردهایم.

جمهوری وحشــت ،عنوان مجموعهای است که
به همت انتشارات شهید کاظمی چاپ میشود؛
کتابهایی از نویســندگان عربی و غیرعربی در
قالبهای مختلف از خاطرهنویسی ،تاریخ شفاهی
و تاریخنگاری پژوهشی .جنگ جنگ تا نابودی،
کتابی ارزشــمند و متفاوت برای عالقهمندان به
تاریخ دفاعمقدس به شمار میآید .فاطمه تشکری
جهرمی که ترجمه متن گفتوگوی نزارالخزرجی
را بر عهده داشته میگوید« :اهمیت این کتاب در
نگاه دیگرگونه و از زاویه دید دشمن ما به جنگ و
مسائل عراق است .مطرحشدن روابط پشتپرده
صدام با نظامیان و ارتش بعث برای هر خوانندهای
میتواند جذاب باشد ».آنچه در کتاب میخوانیم
شامل ترجمه متن گفتوگوی نزارالخزرجی است
اما بهگفته مترجــم ،رعایت امانتداری در ترجمه
متن ،بهمنظور تأیید همه مطالب ترجمه نیست؛
«با توجه به ادعاهایی که خزرجی در این مصاحبه
مطرح کرده است ،الزم بود پاورقیهایی به متن
ترجمه اضافه شــود .زحمت این کار را مترجم و
تاریخشناس محترم آقای وحید خضاب که در این
رابطه صاحبنظر هستند ،پذیرفتند .خوانندگان
با خواندن این کتاب میتوانند با روابط پشتپرده
بین صدام و نظامیان و ارتش بعث آشنا شوند».
تاریخ شفاهی به روایت دشمنان

یکی از دالیل چاپ کتاب جنگ جنگ تا نابودی
شــناخت صدام و فرماندهان رژیم بعثی اســت؛
چرا که تاریخ جنگ ،بدون شناخت طرف مقابل،
روایت دقیق و کاملــی نخواهد بود .انتشــارات
شــهید کاظمی به واســطه چاپ کتابهایی با
موضوع دفاعمقدس و پرداختن به زندگی شهدا
و آزادگان شناخته میشود .در مقدمه کتاب ،نشر
کاظمی درباره اهمیت چاپ مجموعه کتابهای
جمهوری وحشت ،با مقایسه حمله داعش و جنگ

تحمیلی عراق عليه ايــران ،تصویری فرضی از به
تسخیردرآمدن اســتانهای مهم کشور بهدست
داعش و ایجاد رعب و وحشــت میان مردم ارائه
میدهد .همین تصویر باعث میشود خدا را بابت
امنیت امروز شکر کنیم و از صمیم قلب سپاسگزار
مدافعان حرم ،نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
و همه مسئوالن سیاسی ،فرهنگی و امنیتی باشیم
که اجازه ندادند چنین تصویر تیر ه محقق شود .اما
هنگامی که از دفاعمقدس صحبت میشود این
تصویر فرضی به ذهن خطور نمیکند و احتماالً
مطلبی که در ذهنمان میآید از دسترفتن منابع
نفتی کشور در جنوب است و نه بیشتر.
نزار الخزرجی؛ یک افسر عالیرتبه عراقی

نــزار الخزرجــی در ســال(1938مطابق بــا
1318هجری شمسی) در شهر بعقوبه در استان
دیاله عراق در یک خانواده اهلسنت به دنیا آمد.
او تحصیــات نظامی خود را در دانشــگاه علوم
نظامی «سنت هرست» انگلستان به پایان رساند
و در همان ماههای ابتدایی جنگ تحمیلی برای
همکاری با ارتش به بغداد فراخوانده شد و نقش
مهمــی را بهعهده گرفت .او بــه عضویت کمیته
نظارت بر جنگ درآمد و پــساز چندی رئیس
این کمیته شــد .تهیه طرحها ،نقشههای جنگی
و مانورهــای نظامی و تهیه گــزارش از وضعیت
لشــکرها هم زیرنظر او انجام میشــد .زمانیکه
نیروهای ایرانی مناطق وســیعی از شمال
عراق را در چنــد عملیات ازجمله عملیات
مســلمبنعقیل آزاد کردند ،ژنــرال نزار،
خشــنترین اقدامات را علیه نیروهای ما
بهکار گرفــت .او در نبــرد «پنجوین» به
فرمانده تیــپ 451دســتور داد 20نفر از
اســیران ایرانی که جزو ســپاه پاسداران
هســتند باید کشــته شــوند .اســیران

مجروح هم به دســتور او زندهزنده دفن شــدند.
در ســال1987مطابق بــا  ،1366الخزرجی به
فرماندهی سپاه اول ارتش عراق منصوب شد .او
در این مدت توانست به این سپاه سر و سامان دهد
و بعضی از مناطق که در دســت نیروهای ایرانی
بود ازجمله غله گردمنــد ،دربندیخان ،کوههای
سیدصادق و تپه سلطان را باز پس گیرد .پیشاز
پایان جنگ تحمیلی ،خزرجی بــا حکم صدام،
بهعنوان رئیس ستاد مشــترک ارتش منصوب
و 2ســال بعد یعنی در تاریخ 27(1990شهریور
 )1369مشــاور نظامی صدام شــد .خزرجی در
مارس1996از حكومت صدام جدا شد .او ابتدا از
استان موصل به کردستان رفت و از آنجا با یک
فروند هواپیمای آمریکایی به اردن گریخت.
صدام ،فکر میکرد قهرمان است

مردمی کــه در رؤیای دســتیابی به گشــایش
اقتصادی و آسایش بودند با شعارهای صدام ،در
وجود او همان رهبری را تصور میکردند که عراق
به آن نیاز داشت .در فصل اول کتاب ،با خواندن
گفتوگوی انجام شده با الخزرجی درباره صدام،
با ویژگیهای شخصیتی او آشــنا میشویم و در
پاسخ به این سؤال که آیا عراقیها از صدامحسین
خوششــان میآمد یا نه؟ میگوید« :عراقیها
صدام را جوانی پرشور که ایدهآلگراست میدیدند
و به همین دلیل خیلیها از او خوششان آمده بود.
در وجود او رهبر آینده همان کسی که عراق به او
نیاز داشت را میدیدند و او را به احمد حسن البکر
ترجیح میدادند .مردم فکر میکردند صدام ،مرد
سازندگی است».
این ژنرال عراقی ،در بخشی دیگر به دالیل وقوع
جنگ بین عراق و ایران پرداختهاست و میگوید
اگرچه روابط ایــران و عراق ســالها و حتی در
زمان شــاه ایران هم با بحران مواجه بوده ،اما با

وقوع انقالب اســامی ایران ،روابط متشنج شد؛
«صدامحسین به این اعتقاد رسیده بود که ایران
بعد از ســقوط شــاه از نظر نظامی ضعیفشده و
ارتش آن کشــور بعــد از اعــدام فرماندهانش
فروپاشیدهاست .تصمیم گرفت با رؤیای انقالب
ایران (بهویژه بعــد از حمایتهای برخی محافل
شیعه در عراق) مقابله کند .صدام فکر میکرد اگر
انقالب ایران را مهار کند ،حمایت جهانی بهویژه
جهان غرب را بهدست خواهد آورد .فکر میکرد
قهرمان اســت و هر رئیسجمهور زعیم و رهبر
منحصربه فردی باید یکســری جنگها را انجام
دهد .او اعتقاد داشــت میتواند بهدلیل امکانات،
توانمنــدی و ثروتهای عظیم ،نقشــی فراتر از
چیزی که برای آن درنظر گرفتهاند ایفا کند».
اما پایان جنگ آنگونه که صدام در سر میپروراند
نبود .نزار الخزرجی در پاسخ به سؤالی درباره ادامه
جنگ میگوید« :اگر به همان شیوه سابق جنگ
پیش میرفت ممکن بود چند سال دیگر هم ادامه
پیدا کند و به اعتقاد مــن عراق دیگر قادر نبود به
جنگ ادامه دهد چون درآمدهایمان تمامشــده
و بدهیهای بسیار سنگینی به دوش ما افتاده و
تلفات انسانیمان به نسبت جمعیت باال بود .عالوه
براین خطوط نفت همبسته شده بود ،درحالیکه
ایرانیهــا از لحاظ جمعیت از ما بیشــتر بودند و
راههای مواصالتی و صادرات نفتشان باز بود»....
این کتاب تصویری روشــنتر از حکومت مردی
است که چند دهه در کشور خود جمهوری وحشت
به پا کرده بود و همانطور که این ژنرال عراقی هم
گفته ،صدام ،رؤیای قدرت در سر داشت که جنگ
عراق -ایران آغاز شد و وقتی جنگ به درازا کشید (و
نتوانست با شکستدادن ایران تبدیل به بزرگترین
قدرت منطقه شود ،برای پیروزی در جنگ) برنامه
توسعه ســاحهای کشــتار جمعی را آغاز و پول
بیحساب و کتابی هم برای آن خرج کرد.

جنگ جنگ تا نابودی

مکث

کتاب «جنگ جنگ تا نابودی» در 6فصل نوشته شده اســت .فصل اول ،به جنگ با
ایران اختصاص دارد و خواننده در ســرفصلهایی از این کتاب تحلیلی از دالیل آغاز
جنگ ،محاســبات صدام و بحث صدور انقالب ،چگونگی آغاز جنگ و دیدگاه ارتش
عراق در روزهای نخست ،عملیات بازپسگیری فاو ،مقایسه تلفات عراق و ایران در
جنگ ،روش صدام در فرماندهی نیروهای مختلــف و پایان جنگ ،ماجرای بمباران
حلبچه و چگونگی پایان جنگ ارائه داده است .در فصل دوم به جنگ با ایران تا حمله
به کویت اختصاص دارد .درباره عقده تاریخ و تغییر روحیه صدام بعد از پایان جنگ با
ایران مطالبی آمده است .حمله به کویت و قیام مردمی علیه صدام ،شناخت ابعادی از
رژیم صدام ،نزدیکان صدام و ویژگیهای شخصیتی او و بحثهایی در باب سرنگونی
احتمالی صدام از فصلهای دیگر این کتاب است .مترجم ،این کتاب را به مادران صبور
شهدا تقدیم کرده است.

