رهبر معظم انقالب
در پاسخ به نامه دبیرکل جنبش
جهاد اسالمی فلسطین:

هر بخش از مقاومت
بهتنهایی میتواند
بینی دشمن را به
خاک بساید
صفحه2

شنبه  22مرداد  15 1401محرم  1444سال سیام

وعده کاهش تدریجی تورم

شماره 24 8564صفحه

16صفحه راهنما ويژه تهران

5000تومان

ISSN 1735- 6386 Vol.30 No.8564 SAT AUG.13 2022

وزیر اقتصاد :روند کاهنده تورم وکاهش قیمتها
در ماههای آینده ادامه دارد

HAMSHAHRI

رئیس کلبانک مرکزی :استقراض دولت از بانک
مرکزی متوقف شده است
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سقوط افغانستان؛
يك سال بعد

چقدرخرماتولیدمیکنیم؟

یکسال پس از تسلط طالبان بر
افغانستان ،مردم این کشور فقیرتر
شدهاند و ناامنی تشدید شده است

گرمای بیسابقه هوا ،فصل برداشت
خرما را در 6استان تولیدکننده تغییر داد
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8میلیارد
و 460هزار

بــازار موبایــل همیشــه یکــی از
شــلو غترین بازارهــای کشــور
بوده است .موبایل به وسیلهای
تبدیــل شــده کــه ایــن روزهــا
نمیتوان بــدون آن زندگی کرد
و همین نیاز باعث شده که پای
اکثر مــردم به بــازار موبایــل باز
شود .اینجا نگاهی انداختهایم
به وضعیــت واردات این کاالی
الکترونیک به کشورمان.

سال 1400

1.2

6

میلیون
دستگاه تلفن همراه در 4ماه
نخست ،وارد کشور شد.

میلیارد دالر
ارزش گوشیهای وارد شده در
4ماه نخست بود.
سال 1401

970

میلیون دالر
ارزش دستگاههای
تلفنهمراهاستکه
4ماه اول امسال وارد
شده است.

2.3

میلیون
دستگاه تلفن همراه روشن نشده
اکنون در بازار کشور موجود است.

1200

شرکت
در بازار موبایل ایران
داریم که دارای مجوز
در زمینه واردات تلفن
همراه هستند.

260

هزار
موبایلی که 4ماه اول
امسال وارد کشور
شده ،قیمتی باالی
600دالر داشتهاند.

30

درصد
گوشیهای روشن نشده موجود در
بازار ،گوشیهای دکمهای هستند.

8

350

میلیارد دالر
شرکت
ثبت واردات موبایل در
دارای مجوز واردات
امسالداشتهایمکه
تلفن همراه ،امسال
توانستهاند واردات این تخصیصارزبه2میلیارد
دالرتعلقگرفت.
وسیله را انجام دهند.

واردات موبایل در سال 1400ب ه تفکیک برند
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چقدر موبایل
روشن نشده
در بازار
داریم؟

گرافیک :مهدی سالمی
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مسئوالن هرچند با تأخیر ،اما
باالخره ظرفیت باالی رمزداراییها
را برای واردات پذیرفتهاند

جهان

260هزار

دادهنما

میلیون
دستگاه تلفن همراه
در 4ماه نخست
امسال ،وارد کشور
شده است.

ورود رسمی رمزارزها
به اقتصاد ایران

سطح زیرکشت (هکتار)