بازخوانی خاطرات همرزمان حاجاحمد متوسلیان در چهلمین سالگرد ربودهشدنش

قاطعیت او ،اقتضای جنگ بود

این روزها یادآور یک حادثه تلخ است؛ حادثه ربوده شدن حاج احمد متوسلیان،
پرنیان سلطانی
فرمانده لشکر ۲۷محمدرسولاهلل(ص) .او طی مأموریتی همراه یک هیأت عالیرتبه
گزارش روزنامهنگار
سیاسی و نظامی جمهوری اسالمی ایران به سوریه و لبنان سفر میکند تا راههای
کمک به مردم مظلوم و بیدفاع لبنان را از نزدیک بررسی کند اما سرنوشت عجیبی برای او و 3دیپلمات دیگر بهرغم داشتن
مصونیت رقم خورد .از رشادتها و دالوریهای او بسیار شنیدیم و در ادامه به چند خاطره از او از زبان همرزمان اشاره میکنیم.
جدی بود اما خشن نبود

جعفر ربیعی از دوســتان و همرزمان نزدیک جاویداالثر احمد
متوســلیان معتقد اســت نیروها حاج احمد را یک فرد قاطع
میشناختند اما برخی این قاطعیت را با خشونت اشتباه گرفتند
و در شــناخت حاجاحمد بیشتر به جنبه خشــن بودن اشاره
میکنند؛ این در حالی اســت که قاطعیت در کار ،اقتضای آن
موقعیت بود .او خاطرهای تعریف میکند« :برادر احمد جلسهای
را در هفته برگزار میکرد تا اگر شــخصی از مسئلهای ناراحت
یا دلگیر اســت ،مطرح کند تا رفع و رجوع شود .خاطرم هست
در پادگان ســنندج نیروها در حال آموزش بودند تا به مریوان
بروند و آنجا را از دســت ضدانقالب خارج کنند .حدود 10روز
در پادگان سنندج مســتقر بودیم .در آنجا هر روز آموزشهای
نظامی توسط حاجاحمد داشــتیم .برای تقویت روحیه نیروها
شعارهایی داده میشد .یک نفر بلند میگفت «روحیه» ،باقی
نیروها پاســخ میدادند «عالیه» .روزی درحالیکه خســته از
آموزش برمیگشتیم ،شهید دســتواره پس از گفتن این شعار،
گفت« :شکمها» ،همه یک صدا گفتند« :خالیه» .سپس صدای
خنده نیروها بلند شد .در همین حین ،برادر احمد دستور توقف
داد و گفت که تمام نیروها به میدان موانع برگردند .دستور داد
تمرین را از سر گرفتند .حاجاحمد خطاب به نیروها گفت« :در
حین آموزش ،شوخی نداریم .باید کار را جدی انجام دهید».

گاز خردل جان رزمندهها را نشانه گرفت

با شروع جنگ تحمیلی داوطلبانه به جبهه رفت .حضور پررنگی در
جبههها داشت .در عملیاتهای زیادی هم شرکت کرد ،تا اینکه
عملیات والفجر10پیش آمد .خودش میگوید« :بچههای ما در
منطقه شاخ شمیران بودند؛ رزمندگان تیپ امیرالمومنین .بعثیها
از همه طرف حمله میکردند .منطقه را شــیمیایی کردند و این
بدترین اتفاق بود ».او هیچ وقت لحظهای که گاز خردل همه فضا را
آلوده کرد و رزمندهها یکییکی روی زمین میافتادند از یاد نمیبرد.
چقدر برایش دردآور بود؛ همرزمانش جلوی چشــمان او اینگونه
ناجوانمردانه پرپر میشدند .آسا خاطره آن روز را تعریف میکند:
«برای اینکه بتوانم نیروی کمکی پیدا کنم به هر سختی بود خودم
را به نزدیکترین جاده خاکی رساندم .جلوی ماشینها را گرفتم
که به داد برســید ،به رزمندهها کمک کنید .آنها را به بیمارستان
صحرایی رساندیم ».او برای نجات همرزمانش تالش زیادی کرد اما
خیلیشان در راه بیمارستان به شهادت رسیدند .آسا بعد از ماجرای
شیمیایی شدن دوباره به خط مقدم بازگشت اما حین درگیری بر اثر
اصابت ترکش به سر و دست و پا بهشدت مجروح شد.
دیدار با رهبری؛ بهترین اتفاق زندگیام

آسا اگرچه روزهای پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته اما بهترین
اتفاق زندگیاش را دیدار با مقام معظم رهبری میداند .روزی که
از نزدیک رهبرش را دید انگار دردها و رنجهایی که کشیده بود از
یاد برد .به چوب دستیاش تکیه داده بود چرا که نمیتوانست روی
پا بایســتد .حضرت آقا او را دیدند و گفتند« :این عصا برای شما
سنگین نیست؟ اذیت نمیشوید؟» و آسا جواب داد« :این تکیه گاه
من است .تعادل ندارم اگر آن را بهدست نگیرم زمین میخورم».
خودش با آب و تاب تعریف میکند« :من تعدادی ترکش در سرم
دارم و پزشــکان اجازه جراحی نمیدهند .این را همان روز به آقا
گفتم .ایشان وقتی چوب دستی من را دیدند گفتند یک عصای
سبک نياز داري که کمتر اذیت بشوی .آقا همیشه به رزمندگان
و ایثارگران لطف داشــتهاند .حتی در دوران جنــگ بارها برای
سرکشی به جبههها و با خبر شدن از احوال رزمندهها به مناطق
جنگی میآمدند .حضورشان در آنجا باعث میشد بچهها لبریز از
شور و انرژی شوند».

خبر
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده:

به سیگاریها سخت میگرفت

سعید طاهریان هم افتخار همرزمی و همراهی با حاجاحمد را داشته
و درباره برخورد این فرمانده با یک جوان سیگاری در جبهه خاطرهای
تعریف کرده که در کتاب «میخواهم با تو باشــم» به کوشش علی
اکبری ثبت شــده اســت .این خاطره از این قرار است :حاجاحمد
ابالغ کرده بود که هیچکس حق کشــیدن ســیگار را ندارد .حتی
پیشمرگها هم که کرد بودند و خیلی ســیگار میکشند مجبور
بودند رعایت کنند .اگر کسی میخواست سیگار بکشد باید به جایی
میرفت که دیده نمیشد ،و اال موردغضب حاجاحمد قرار میگرفت.
یکبار که حاجاحمد داخل پاسگاه شــهدا بود وقتی بوی سیگار را
استشــمام كرد ،رویش را برگرداند تا بفهمد بو از کدام طرف است.
پسر ۱۷سالهای لب سکو نشسته و سیگار میکشید .سراغ او رفت و
بدون مقدمه گفت« :کی گفته اینجا سیگار بکشی» بعد هم محکم زد
زیر گوشش .پسر که جا خورده بود شروع کرد به گریه کردن و گفت:
«برای چی میزنی؟ به تو چه مربوطه .مگه تو اینجا چیکارهای؟ مگه
تو فرماندهای؟ فرماند ه اینجا برادر احمده ،من میرم شکایت تو رو
پیش برادر احمد میکنم!» تا این را گفت ،حاج احمد کمی شل شد
و گفت« :تو امانت دست ما هستی .من نمیتونم اجازه بدم امانتی رو
که پدر و مادرت به من ســپردن و انتظار دارن زنده و سالم برگرده،
وقتی که برمیگردی ببینن بوی سیگار میدی ،یا سیگار توی کیف
و الی انگشتاته .اونوقت میگن این هم شد سوغات جبهه رفتنت».

تا دلتان بخواهد در بدنم ترکش دارم

سن و سالی از او گذشته و روزهای سالخوردگی را تجربه میکند.
وقتی خیلی جوان بود بهعنوان نیروی داوطلب به جبهه رفت و بعد
از مدت کوتاهی جذب لشــکر امیرالمومنین(ع) و پاسدار شد .در
عملیات والفجر10در منطقه شاخ شمیران موردهدف هواپیماهای
دشمن قرار گرفت و به شدت مجروح شد .خودش با خنده میگوید:
«تا دلتان بخواهد در بدنم ترکش دارم ».او به ســالهای گذشته
برمیگردد؛ سال 56و آغاز خدمت سربازی .از روزهای سختی که
پشت سر گذاشته میگوید« :آبادان خدمت میکردم .مافوقمان
عرصه را به ما تنگ کرده بود .حتی کیسهخوابمان را هم میگشت.
یکبار از بین وسایلم کتابی با موضوع اسالم را پیدا کردند و بهخاطر
آن از هنگ ژاندارمری آبادان به اندیمشــک تبعید شــدم .یک
پادگان بود در بیابان .با آن گرمای طاقتفرسا .دوران بدی بود».
او در بحبوحه انقالب وقتی خبردار شد که امامخمینی(ره) دستور
داده سربازها پادگانها را ترک کنند از پادگان فرار کرد و به مردم
انقالبی پیوست.

سبا بابایی ،مشوق بسیاری از
خانوادههای شهدا بود
خودش گفته بود بازنخواهم گشت

حاجاحمد از سفر بیبازگشــتش برای حاجعباس برقی گفته بود؛
همرزمی که در تمام عملیاتها همراه او بود .حاج عباس اینگونه ماجرا
را تعریف میکند« :بعد از فتح خرمشهر حاجاحمد دیداری با امام(ره)
داشت .بعد از آن دیدار حاجی مقابل حسینیه جماران برادران کادر
تیپ را جمع کرد و یک سخنرانی آتشین که الهامگرفته از حضرت امام
بود ،انجام داد و به برادران تیپ گفت که میرویم جبهه و کار جنگ را
انشاءاهلل یکسره میکنیم .در آخر حرفهایش گفت یا زنگی زنگ یا
رومی روم و در همان لحظه به بنده و برادر ناهیدی مأموریت داد که
به منطقه برویم .ما هم در اسرع وقت حرکت کردیم و برای انجام یک
مأموریت خودمان را به منطقه عملیاتی رساندیم .چند شب بعد در
جریان حمله ناجوانمردانه اسرائیل به جنوب لبنان در سال ۱۳۶۱از
لبنان بیسیم زده بودند و ماجرای تجاوز را گفته بودند .برای همین
حاجاحمد خیلی ناراحت بود .ما خیلی ساده به حاجی گفتیم انشاءاهلل
مشکل حل میشود اما حاجی در جوابمان با ناراحتی گفت« :من که به
لبنان بروم دیگر برنمیگردم برادران به فکر خودشان باشند».

معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه مرحوم
ســبا بابایی ،خدا را و خدا هم او را انتخاب کرد ،گفت :مرحوم سبا
بابایی مراحل متعددی از ایثار را با هجرت از کشــور خود ،تقدیم
جگرگوشهاش و ایســتادگی و مجاهدت در همه صحنههایی که
دین به آن نیاز داشت ،پشت سر گذاشت .انسیه خزعلی در آیین
وداع با پیکر سبا بابایی (کونیکو یامامورا) مادر ژاپنی شهید «محمد
بابایی» که در معراج شهدای تهران با حضور بستگان وی ،تیم ملی
فدراســیون پاراتیراندازی جانبازان و معلوالن و جمعی از مردم
شهیدپرور برگزار شــد ،اظهار کرد« :مرحوم بابایی با تمام وجود
در خط پیشگامی و پیشرانی در مسیر اسالم حرکت کرد و مشوق
بسیاری از خانواده شهدا بود ،خوشا به حالش که خداوند او را انتخاب
کرد ».خزعلی در مورد مادر ژاپنی شهید بابایی خاطرنشان کرد:
«خداوند راهگشای این مادر شهید بود؛ او پرچمدار صلح و دوستی
بود و در امور خیر و مدرسهسازی پیشقدم شد .وی سختیها و رنجها
را در زندگی تحمل کرد تا دیگران در آسایش باشند .در این مسیر
مرزها ،فاصلهها و محدودیتها هم معنای خود را از دست میدهد
آن هنگام که روح الهی شده و با ملکوت پیوند میخورد».
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عیاری و فتوت

اخوانالصفا و فتوت

ش فتوت و برادری
معرفی اخوانالصفا و تشکیالت مبتنی بر رو 

ترکیبی از فرهنگ جوانمردی و روحیه نظامیگری و مبارزاتی

قرن چهارم هجری به لحاظ سیاسی و اجتماعی ،در قلمرو
جهان اسالم چندان آرام سپری نشد .یکی از اتفاقاتی که در
نیمه اول این قرن صورت گرفت فتح بغداد بهدست حکومت
شیعه آلبویه بود و باعث شد تا خلیفه عباسی تنها به همان
عنوان خویش یعنی جانشین پیامبر خدا بودن ،قناعت کند.
در مصر خلفای فاطمی ســر بر آوردند و مشروعیت خویش
را فراتر از عباسیان دانستند .این ناآرامیهای سیاسی حتی
در بغداد هم دیده میشد و تضارب آرای اندیشههای دینی،
گاه به کشمکشها و خونریزیهای شهری میانجامید که
حاکمیت را مجبور به مداخله و آرام کردن دو طرف میکرد.
در چنین شرایطی ،گروهی با نام «اخوانالصفا» پا به عرصه
ظهور گذاشــتند و سعی داشــتند با مطرح کردن مفاهیم
فلســفی و عقلی و یاری طلبیدن از برادرانی که میتوانند
اندیشهها را بارور ســازند ،وحدت و هماهنگی را در جهان
اسالم تحقق بخشند.

فتوت2میراث نظری و عملی بر جای نهاد .میراث نظری همان آثار
مکتوبی است که به تبیین خاستگاه دینی این طریقت پرداخته و
در مواردی پیرامون چگونگی اهل فتی بودن سخن گفته است اما
فتوت در عمل 2گونه تجلی داشــت؛ یکی در میان اصناف بازار و
دیگری در عرصه کارزار .جلوداران فتوت در اصناف نیز تاجران و
بازاریان بودند که جوانمردی آنها در مراودات ،معامالت و چشمپاکی
بروز داشت .سپس به مرور زمان طریقه فتوت میان سایر اصناف رواج
یافت و از این طریق یک شبکه به هم پیوسته پدید آمد که در عرصه
اجتماعی-سیاسی فعال بود .جلوه عملی دیگر فتوت در عیاری بود.
عیاری با نظامیگری درآمیخته بود و آنها به مقابله نظامی با دولتیان
شناخته میشدند .در سیر تاریخی عیاری ما شاهد آن هستیم که
این نظامیان بهعنوان بقایای سپاه ساسانی ابتدا به جرگه مجاهدان
مسلمان درآمدند اما پس از انحراف خلفای مسلمان ،عیاران مسیر
خود را تغییر داده و از 2پایگاه خراسان و سیستان به مبارزه نظامی
علیه ستم حاکمان روی آوردند .خراســان سرزمین عرفان بود و
عرفان پیوندی وثیق با فتوت داشــت تا جایی که فتوت را تجلی
عامیانه عرفان میدانســتند .در نتیجه این پیوند بود که خراسان
به لحاظ فرهنگی به سرزمین عرفان و حماسه بدل شد .عیاری که
روحیهای نظامی و مجاهدانه بود ،با اتخاذ فرهنگ فتوت توانست
گروهی را متولد سازد که در آن جوانمردی و پهلوانی با جنگاوری
و مبارزهگری پیوند بخورد .قیامهای اعتراضی این گروه علیه ظلم
حاکمان اندکاندک پیشرفت کرد تا جایی که عیاران اهل فتوت
توانستند حکومت تشــکیل دهند .یعقوب لیثصفاری ازجمله
عیارانی بود که به حکومت رسید و جالب آنکه هرگز طریقت عیاری
خود را واننهاد .از اینرو عنوان سلطان و شاه و امیر را برنگزید و همین
شیوههای عیاری او باعث شد تا در افکار و افواه عمومی حکایاتی
اســطورهای از او ماندگار بماند .مرام عیاری و فتوت به خراسان و
سیستان منحصر نماند و جهان اسالم ،از شرق تا غرب را درنوردید.

چیستی یا کیستی اخوانالصفا

شباهتها و تفاوتهای اخوانالصفا با فتوت

اخوانالصفا از این جهت که در اندیشه برادری بودهاند بافتوت
ارتباط پیدا کرده و از این منظر قابل مقایسهاند .صفاتی از جمله
فداکاری ،ازخودگذشتگی و ایثارگری در حق دوستان که نزد
عیاران و جوانمردان از مهمترین اصول است ،در میان آنها نیز
پررنگ بوده و همچنین از این حیث که پس از انتخاب دوست
نیک از بذل مال و جان نسبت به او دریغ نکنند ،با اهل فتوت و
جوانمردان شباهت دارند.
درهرحال در اوضاع و احوال قــرن چهارم که خالصهای از آن
ذکر شــد اخوانالصفا بهعنوان یک نهضــت علمی ،اخالقی،
تربیتی ،سیاسی و دینی تشکیل شد .مقتضیات جامعه در آن
زمان ایجاب میکرد که این نهضت و تشکیالتش مخفی بماند و
از جهت گمنامی ،این گروه با عیاران و جوانمردان که اگر کاری
میکردند برای نام بوده اســت ،متمایزند .البته پنهانکاری
آنان در جهت نیل به هدف را میتــوان با پنهانکاری برخی
از گروههای عیار که میکوشیدند در سایه آن مخفیکاری به
اهدافشان دست یابند نیز مقایسه کرد .این گروه دارای تنوع
اقشار اجتماعی نیز بوده است؛ از فرهیختگان جامعه گرفته تا
پیشهوران شهری را شامل میشد و بهطور کلی هر کسی که از
حدی از هوش و استعداد برخوردار بود ،میتوانست در این گروه
جای گیرد و درصورتی که بصیرت و علمش مورد تأیید اعضای
گروه قرار میگرفت ،به نمایندگی به نقاط دیگر فرستاده میشد.
اما در عیاران ابتدا طبقات فرودست شهری جای میگیرد و در
فتوت نیز بعدها دیگر اصناف و قشرها وارد میشوند.
تشکیالت ،اندیشههای سیاسی و طرح مدینه فاضله

اندیشههای سیاسی اخوانالصفا نشــان میدهد که اوال این
گروه از مخالفان جدی حاکمیت عباســی بودند و اندیشــه
جایگزینــی حاکمیتی مبتنی بــر عدل و انصاف را در ســر
میپروراندند ،لذا در پی فرصتی بودند تا به آرمانهایشان جامه
عمل بپوشانند .آنها که خود را در حکم فضال و اندیشمندان و
صاحبان خرد و تفکر میدانستند ،عیاروار منتظر فرصتی بودند
تا بساط تفکر خود را بر پایههای ویران خالفت عباسی که آن
زمان در ضعف و سستی بهسر میبرد ،بگسترند .غایت آنان در
این راه این بود که سایه ظلم و ستم را از سر مردمان بردارند
و در عوض مردم را به عدالت و خیر و نیکی در سایه همدلی و
برادری برسانند .پس به لحاظ تشکیل حاکمیت با عیارانی که
در سر سودای قدرت داشتند ،مشابهت دارند .اندیشه سیاسی
این گروه بســیار قوی بوده و طرح مدینه فاضلهای در ســر
داشتند و برای آن نیز ویژگیهایی ذکر کردهاند .ازجمله اینکه
همکاران این مدینه را به 4گروه تقســیم میکنند)1 :مرتبه
صاحبان صنایع؛ یعنی کسانی که بهکار تولید و توزیع کاال و
خدمات مشغولند)2 .مرتبه صاحبان ریاستها؛ که مدیریت
اجرا در بخشهای مختلف و ریاست هر یک از مناطق مختلف
مدینه را بهعهده دارند)3 .مرتبه پادشاهان صاحب امر و نهی؛
بیانگر حاکمیت کالن مدینه و افراد و نهادهایی است که امر
قانونگذاری و حکومت بر مدینه را دارنــد)4 .مرتبه الهیون
صاحب مشیت و اراده؛ که شامل گروه فیلسوفان خداشناس و
آگاهان به قوانین الهی هستند.
اخوانالصفا در تالش بودند در سایه علوم و دانشها و همچنین
با روش برادری که نوعی فتوت و اخوت را نمایان میکرد مدینه
فاضله خود را محقق سازند .از این منظر میتوان مدعی شد که
فرهنگ فتوت در ذیل اخوان توانست بروز سیاسی-اجتماعی
نیز بیابد .این الگوها ظرفیت عصریسازی را دارا بوده و میتواند
درخدمت پیشرفت جامعه قرار گیرد.

فتوت؛ نشانهاى از خصايل نيك

درنگی کوتاه بر زوایایی از فرهنگ و سنت فتوت و جوانمردی و الگوی روابط اجتماعی آن
فتوت از زمره اندیشــههایی
اندیشه
است که امکان بروز در صحنه
اجتماعی
را پیدا کرده و از فکر به فرهنگ
تبدیل شده است .فرهنگ فتوت و جوانمردی
پیشــینهای طویل در تاریخ و سنت و منابع
دینی داشــته و مکتوبات متعــددی با نام
فتوتنامه برای شــناخت این مرام و مشرب
وجود دارد .در نوشتار پیشرو فتوت در قرآن
و حدیث موردبررســی اجمالی قرار گرفته و
بهعنوان یک تنظیمگر روابط اجتماعی معرفی
شده است .همچنین از نسبت فتوت با مذهب
شیعه سخن به میان آمده و ضرورت مطالعه و
شــناخت این الگوی مهم در سلوک و اخالق
اجتماعی بیان شده است.

پهنه تاریخ لبریز از اندیشهها و فکرهایی است که
متولد شدهاند اما بهسان طفلی نورس در همان
گهواره کتابها ماندهاند؛ اندیشههایی که فرصت
بالغ شــدن را نیافته و پس از چندی یکراست
از گهواره به تابوت مرگ منتقل شــدهاند .اما در
این میان اندیشــههایی هم بودهانــد که آرام و
تدریجی به عرصه فعل و عمل و رفتار قدم نهاده و
دوران رشد خود را طی کرده و به بلوغ رسیدهاند؛
اندیشههایی که قدم از گهواره کتاب برون نهاده
و مسیر «بودن» بهسوی «شدن» را گام برداشته
و لباس فرهنگ به تن کردهاند .این اندیشههای
فعلیتیافته مرگ ندارند ولی ممکن اســت در
دورانی ظهور و بروز آنها کاهــش پیدا کرده و از
فرهنگ به سنت تبدیل شوند؛ سنتهایی نیکو که
البته درعین غفلت از آنها ،توان و ظرفیت ترویج
و تجلی دوباره را دارند ،مشروط بر اینکه نخواهیم
فقط از آنها بهعنوان یک خاطره دور یاد کنیم و
برخوردی صرفا روانشــناختی و نوستالژیک با
آنها داشته باشیم.
در میان فرهنگهای گذشــته که از آن میتوان
به ســنت یاد کرد« ،فتوت» با بنمایههای قوی
اندیشهای و ظهور و بروز در قامت یک تشکیالت
وســیع با خدمات فراگیر فکــری -فرهنگی و
اجتماعی -سیاســی ،ظرفیــت بینظیری برای
تجلی بیشتر در دوران کنونی را داراست .به دیگر
سخن چنانچه در روزگاران گذشته« ،فتوت» و
«جوانمردی» نقش مهمی در بحرانهای ایران
اسالمی ایفا کردهاند ،اکنون نیز میتوانند برای
تنظیم روابط انسانی ذیل چارچوبی معین و البته
متناسب با عصر فعلی ،تالشی در خور کنند .اما
پیش از این فهم عمومی جامعه نیازمند شناختی
اجمالی از «فتوت» اســت .در عبــارات پیشرو
سعی شــده به فراخور مجال و توان ،بخشهایی
از فرهنگ و سنت فتوت و جوانمردی ارائه شود.
واکاوی لغتی و مفهومی فتوت

فتوت در لغت بهمعنای جوانمردی اســت اما در
مفهوم ،ردی پررنگ از بسیاری از خصال نیک را
میتوان در فتوت دید و دنبال کرد .ویژگیهای
مهم اخالقــی مانند جود ،ســخاوت ،مروت و...
همگی در فتوت حضور فعــال دارند ،بهگونهای
که میتوان مفهوم فتوت را در یک جمله خالصه
کرد :ترجیح دادن دیگران بر خود .از اینرو فتوت
یک اخالق اجتماعی اســت که البتــه پیوندی
ناگسســتنی با ســلوک فردی و عرفانــی دارد.
همانگونه کــه در عرفان ،فناء مقامی اســت واال
که ســلوک فردی را جهت میدهد ،در فتوت،
بذل جان بهعنوان باالتریــن مرتبه جوانمردی
لحاظ میشود .در همین راســتا مولوی سروده
است :عیب او مهر و وفا و مردمی /عیب او صدق
و ذکا و همدمی /کمتریــن عیبش جوانمردی و
داد /آن جوانمردی که جان را هم بداد .حتی در
میان عرب مثلی مشهور وجود دارد که «لو دعی
الفتی لطعنه اجاب»؛ اگر جوانمردی را به کشتن

خوانند ،اجابت کنــد .از اینرو بذل دارایی نوعی
جوانمردی است هرچند گستره فتوت به همین
اندازه محدود نمیشــود و نوعی رفتار و اخالق
اجتماعی در برخورد با ســایر انسانهاست که
ابعاد مختلفی دارد.
فتوت در قرآن

در آیــات قرآن نیــز در مواردی لفــظ فتوت به
چشــم میخورد .در پارهای از ایــن موارد فتی
به مرد و زنی اطالق شــده که بــه نوعی خود را
وقف خدمــت کردهاند .گویی قــرآن به موازات
مبارزه اسالم در سطح جامعه برای از میان بردن
ســاختار بردهداری ،درصدد ایجاد ادبیاتی است
که در ســطح فکر و فرهنگ نیز مفاهیم حاوی
معنای بردگی و استثمار را منزوی سازد .از اینرو
برای ایجادشأن اجتماعی و حرمت انسانی برای
خادمان ،تعبیــر فتی و فتیات را بــهکار میبرد.
درنتیجه جامعه اسالمی باید بهصورت تدریجی
از سازوکار بردهداری عاری شده و اگر در مواردی
بقایایی از نوعی خدمت پاییندستان به باالدستان
وجود دارد ،بــا اصالح فرهنگی و اعطای شــأن
اجتماعی ،فشار و بار روانی را به کمترین میزان
خود برســاند .به همین منظور در آیه 25سوره
نساء خداوند به مســلمانان توصیه میکند «اگر
اســتطاعت مالی برای ازدواج و تشکیل خانواده
ندارید ،با زنان مومنی که پرســتار شما هستند
ازدواج کنید» و در این مورد واژه فتیات را بهکار
میبرد تا جایگاه اجتماعی و کرامت انسانی این
افراد را در ســطح فرهنگ عمومی حفظ کرده و
نگاه تحقیرآمیز جاهلیت را از بین ببرد .در راستای
همین فرهنگسازی بوده که پیامبر به پیروانش
دســتور میداد کنیزان خــود را فتات و غالمان
را فتی خطاب کنند؛ چرا که با این نوع از تکریم
مقام انسان ،روابط افراد در جامعه شکل دیگری
مییافت و به مرور زمان به آن الگوی آرمانی اسالم
نزدیک میشد .عالوه بر این ،ادبیات فتوت نوعی
ارزش درونی برای خادمان ایجاد میکرد که در
نهایت بر کیفیت اخــاق و اعمال و تعهد و وفای
آنها میافزود .قرآن برای قوام بخشــیدن به این
سنخ از ادبیاتی که خود آغازگر آن بوده ،در سوره
یوســف مکرر از غالمان به فتی یاد کرده و حتی
یوسف پیامبر آنگاه که غالم خانه عزیز مصر بود،
با لفظ فتی معرفی میشود.
اما فتوت در قرآن به همین اندازه محدود نیست
و از شخصیتهایی نظیر اصحاب کهف و حضرت
ابراهیم و حضرت موســی با لفظ فتی یادشــده
اســت .این موارد هم در جایی اســت که آنها یا
به مبارزه علیه شرک و بتپرســتی و قیام علیه
دستگاه طاغوت و ظالمان برخاســتهاند و یا به
لباس شــاگردی اولیاء خدا درآمدهاند .تفصیل
این موارد در تفاســیر قابلرصد و پیگیری است
اما نکته حائزاهمیت آنکه اساســا فتوت فرهنگ
و سنتی است که بیشــترین تالش خود را صرف
تنظیم نوع ویژهای از روابط میکند؛ رابطه انسان
با زیردستان و خادمان و بالعکس؛ رابطه انسان با
معلم و مربی و آموزگار؛ رابطه انسان با حاکمان
ظلم و خدایان واهی و توهمی و. ...
فتوت در سیره پیامبر اکرم و معصومان

از حیث ارتباط فتوت با سیره پیامبر و معصومان
باید دانست که در مرامنامههای فتوت ،اهل فتی
مشرب اجتماعی خود را مطابق با سیره و سنت
نبوی معرفی کردهاند .درواقع آنها سعی خود را در
راه کسب خصال و ویژگیهایی مبذول میکردند
که پیامبر اکرم (ص) آن ویژگیها را ستوده بود.
بهعنوان مثــال میرســیدعلی همدانی صفات
فتیان را اینگونه شــرح میدهد« :و چون ارباب
فتوت یکی را از اصحاب خــود که متصف بود به
کرم و سخاوت و عفت و امانت و شفقت و حلم و

تواضع و تقوا ،او را اخی نام نهند و در مقام فتوت به
تربیت و تعلیم او را بر آستانه خدمت نصب کنند».
احمد جامنامقی در راستای توضیح ویژگیهای
جوانمردی و فتوت میگوید« :قناعت و تفویض
و تسلیم و رضا به قســمت قسام و دائم به اخالق
بهســامان و بر وضو و تالوت قرآن و نماز و روزه و
بیداری شب و در یادکرد خدای عزوجل بودن و
راستکاری و امانت نگاه داشتن و زبان از خلق به
بدی کوتاه داشتن و حرص دنیا و جمع و منع آن
از دل بیرون کردن و خود را ازجمله مسلمانان کم
داشتن و همه اهل اســام را در دل جای دادن و
خصومت و مذهبگری و تعصب ناکردن و بر سر
این طریق ایستادن تا به وقت مرگ».
مأموریت اجتماعی فتوت

اینگونه در واقع فتوت مرامــی اجتماعی بود که
سعی داشت مطابق قرآن و سنت ،تمامی رفتارهای
خود را ســاماندهی کرده و فرهنگ اســامی را
از عرصه ارزش به میدان کنــش بیاورد اما آنچه
دانستن آن پیرامون فتوت و اهل فتی اهمیت دارد
آن است که این مسلک اجتماعی سعی میکند
روابط اجتماعی را ســالم نگاه داشته و درصورت
وجود عیب و ایراد و درد و مرض در یکی از اجزای
پیکر جامعه ،همت جامعه را برای برطرف ساختن
آن بسیج کند .استناد اهل فتی نیز در این باره به
روایتی اســت از پیامبر اکرم(ص) که موردتوجه
فتوتنامهها نیز بوده است؛«تری المومنین فی
تراحمهــم و توادهم و تعاطفهم کمثل الجســد
اذا اشتکی عضوا تداعی له ســائر جسده بالسهر
الحمی»؛ مومنــان را میبینی کــه در رحم و
و ّ
مهربانی و عطوفتشان نسبت به یکدیگر همچون
یک پيكر هستند؛ که اگر عضوی از آن به دردآید
دیگر عضوها با شببیداری و تب برایش بیقراری
میکنند .البته روایات دیگری به همین مضمون
و با مقداری تفــاوت در تعبیــر در فتوتنامهها
مورد اســتناد قرار گرفته اســت .حتی برخی از
شارحان گلستان سعدی بر این باورند که ابیات
زير ترجمهای از همان حدیث پیامبر اکرم است:

آنچــه دانســتن آن پیرامــون فتــوت و

اهــل فتــی اهمیــت دارد آن اســت کــه
ایــن مســلک اجتماعــی ســعی میکند
روابــط اجتماعی را ســالم نگاهداشــته
و درصــورت وجود عیــب و ایــراد و درد و
مــرض در یکــی از اجــزای پیکــر جامعه

همــت جامعه را بــرای برطرف ســاختن
آن بسیج کند

بنی آدم اعضای یکدیگرند /که در آفرینشزیک
گوهرند /چو عضــوی بــه درد آورد روزگار /دگر
عضوها را نماند قرار /تو کز محنت دیگران بیغمی/
نشاید که نامت نهند آدمی؛ در واقع یعنی انسانیت
و آدمیت گــره خورده با حضور فعــال و مؤثر در
راستای التیام دردهای جامعه است .اینگونه دیدن
جامعه خود نگرش و اندیشهای مهم است که نقش
مهمی در تنظیم روابط جامعه دارد.
در طرف مقابــل جامعــهای که روابــط آن بر
اساس دادوستد و به شــکل بازاری تنظیم شده
باشــد ،مفاهیمی مانند ایثار ،فــداکاری ،بذل
جان ،بخشــش ،انفاق و ...را نهتنها درک نکرده
که بهعنوان یک ضدارزش میشناســد؛ چراکه
الگوی فتوت ،تنظیم روابط بازاری جامعه را برهم
میزند .از اینرو هرگز اجازه نمیدهند سیستم
خیررســانی به فرهنگ و ســنت در قامت مرام
فتوت تبدیل شــود که عالوه بر خیررسانی ،به
مبارزه با تبعیض ،ظلم و ...هم میپردازد.
قرابت فتوت و مذهب تشیع

این نگاه ویژه در فتوت نســبت به پیکره دیدن
جامعه و وجود روابط رفت و برگشتی میان اعضا و
اجزای آن ،با قرائت مذهب شیعه از مفهوم والیت
نزدیکی و قرابت دارد .والیتی که در اندیشه شیعه
بروز دارد عبارت اســت از نوعی همبستگی در
جامعه که با پیوند دادن افــراد به یکدیگر بنای
اجتمــاع را پی ریخته و باال میبــرد و این دقیقا
همان شــالوده اصلی بنای فتوت است .از اینرو
اهل فتی همچــون دیگر نحلهها و مشــربها و
مسلکهای اسالمی مانند عرفان و تصوف و حتی
در مواردی مانند اشــاعره و معتزلــه ،خود را به
امیرالمومنین علی علیهالسالم منسوب میکنند.
این موضوع به حدی است که فتیان ،مکتب تشیع
را آبشخور اصلی خود دانسته و سیره ائمه را نیز
بهعنوان الگوی فکری و رفتاری خود برگزیدهاند.
در همین اندازه اشــاره شــود کــه کمالالدین
عبدالرزاقکاشــی بهعنوان یکی از روندگان به
طریق فتوت تعریفی از مسلک خود یعنی فتوت
بیان میکند که با احادیــث ائمه و بهطور ویژه با
روایت منقول از امام صادق مطابقت دارد.
تمام ســخن آنکه فرهنگ فتوت مبتنی بر تعالیم
اسالمی که از قضا الگوهایی کهن در جغرافیای ایران
نیز دارد ،ساختاری واجد یک اندیشه مرکزی است
که جامعه را به سمت روابطی مبتنی بر محبت و
خدمت ترغیب میکند و ساختار اخوت و برادری را
قوام میبخشد .امروزه در ذیل دنیای مدرن و جامعه
بازاری شــده که از رذائل اخالقــی بهمنظور نظم
اجتماعی بهرهبرده میشــود و یا آنکه سودجویی
شخصی تمام زندگی افراد جامعه را تحتالشعاع
قرار داده و سجایای اخالق اجتماعی مانند ایثار و
فداکاری جای خود را به بخل و حرص و طمع در
مالاندوزی میدهد ،بایستی درصدد ارائه الگویی
اجتماعی برآمد و نباید گذاشــت فرهنگ و سنت
اخوت و فتوت که در صحنه اجتماع موردآزمایش
قرار گرفته ،بهدســت فراموشی سپرده شود و این
فرهنگ غنی و کارآمد بهعنوان یک میراث گرانبها
به کنج موزهها بخزد .اگر درصــدد بهرهگیری از
فرهنگ و ســنت پیشینیان هســتیم ،پرداختن
جزئیتر به فرهنگ جوانمردی و فتوت و گشودن
افقهای تازهتر بهمنظور تناسببخشــی عصری
به این مقوله ،ضرورتی حتمی دارد .جامعه ایرانی
اســامی ما زمانی میتواند در برابر هجوم تمدن
رقیب از خود محافظت کند که الگویی عملیاتی و
کاربردی برای شکلدهی به جامعه ارائه کند .برای
ارائه چنین الگویی حتما باید بر میراث گذشته تکیه
زد و سپس به افقهای تازه چشم دوخت .غفلت از
سنتهای پیشین دســت ما را برای ترسیم آینده
پیشرو میبندد؛ چرا که پویایی امروز و فردا در گرو
پایایی دیروز است.

عکس :ايرنا

اخوانالصفا در لغت بهمعنای «برادران روشن» یا «یاران روشن»
است .درباره عنوان این گروه اقوال گوناگونی در کتابها آمده
است .برای مثال افضلالدین کاشانی در کتاب المفید للمستفید
در قرن هفتم ،این گروه را اخوانالصفا و احبابالوفا معرفی کرده
و آنها را اهل تحقیــق و ارادت و ارباب بصائر و قلوب میداند .در
فرهنگ مثنوی یا لطائفاللغات از عبداللطیف بنعبداهلل کبیر
عباسی در قرن یازدهم ،اخوانالصفا کسانی معرفی شدهاند که
از مقتضیات کدورت بشری فارغ شــد ه و به اوصاف و کماالت
روحانی رســیدهاند .ايگناس گلدزیهر ،خاورشــناس مجاري
قرن  19ميالدي ،نیز معتقد اســت که این گروه نام خود را از
قصه کبوترطوقدار کلیلهودمنه اقتباس کردهاند .این داستان
سرگذشت دوستانی اســت که با صدق و صفای برادری یکدل
شدند و توانســتند از خطر اســارت و مرگ رهایی یابند .آنان
نشان دادند که دوستی ،جانوران ضعیف را چنان قوی میکند
که میتوانند از بند رها شده و دفع خطر کنند .این داستان به
انســانها نیز این درس را میدهد که فواید اینگونه دوستیها
میتواند ابعاد مختلف زندگی بشری را در برگیرد.

کتاب اندیشه

دانشنامه جوانمردی
مجموعه5جلــدی دانشــنامه
جوانمــردی اثــری اســت از
علیاکبروالیتی کــه با همکاری
جمعی از پژوهشگران گردآوری و
تألیف شده است .در این مجموعه
تالش شده تا موضوعات مختلف
پیرامون «فتوت» و «جوانمردی»
مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
در جلد اول به ریشهها و خاستگاه
فتوت در ذیل مباحثی از قرآن و حدیث و تاریخ پرداخته شده
و تصویری کالن درباره فتوت و خاستگاه ایرانی-اسالمی آن
ارائه میشود .همچنین کتاب نسبت بزرگانی مانند انبیا و اولیا
و ائمهاطهار(ع) و بهطور ویژه نسبت امامعلی علیهالسالم را با
این فرهنگ غنی و کارآمد تبیین میکند .کتاب از ارتباط
تشیع و فتوت و ارتباط تصوف و عرفان با فتوت و ارتباط نحلهها
و مکاتب مختلف فکری مانند اخوانالصفا با فرهنگ فتوت از
حیث تأثیر و تاثرات گوناگون سخن به میان آورده و عالوه
بر این فرهنگ پهلوانی در ایران باستان را نیز بهعنوان یکی
از خاستگاههای ایرانی فتوت و جوانمردی معرفی میكند.
گردآوری نظرات برخی از محدثان و مفسران بزرگ دینی
درباره فتوت نیز ازجمله تالشهای مهم در این دانشــنامه
اســت .دیگر جلدهای این مجموعه بــه مباحثی همچون
عیاری ،فتوت در اجتماع و سیاست ،جغرافیای فتوت ،پهلوانی
و لوطیگری ،ادبیات فتوت و فتــوت در ادبیات و هنر ورود
کرده و مطالب درخور توجهی را برای مخاطبان عالقهمند
فراهم آورده است .هرچند این مجموعه 5جلدی در مواردی
دچار پراکندگی مطلب شده و ساختار منضبط مورد توقع را
ندارد اما توانسته اطالعات مهم و گستردهای را گردآوری کند.
کتاب توسط انتشارات امیرکبیر منتشر و عرضه شده است.

اندیشهزندگی

فتوت و اخالق اجتماعی
فتوت و جوانمردی نوعی اخالق
اجتماعــی را اقتضــا دارد که در
بسیاری از کتب حدیثی پیرامون
آن ابوابی ایجاد شــده است .این
اخــاق اجتماعــی مبتنــی بر
اندیشهای مرکزی است که از آن
به تنظیم روابط اجتماعی ســالم
میتوان یاد کــرد .بهعنوان مثال
ابنبابویه در کتاب معتبر «من الیحضره الفقیه» روایتی درباره
معرفی فتوت و مروت میآورد که شاهد خوبی برای این مبحث
اســت .مردم در حضور حضرت امام صــادق(ع) درباره فتوت
گفتوگو میکردند امام فرمودند :شما گمان میبرید فتوت ،به
فسق و فجور است .همانا که فتوت و مروت [مرامی است که]
سفره و خوانی نهاده و دستی به عطا گشاده و آزاری بازداشته
است .اما آنچه شما گمان میبرید خیانت و فسق است .سپس
[در مقام پرســش] فرمودند :مروت چیســت؟ مردم گفتند:
نمیدانیم .امام فرمودند :به خدا قسم مروت این است که شخص
ســفره غذایش را در جلو خانهاش قرار دهد .مروت بر دو گونه
است :مروتی در حضر (در غیرسفر) و مروتی در سفر .اما آنکه در
حضر است ،تالوت قرآن و حضور دائم در مساجد و همگام بودن
با یاران در رفع نیازها و حوایج و دادن نعمتی به خادم است که
دوست را شاد و دشمن را سرکوب سازد .اما مروتی که در سفر
است عبارت است از فراوانی و خوبی توشه و بذل آن به همراهان
و کتمان اسرار همســفران پس از جدا شدن از ایشان و کثرت
مزاح در غیرمطالبی که موجب خشم خدای عز و جل شود.
آنگاه فرمودند :قسم به آن کسی که جد من صلواتاهلل علیه و
آلهوسلم را به آیین حق به نبوت مبعوث کرد که خدای عز و جل
رزق و روزی شخص را به اندازه مروتش قرار میدهد و یاری به
اندازه تالش نازل میشود و صبر به قدر شدت بال فرود میآید.
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نمایشگاه عکس «غمی دگر»
در حوزه هنری

فرازها و فرودهاي
استارتآپهایمطبوعاتي

نمایشگاه عکس «غمی دگر» به مناســبت چهلمین روز حادثه
متروپل ،به همت خانه عکاسان ایران ،در گالری شماره یک خانه
عکاسان ایران حوزه هنری برگزار شده و تا 29تیر ادامه دارد.
سید احسان باقری ،مدیر خانه عکاسان ایران ،در مورد برپایی این
نمایشگاهگفت:نمایشگاهعکس«غمیدگر»بهمناسبتچهلمین
روز حادثه متروپل با آثاری از ۱۲عکاس خوزستانی که نخستین
ســاعات حادثه در موقعیت آن حضور داشــتند و تا روزهای بعد
هم عکاسی را ادامه دادند ،برپا شده است .وی افزود۳۶ :اثر از این
۱۲عکاس در نمایشگاه «غمی دگر» در قطعهای۱۰۰سانتیمتر در
۷۰سانتیمتر و ۱۵۰در۱۰۰سانتیمتر در معرض دید عالقهمندان
قرار داده شده است .یک عکس هم در اندازه ۱۵۰در۲۵۰سانتیمتر
در ورودی نمایشگاه نصب شده است .گردآورنده این آثار مرتضی
جابریان ،از عکاسان خوب خوزستانی اســت و در این نمایشگاه
عکسهایی از امین نظری ،علــی محمدی ،محمدامین انصاری،
فاطمه رحیماویان ،حســین عبداهلل اصل ،میــاد حمادی ،مونا
صیافیزاده ،مرتضی جابریان ،رضا سلیمانی ،سیدخلیل موسوی،
شایان حاجینجف و هادی آبیار به نمایش درآمده است.
مدیر خانه عکاسان ایران در مورد عکسهای این نمایشگاه گفت:
نمایشگاه عکس «غمی دگر» شــامل آثاری است که ساختمان
متروپل و فجایع پیرامونش ،تدفین کشتهشــدگان آن ،حضور
رئیسجمهوری در منازل داغدیدگان و حضور نیروهای جهادی
و مردمی از زوایای گوناگون را به تصویر میکشد .تالش داریم تا
در کنار این نمایشگاه «نشست عکاسی بحران» را نیز برگزار کنیم.
عالقهمندان برای بازدید از این نمایشــگاه میتوانند تا ۲۹تیرماه
 ۱۴۰۱به جز روزهای پنجشنب ه و جمع ه از ساعت ۹الی ۱۸به حوزه
هنری واقع در خیابان سمیه ،تقاطع خیابان حافظ مراجعه کنند.

شما اخبار موردنیازتان را چطور تامین میکنید؟ چقدر روزنامه
میخوانید و چقدر برای اطالع از اخبار روز به گوشی هوشمندتان
رجوع میکنید؟ آیا تا به حال پیش آمده که از اســتارتآپهای
مطبوعاتی استفاده کنید؟ سروکله استارتآپهای مطبوعاتی
از ابتدای دهه1390پیدا شد اما این استارتآپها هنوز همچون
برخی استارتآپهای کاربردی که با زندگی روزمره مردم عجین
شدهاند ،جای خود را در جامعه نیافتهاند .البته این مسئله به افول
مطبوعات در یکدهه گذشته بیارتباط نیست .با این حال ،رشد
دستاوردهای فناورانه ،توجه به اســتارتآپهای مطبوعاتی را
ضروری ساخته اســت .در همین رابطه ،طرح پژوهشی بررسی
وضعیت اســتارتآپهای حوزه مطبوعات و ارائه ســناریوهای
توسعه آنها در ایران در پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات انجام
شد .مطالعه فعالیت اســتارتآپهای حوزه مطبوعات در کشور
نشان داد که این مؤسسات کوچک ولی چابک سابقهای کمتر از
یکدهه (از سال )1392دارند .همچنین این استارتآپها عمدتاً
از طرف افرادی خارج از این صنعت ایجاد و مدیریت میشــوند
و عمده فعالیت آنها نیــز در انتهای زنجیــره مطبوعات (یعنی
دسترسپذیری و مصرف محتوا و خبررسانی) است و کمتر آنها
توانستهاند در حوزههای دیگر و نیز زنجیره کامل این حوزه وارد
فعالیت شده و اثرگذار شوند .از اینرو با رشد سرطانی بخشهایی
از صنعت مواجه هســتیم که درصورت ادامه آن میتواند برای
صنعت مطبوعات خطرآفرین باشــد؛ زیرا اگر صنعت مطبوعات
نتواند رشد متوازنی داشته باشد نمیتواند اثرگذاری خوبی داشته
باشد و محتوای غنیای نیز فرصت تولید و تهیه نخواهد داشت؛
از اینرو با مشکالت عدیدهای در این زمینه مواجه خواهیم بود.
از طرفی نیز صنعت مطبوعات بهدلیل وابستگی به سیاستهای
فرهنگی دولت و نیز احزابی خاص ،نتوانسته رشد خوبی داشته
باشد .همچنین ،بستر اینترنت و شبکههای اجتماعی باعث شده
تا افراد غیرحرفهای بهصورت کامال آماتوری فعالیتهایی را در این
حوزه انجام دهند .از عوامل مهم دیگر در این حوزه ضعف دانشی
و فعالیت سنتی بخش بزرگی از اعضای این صنعت است از دیگر
عوامل ضعف در این حوزه به شمار میرود .این پژوهش براساس
وضعیت فعالیت اســتارتآپهای حوزه مطبوعات و شناسایی
نقشهای مثبت و منعی ،عوامل مؤثر بر رشــد ،شکست و موانع
شکلگیری ،فرصتهای کلیدی ،بازیگران حوزه مطبوعات ،نقش
دولت (برگرفته از مصاحب ه با نخبگان) چند ســناریو را در رابطه
با آینده کوتاهمدت و میانمدت اســتارتآپهای حوزه نشریات
ادواری در ایران ترسیم میکند:

قفسه

انتشار کتاب
«بازاندیشی عدالت اجتماعی»

االسالم
کتاب جدید حجت
والمسلمین احمد واعظی
در باب عدالت اجتماعی با
عنوان «بازاندیشی عدالت
اجتماعی» منتشــر شد.
حجتاالسالموالمسلمین
واعظــی پــس از نگارش
مقاالت متعدد در باب عدالت و کتابهایی چون «نقد و
بررسی نظریههای عدالت»« ،جان رالز؛ از نظریه عدالت
تا لیبرالیسم سیاسی» و «مطهری و عدالت» اکنون
پژوهش دیگری با نام «بازاندیشی عدالت اجتماعی» را
به رشته تحریر درآورده است .فصل نخست این کتاب
که به چیســتی عدالت اجتماعی میپردازد ،پس از
واکاوی برخی مباحث مربوط به مفهومشناسی عدالت
و جایگاه واقعی آن درنظریهپردازی عدالت به تبیین
مراد از عدالت اجتماعی بهویژه نســبت آن با عدالت
توزیعی و تطورات تاریخی آن پرداخته است .در فصل
دوم متمرکز بر چرایی و ضرورت عدالت اجتماعی و
نظریهپردازی درباره تغییر آرایش مناسبات اجتماعی
بر وفق هرگونه مدل و الگوی عادالنه شده است .فصل
سوم این کتاب به تبیین مراد از ارزشهای اجتماعی و
جایگاه عدالت و نسبت آن با دیگر ارزشهای اجتماعی
اختصاص پیدا کرده اســت و فصل چهارم آن نیز در
قالب نظریهای با عنوان «نظریه ارزش اخالقی فراگیر و
خودبسنده عدالت» مطرح و بیان شده است .موسسه
بوستان كتاب ناشر اين اثر است.

گالري

افتتاح نمایشگاه نقاشی
«خیلی دور ،گاهی نزدیک»
نمایشگاه نقاشــیهای الهام قربانیشــاد با عنوان «خیلی دور،
گاهی نزدیک» جمعه ۱۷تیرماه افتتاح میشــود .این نمایشگاه
سومین نمایشــگاه انفرادی الهام قربانیشاد است .نقاش در این
مجموعه با نگاه به طبیعت ،در مرز منظرهنگاری و نقاشی آبستره
حرکت میکند .برای دوستداران هنرهای تجسمی این نمایشگاه
فرصت خوبی است تا به تماشای آثار نقاشی بنشینند که تصاویری
خیالانگیز از مناظر طبیعی به آنها عرضه میدارد .الهام قربانیشاد
از ســال ۹۴و با نمایشگاه انفرادی «زنان بیشــماره» در گالری
 ۲۶وارد فضای حرفهای شد .در همین سال در بینال فلورانس و
آرتفر پارما شرکت کرد .سال ۹۹با نمایشگاه «خودی دیگر» به
گالری سایه رفت .در این مدت در چند نمایشگاه گروهی ازجمله
نمایشگاه «صد هنرمند ،صد اثر» نیز شــرکت کرد .قربانیشاد
دانشآموخت ه گرافیک از هنرســتان هنرهای زیبای دختران و
دانشگاه آزاد در سال ۷۴است .سال ۸۴با کالسهای احمد وکیلی،
نقاشی را آغاز و در دهه ۹۰با کالسهای بابک اطمینانی رویکرد
آبستره را در نقاشی بیشتر تجربه کرد .این نمایشگاه شامل ۱۶اثر
است که روز جمعه ۱۷تیرماه ســاعت ۶تا ۹عصر در گالری گویه
افتتاح میشود و تا دوشنبه ۲۷تیر ادامه خواهد داشت.

عکس :همشهری /محمد عباسنژاد

فريم

رسانه

نشست تخصصی جایگاه و نقش هیئت در استقرار ،استمرار و استکمال حکومت اسالمی برگزار شد

استمرار حق در برابر تداوم باطل
انسان همواره در جستوجوی معنایی برای زندگیاش بوده و بهمنظور برآورده ساختن آرزوها و خواستها و نیازهایش
ايوب ربيعي
تکاپوها کرده است .در طول اعصار و قرون ،هر بار راهی را رفته و مسیری را برگزیده به این امید که در انتهای راه به آن
گزارش روزنامهنگار
مقصود عظیم زندگی دست یابد و سعادت راستین را ـ با آن چهره تسلیدهنده و مطمئن و خرسند ـ که به استقبالش
میآید ،در آغوش بگیرد .مدام رفته و بازگشته و از انتخاب خود به خشم آمده و نومید شده و دوباره امید بسته و برخاسته و راهی دیگر در پیش گرفته است .هر بار
افزار و آلت جدیدی ساخته تا او را در سفر دور و درازش در کشف راز هستی کمکحال باشد و تحمل مصایب این مسیر را برایش آسانتر سازد .اما کجا میتوان به کعبه
آمال و وصال مقصود رسید؟ سرگشتگیها و نگرانیها و بیقراریهای آدمی کجا تسکین مییابد و به آرامش و اطمینان و سکون منتهی میشود؟ بشر چگونه میتواند
از همه پیشرفتها و دستاوردهای مادیاش برای سعادت نهایی و غاییاش بهره بگیرد؟ پاسخ همه این سؤاالت را باید در تأسی به کالم الهی و عدول نکردن از اراده
قادر متعال پیدا کرد .در دنیایی که هر روز بر میزان پیشرفتهای تکنولوژیکش و پیچیدگیهای پدیدآمده در سطح روابط اجتماعی و فردی آن افزوده میشود ،هنوز
هیئتها ملجأ و مأوای بسیاری از افراد هستند که در کشاکش زندگی و مشکالت متعدد ،آرامش روحی و معنوی را در توسل به ائمه اطهار(ع) و استمداد از ذات اقدس
باریتعالی میجویند .هیئتها زیباترین شکل ابراز ارادت جمعی به ائمه و الگو گرفتن از حیات آن بزرگواران در گذر از گردنههای سخت زندگی هستند .هیئتهای
مذهبی از چنان ظرفیت عظیم و مؤثری برخوردار هستند که حتی میتوانند برای مشکالت و مسائل روز جامعه هم راهحلهایی ارائه دهند ،چرا که شرکتکنندگان در
این محافل قدسی و معنوی از اعضای همین جامعه هستند .به اعتقاد حجتاالسالم مهدي صرامی ،مدرس حوزه علمیه قم ،ایجاد اشراق بینشی ،ارزشی و رفتاری در
مخاطبتوسطهیئتها،منشأبزرگترینحرکتهایانسانیبراساسنظامقدرتسایبرنتیکاست.گفتههایحجتاالسالمصرامیدربارهمنشااثربودنهیئتهای
مذهبی که درنشست تخصصی جایگاه و نقش هیئت در استقرار ،استمرار و استکمال حکومت اسالمی مطرح شده ،برای دریافتن میزان اثرگذاری هیئتها بسیار
راهگشاست .اين نشست د ر انديشكده هيئت و آيينهاي مذهبي برگزار شده است.
خطر دستگاه اباعبداهلل(ع) برای دشمنان

در فرهنگ و ســنت ما ،مجلس روضــه و وعظ و
خطابه و عزاداری برای ائمه اطهار از پیشــینه و
تاریخی ریشــهدار برخوردار است .این مجالس با
زندگی روزمره مردم گره خورده و نوع نگاه مردم
این دیار را شکل داده است .حجتاالسالم صرامی
با بیان اینکه مجلس روضه اباعبداهلل(ع) پیشینه
و مقارنات و مؤخرات دارد که مقدمات دســتگاه
بینشی و ارزشی و رفتاری آن پذیرنده این دستگاه
را به ســمت ارتباطگیری با یــک واقعه با عنوان
هیئت و مجلس عزای اباعبداهلل(ع) سوق میدهد،
گفت :برای کسی که در هیئت شرکت میکند یک
دستگاه بینشی پیشــینی وجود دارد و ارتباطی
با صاحب این مجلس و دســتگاه برقرار میکند و
حب و عالقه و تمایلی وجود دارد که آن را نسبت
به اتفاقاتی که برای او افتاده است یا میتواند برای
همشأن و همسنگ او بیفتد ،از درون متأثر و متألم
میکند .همچنین یک دستگاه رفتاری پیشینی
وجود دارد که خود را براســاس مرضی و رضای
او و دستگاه بینشی منضبط میکند و اقدامات و
رفتارهایی که سبک زندگی او را شکل داده است
و بخشــی از آن به بحث هیئت مرتبط میشود.
مســئول مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی
با بیان اینکه معتقدین به دســتگاه اباعبداهلل(ع)،
صفبندی را در قالب روضه و ذکر مصایب مشاهده
میکنند ،ادامه داد :ایــن تأکیداتی که در معارف
وابسته به دستگاه اباعبداهلل(ع) مشاهده میشود
مثل زیارتهایی که از ناحیه خداوند متعال صادر
یا توسط حضرات معصومین علیهمالسالم انشاء
شده است ،همه داللت بر استمرار این صفبندی
دارند یعنی جریــان یزید و یزیدیان تــا به امروز
مستمر است چون حسین و حسینیان تا به امروز
استمرار دارند .اگر فرد اســتمرار اباعبداهلل(ع) را
تلقی کرد و حق را مســتمر دانســت ،بهتبع آن
باطل را مستمر میبیند و این مستمر دیدن تقابل
دستگاه اباعبداهلل(ع) و دشــمنان ایشان اتفاقی
است که خطر دستگاه اباعبداهلل(ع) را برای کیان
خود ادراک کردهاند از آن میترسند و با آن مقابله
میکنند.
قدرت برآمده از مالکیت اندیشه و قلوب

حجتاالسالم صرامی با بیان اینکه نظام جمهوری
اسالمی و انقالب اســامی منجر به بازگویی یک
حقیقت شــد و آن اینکه مؤلفههای قدرت فقط
اسلحه و اقتصاد و سیاســت نیست و قدرت جای
دیگری باید شــکل بگیرد ،گفت :دامنه انقالب در
عالم در حال توسعه است .بهجای اینکه اسلحه و
تانک یا اقتصاد و برتری مالی داشته باشيد یا نفت و
انرژیهای فسیلی و امثال اینها تا مالکیت قدرت در
عالم را بهدست بیاورید کافی است مالکیت اندیشه
و قلوب را پیدا کنید .باید چیزی غیر از زور و اسلحه

و ثروت ،انرژی الزم برای حرکت انسانها را فراهم
کرد و این انرژی در دنیای امروز توســط اطالعات
تأمین میشود .به اعتقاد این مدرس حوزهعلمیه،
بخشی از ابزار تصاحب قلب و مغز برای کسانی که
میخواهند وارد دستگاه بینشــی و ارزشی افراد
شوند ،رســانهها و اموری است که در قالب جریان
آزاد اطالعات یا شبکههای اجتماعی و پیامرسانها
منتقل میشود« :انقالب اســامی» یک حرکت
پیشرونده و پیش برنده در همین پارادایم است.
انقالبی که بدون اتکا به هیچکــدام از مؤلفههای
قدرت قدیمی یا ابزارهــای انتقال اطالعات مدرن
امروزی ،با تســخیر قلبها و اندیشهها توانست از
انضمام ارادهها یک اراده بزرگ خلق کند ،از اینرو
دســتگاه اباعبداهلل(ع) بزرگتریــن مؤلفه قدرت
سایبرنتیک در عالم هستی است.
مســئول مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی
با بیان اینکــه در نظام قــدرت ارگانیک اقتصاد،
سیاســت ،فرهنگ ،توان نظامی امنیتی و جامعه
مؤلفههای قدرت هســتند ،ادامه داد :بزرگترین
حرکت که انســان خود را فدای یــک فرد ،فکر،
ســاختار یا یــک ســازمان میکنــد ،محصول
بزرگترین محرکها و بزرگترین انرژیهاست
و بزرگترین محرک و انــرژی در عالم ایدئولوژی
است .ایدئولوژیها هستند که میتوانند بزرگترین
حرکتها یعنی عملیاتهای استشــهادی را رقم
بزنند و موجب شــوند فرد مــال و دارایی و رفاه و
آزادی یا حتی جان خــود و فرزند و خانواده خود
را فدای آرمان و ایدئولوژی خــود کند .بیتردید
عمیقترین ،دقیقترین و پررنگترین ایدئولوژی
در عالم ،ایدئولوژی شــیعی با محوریت دستگاه
اباعبداهلل(ع) اســت .اندیشــه عاشــورا و آرمان

مهدویت عامل بیبدیل انرژی در عالم تشیع است؛
بنابراین دســتگاه هیئت عــزای اباعبداهلل(ع) در
محوریت نظام قدرت سایبرنتیک قرار دارد.
ادراک ضرورت و کیفیت نصرت امام معصوم

وی با بیان اینکه حرکت شیعی در عالم از ابتدا تا به
امروز وابسته به قدرت پنهان دستگاه اباعبداهلل(ع)
و نظام قدرت ســایبرنتیک بوده اســت ،گفت :از
ابتدای حرکتهای شــیعی همــواره این مؤلفه
قدرت درون حرکتهای شیعی حاضر بوده است
به همین دلیل غرب به این نتیجه رسیده که اگر
بخواهد این صفبندی و جبهه از مؤلفههای تمام
حرکتهای شیعی را به هم بریزد باید نسخهبدل
آن را درست کند و همان تعابیر را نسبت به دیگران
و همان تحرک را نسبت به آنها خلق کند؛ همچنان
که در حرکتهای وهابیت از این روش اســتفاده
کرده و از نسخههای مســتخدم شیعی منحرف
آمریکایی و انگلیســی برای ایجاد حرکت در بدنه
وهابیت یا بدنه افراطی اهل سنت استفاده کردند.
هیئت زمانی میتواند در مســیر تکامل دستگاه
حاکمیت ولی الهی در کره خاکــی حرکت کند
که قرائت هیئت قرائت ادراک ضرورت و کیفیت
نصرت امام معصوم باشد واال اگر این اتفاق نیفتد،
عزای اباعبداهلل(ع) برای یزیدیان هیچ ضرری ندارد
و انگلیس و عربستان سعودی و وهابیت ـ کما اینکه
هزینه بعضی از هیئــات را دادند ـ حاضرند خرج
عزاداری شما را نیز بدهند.
حجتاالســام صرامی ،نصرت اباعبــداهلل(ع) را
بزرگترین تکلیف شیعیان در زمان اباعبداهلل(ع)
دانست و ادامه داد :نصرت اماممعصوم مهمترین
تکالیف شــیعه در عالم در هر زمانی اســت .اگر

دستگاه هیئت دستگاه نهضت است
مکث

رابطه هیئتها و نهادهای حاکمیتی چگونه باید باشــد؟ هیئتها
بزرگترین نهادهای مردمی هستند که از شور و ارادت خالص مردمی
به ائمه نشأت میگیرند .با توجه به این نکته ،برای حمایت از هیئتها
باید چه کرد؟ حجتاالسالم مهدي صرامی در پاسخ به این پرسش
گفت :دستگاه هیئت دستگاه نهضت است .هیئت در ردیف نهضتها
جای میگیرد نه در سازمانها و امثال آن .نهضت مشخصههای خاص
و ممیزههای دقیقی دارد .یکــی از ممیزههای خاص نهضت
در بعد اقتصاد این اســت که نمیتواند وابسته بهجایی
باشد .مدیریت متمرکز تحت عنوان تأمین لجستیکی
داشته باشد .نهضتها وابستگی سازمانی بهجایی پیدا
نمیکنند؛ در نتیجه هیئتی که قصد دارد به مجموعهای
وابسته شــود عم ً
ال از نقش خود فاصله میگیرد؛ مگر
اینکه تأمین مالی هیئتها در چارچوب و انضباط نهضتی
اتفاق بیفتد .هر هیئتی وظیفهاش تحقق جریان نصرت
ولیعصر(عج) اســت؛ اما آن هیئتی که از همه هیئتها
بیشــتر و بهتر کار کند ،وظیفه بقیه این اســت
که او را نصرت کنند .بایــد حواس خود را به
جریان توسعه و ساختار توسعه در جامعه
شیوع بدهند .پس اینکه برخی از هیئتها
شایستهتر هستند باید کمکشان کرد؛

شــیعیان اباعبداهلل(ع) در 61هجری وظیفه خود
را نصرت مسلم میدانســتند واقعه کربال محقق
نمیشد .تمام کسانی که در 61هجری موظف به
نصرت مسلم بودند ،ترک نصرت کردند.
هیئتها رسالت تبیین نصرت امام را بر دوش
دارند

حجتاالســام صرامی با بیان اینکه باید از درون
هیئت ،نصرت امام دربیاید ،گفــت :هیئتی که از
آن نصرت امام درنیاید ،در خدمت امام نیســت.
در تعارض با امام اســت؛ بنابراین آنچه باعث شده
تا هیئتها ظرفیت استقرار حکومتها که متعلق
به ولی الهی و امام معصوم اســت را پیدا کنند این
اســت که هیئتها مولد جریان نصرت حول امام
معصوم بودهاند .هیئات پمپاژ انرژی و تأمینکننده،
لجستیک و اســتراتژیهای این نصرت هستند.
هیئتی که از آن نصــرت درنیاید ،کبریت بیخطر
است .بهگفته مســئول مرکز مطالعات راهبردی
فقه حکومتی ،هیئتها در نظام قدرت سایبرنتیک
میتواننــد برای جنس بشــر منشــأ بزرگترین
حرکتها باشند بهواسطه اشراق بینشی ،ارزشی
و رفتاریای که میتوانند در مخاطب ایجاد کنند و
در طول تاریخ ایجاد کردهاند و این جهتگیری اگر
در مسیر و امتداد نصرت امام زمان (عج) قرار بگیرد
میتواند بزرگترین ظرفیت بشری در عالم هستی
یعنی نفس انسانها را در خدمت ولی معصوم قرار
دهد و ولی معصوم کار را پیش ببرد.
وی با بیان اینکه جریان نصرت باید از درون هیئت
بجوشــد ،تأکید کرد :هیئتی باید خــود را ناصر
امام زمان(عج) بداند .نصرت امــام زمان(عج) در
نصرت قویترین ناصر او متجلی است؛ در نصرت
تشکیالت و نظام و حکومتی که برنامه نصرت او را
دارد و ناصر اوســت متجلی است .هیئت در طول
تاریخ چنین وظیفهای داشته که جریان را ببرد سر
خط این دعوا و درگیــری و صفبندی و جانمایی
کند شیعیان را و نصرت کســی را که الیق نصرت
است تحقق ببخشد .اینگونه است که هیئت نقش
ایفا میکند در استقرار و اســتکمال .وی در پایان
این نشست در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان
سکوالریسم پنهان ،اومانیسم پنهان ،انسانبنیادی
در فهم امر مقدس و سرمایهداری پنهان و کاالیی
شدن دین و بهتبع آن هیئت و مداحی را هم ازجمله
آنها برشمرد؟ اظهار کرد :کسی که بهدنبال از کار
انداختن دستگاه هیئت اســت در واقع بهدنبال از
کار انداختن نظام حکمرانی ولی الهی و امام عصر
است .درحالیکه هیئت محل تجمیع آموزش یاران
ولیعصر(عج) است.

اما اینکه معیارها را جابهجا کنیم و فکر کنیم معیارها به اقبال مردم
و امکانات و توانمندي مدیران یا به صدای مداح است ،این برداشت
درست نیست.
مسئول مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی در پاسخ به پرسشی
مبنی بر مقوله سلیقهمند شدن جریان عزاداری ،خاطرنشان کرد:
یکی از آسیبها در این زمینه سوق دادن «وظیفهمحوری» به سمت
«تمایلمحوری» است؛ یعنی مبنای انتخاب صدای خوب ،تیپ
خوب و اینگونه موارد ظاهری را مالک قرار دهیم که کار
اشتباهی است .وی با بیان اینکه هیئت رکن دوم دستگاه
والیت الهی است ،ادامه داد :به همان اندازه که دستگاه
والیت عظمت دارد هیئت هم عظمت دارد و ســهم
ایفا میکند و فلسفه هیئت و گفتوگویش ارزشمند
و تعمیقدهنده مباحث و بلکه ضروری اســت .استاد
حوزه علمیه قم درخصوص تکثر و نامتمرکز بودن هیئت
گفت :باید بین شاخص و شاخصه تفاوت گذاشت .یکی از
شاخصههای هیئت نامتمرکز بودن آن است ،زیرا
هیئت در دســتگاه نهضت اتفاق میافتد و
نهضتها نامتمرکز هســتند .تا وقتیکه
هیئت در دستگاه تکلیف است این تنوع
و تکثر و تعدد در آن وجود دارد.

سناریوی اول :استارتآپهای حوزه مطبوعات تحول چندانی را
شاهد نخواهند بود و رشدی اندک و توأم با کندی را تجربه خواهند
کرد .تمرکز اســتارتآپها همچنان بر استارتهای خبررسانی
عمومی خواهد بود و شــاهد تحول چندانی در استارتآپهای
تولید محتوا و اســتفاده از هوش مصنوعی در حوزه مطبوعات
نخواهیم بود .فعالیت در حوزه نامناسب ،فعالیت محدود ،ایدهمند
نبودن ،نگاه به کاالیی کردن خبر و درآمدزایی از آن ،نبود قوانین
شفاف ،سرمایهگذاری پایین در حوزه استارتآپها ،مقاومت در
مقابل تغییرات در مطبوعات سنتی و کالسیک ،غالب بودن نگاه
سنتی حاکم بر مطبوعات ،نبود نوآوری در بدنه مطبوعات ،ممانعت
از ورود افراد جدید با ایدههای جدید ،کاهش روزافزون مخاطبان،
ضعف در سودآوری برای جذب سرمایهگذاران ،جذابیت کم در
سودآوری ،بازار کوچک حوزه مطبوعات ،وضعیت روبه افول صنعت
مطبوعات ،گنگ بودن جایگاه استارتآپها در کشور ،سوگیرهای
حزبی ،ضعف در زیرســاخت و ...ازجمله دالیلی است که تحول
زودهنگام را در حوزه استارتآپها ممکن نمیکند .بدیهی است
مســائل موجود در آینده نیز دامنگیر استارتآپهای این حوزه
خواهد بود و تا زمانی که این مسائل از طرف نهادهای حاکمیتی
و خود استارتآپها شناسایی و اصالح نشوند نمیتوان امیدی به
رشد شایسته این حوزه داشت .بنابراین در این سناریو که یکی از
سناریوهای محتمل و بدون تغییر در سیاستگذاریها و وضعیت
موجود تدوین شده ،بهنظر نمیرسد شــاهد آیندهای نهچندان
مطلوب در این حوزه باشیم.
سناریوی دوم :استارتآپهای مرجع و محل رجوع اکثر مردم،
استارتآپهای واسط خواهند بود که خود اقدام به تولید محتوا
نمیکنند و مقاالت ،گزارشها ،یادداشتها و اخبار را از مراکز تولید
محتوا جمعآوری ،دستهبندی و مبتنی بر نیازهای جامعه مخاطب
در اختیار آنها قرار میدهند .در عمل این نوع اســتارتآپها به
جهت اینکه درگیر تولید محتوا نمیشوند ،میتوانند سبکبال بوده
و حرکت سریع و رو به رشدی را تجربه کنند .این نوع استارتآپها
بهنظر میرسد میتوانند در سطح شرکتهای کوچک و متوسط
باشند و با توجه به کوچک بودن و تمرکز بر حوزه دسترسپذیری
(یک حوزه مشخص) که ارتباط مستقیمی با مخاطبان و جامعه
مصرفکنندگان دارند ،میتوانند سریعتر با تحوالت فناورانه همراه
شوند و با سرعت بیشتری خودشان را با نیازهای مخاطبان همگام
سازند .از این رو ،سرعت بهاشتراکگذاری اخبار ،رشد حوزه محتوا و
فرصتهای کلیدی ازجمله نوآوری در مطبوعات ،مخاطبمحوری
و تمرکز بر محتوا ازجمله عوامل تأثیرگذار در این سناریو هستند.
چنین سناریویی میتواند ،سناریویی خوشبینانه باشد.
سناریوی سوم :از میزان تمرکز استارتآپها در تهران کاسته
و در سراسر کشور بهویژه مراکز استانها توزیع خواهد شد و نقش
سایر استانها در جریانســازی خبری مبتنی بر استارتآپها
افزایش خواهد یافت .دسترســی گســترده به ابزارهای مبتنی
بر فناوری و اســتفاده از اینترنت بهصورت تقریباً مســاوی در
سراسر کشور و سرعت اشتراکگذاری اخبار ،رشد حوزه محتوا
و استقبال مردم از استارتآپهای خبررسانی عمومی میتواند
در این حوزه تأثیرگذار باشــد .تحقق چنین سناریویی به ظهور
شــرایطی وابسته اســت که باید محقق شــوند و زمینه چنین
تحوالتی را ایجاد کنند .تحول در نوع مواجهه نهادهای حاکمیتی
با استارتآپها و فعالیتهای استارتآپی و حمایت همهجانبه
از آنها در سطح کشــور ،ایجاد انگیزش در فعاالن استارتآپی و
نوآوران برای فعالیتهای گسترده در این حوزه ،پشتیبانی قانونی
و اداری نهادهای حاکمیتی از فعالیتهای اســتارتآپی ،رشد
همهجانبه و فعالیت گسترده همه زنجیرههای موجود در صنعت
مطبوعات از تولید محتوا گرفته تا مدیریت ،سازماندهی ،توزیع و
دسترسپذیری ،ازجمله محورهایی هستند که الزم است تحوالت
گستردهای در آنها رخ دهد تا چنین سناریویی محقق شود.