جهان

1میلیون
و 200هزار

%16

196

صفحه7

میلیون

میلیون

2

یادداشت

صفحه6

ی امروز
ویژهها 

امیر خوراکیان؛ سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی

معاون برنامهریزی اداره کل دارو در سازمان غذا و دارو

نسخهها 3بار تمدید میشوند

حکمرانینوینوحقوق
شهروندانفضایمجازی

میزان مسئولیتپذیری و تعهد ســکوها (پلتفرمها)
و ســرویسهای جهانی در فضای مجازی نســبت به
کاربران ،از موضوعات بســیار مهمی است که هرچند
شــاید از دید عموم کمتر موردتوجه قرارگرفته اســت ،اما از نگاه صاحبنظران و
بهخصوص دولتها که مسئولیت حفاظت از منافع عمومی را برعهده دارند امری مهم
و حتی راهبردی شده است بهنحویکه بسیاری از اختالفات پیدا و پنهان کشورها
و حتی دولتهای اروپایی با شــرکتهای بزرگ آمریکایی بر ســر همین موضوع
اســت و امروزه یکی از محورهای مهم در مذاکرات بینالمللــی و حتی معاهدات و
کنوانسیونهای جهانی همین ماجراست.
درحقیقت صاحبان این شرکتها و سکوهای مهم ،پس از جذب کاربران میلیونی
و ایجاد حوزه نفوذ جهانی ،بیــش از آنکه به منافع و حفظ حقــوق مادی و معنوی
شهروندان فضای مجازی (کاربران) بیندیشند ،سرویس خود را ظرفیتی برای اعمال
اراده و حاکمیت دولت و صاحبان خود بر کاربران بیپناه قرار میدهند .این در حالی
است که تقریباً هیچ مرجع و مرکزی هم برای رسیدگی به اعتراض و شکایت کاربران
در این زمینهها وجود ندارد .آیا این پدیده جلوهای از استعمار مدرن است؟
بهانه این یادداشت خبری بود که چند روز پیش به نقل از رویترز دیدم و آن این بود که
دولت آمریکا سایت معروف تبادل ارزهای دیجیتال کراکن را بهعلت استفاده ایرانیها
تعلیق کرد و ارزهای دیجیتال ایرانیهای عضو این سایت را هم قفل کرد ،به همین
راحتی ،دارایی و حقوق مادی و حتی معنوی یک عده بدون هیچ بررســی و مالک
خاصی نابود میشود.
البته مصادیق این رویکرد یکجانبه گرایانــه ،متکبرانه و تحکمآمیز و نادیده گرفتن
حقوق اولیه ملتها بیش از حوصله این نوشتار کوتاه است ،اما بهعنوان نمونهای دیگر:
شرکت گوگل طی ســالیان گذشته ســرویسهای مهم خود که در زمینه توسعه
کسبوکارها نقش مؤثر دارند و افزایش کارآفرینی و رشــد استارتآپها نیازمند
اســتفاده از این خدمات اســت را روی کاربران ایرانی بسته اســت .سرویسهایی
نظیر ســرویس تبلیغات گوگل ( ،)google adsســرویسهای زیرساختی نظیر
،google backend services ،google cloud storage ،google hosting
ســرویسهای  utilityنظیر  data analyticsو همچنین مجموعه سرویسهای
حوزه  google startupکه هرکدام میتوانند نقش مؤثری در رشــد و پیشــرفت
کسبوکارهای ایرانی داشته باشند ،همگی برای کاربران ایرانی مسدود شده است.
عالوه براین از ابتدای سال 1400نیز گوگل ،سیستم شناســایی کاربر جدیدی را
راهاندازی کرده است که کسبوکارهای ایرانی با وجود استفاده از فیلتر شکن نیز دیگر
نمیتوانند از این سرویسها استفاده کنند زیرا گوگل با استفاده از تغییرات فنی جدید
خود میتواندآیپی واقعی آنها را نیز شناسایی کند!
همچنین طبق گزارشها ،بزرگترین بازار  NFTجهان ،OpenSea ،ارائه خدمات
خود به کاربران ایرانی را متوقف کرده اســت ،این موضوع خشــم جامعه  NFTرا
برانگیخته است و موجب شده بحثهای جدیدی در مورد شعارهای تمرکز زدایی و
گمنامی و دولت زدایی در فضای ارز دیجیتال شکل بگیرد.
روز پنجشنبه3 ،مارس بسیاری از کاربران ایرانی  OpenSeaدر توییتر پستهایی
مبنی بر غیرفعال شدن یا حذف شدن اکانت هایشان بدون هیچ هشدار قبلی را آغاز
کردند و همزمان اسکرینشاتهایی را به اشتراک گذاشــتهاند که نشان میدهد
تاریخچه حسابشان حذفشده است.
گزارشهای مشابهی درخصوص کیف پول متامســک که بهعنوان یکی از بهترین
والتهای ارز دیجیتال اتریوم شناخته میشود نیز دریافت شده است.
در نهایت مهمتر اینکه ،حقوق ملتها در برابر اینگونه شرکتها و سکوهای جهانی
مسئلهای است که در حکمرانی نوین میبایست بهطورجدی موردتوجه دولتها و
سیاستگذاران و مدافعان حقوق عموم قرار گیرد.

تپش قلب حامد
در سينه احمد

در اجرای خود طرح دارویار هم مشکالتی مطرح میشود،
از جمله قطعی سیستم بیمه که بیمار مجبور به خرید دارو
با قیمت آزاد است یا چالشهایی که برای تمدید نسخه
پزشک دارد .به گفته حسن شمالی ،معاون برنامهریزی
اداره کل دارو در ســازمان غذا و دارو در اجرای هر طرح
جدیدی ،قطعا مشکالتی وجود دارد که به تدریج
باید برطرف شود :از روز اول اجرای دارویار
با همکاری بیمهها به طور کامل بازار در
حال رصد است...

9

«تیتی» بیشترین مخاطب را جذب کرد

گیشه بدون کمدی

ســینماها در غیبت فیلمهای کمدی چه وضعیتی را
تجربه کردند؟ با توجه به میزان وابستگی رونق گیشه
به حضور کمدیها ،طبیعی بود که شــاهد افت فروش
فیلمها باشیم؛ هر چند در این روزها هم بودند فیلمهایی
که تا حدودی مورد توجه مخاطبان قرار گیرند .در این
میان فیلمی که بیشترین میزان اقبال عمومی را تجربه
کرد« ،تیتی» بود؛ فیلمی که در حضور کمدیها هم
خوب میفروخت...

21
گفتوگو با نوید پورفرج ،بازیگر «زاالوا»

ایستادن در برابر تندباد
نوید پورفرج ،بازیگر جوان سینمای ایران ،با اینکه
تا حاال فقط در 3فیلم سینمایی حضور داشته است،
هر بار توانسته توجه مخاطبان و منتقدان را جلب
کند و موقعیت حرفــهایاش را در جایگاه یک
بازیگر جوان و تازهنفس بهخوبی به تثبیت
برساند .بازیاش در «مغزهای کوچک
زنــگزده» ،درام اجتماعی گزنده و
تلخ هومن سیدی...

24
«برف بيصدا ميبارد» پربينندهترين سريال در نيمه دوم تيرماه

عشق در پیچ تاریخ

بهرغم این انتقادها ،یکی از نقاط قدرت سریال«برف
بیصدا میبارد» بازی پوریا شــکیبایی در نقش
حبیب بهعنوان شــخصیت منفی سریال است.
حبیب  -برخالف اسمش  -شخصیتی کینهای،
حیلهگر و دو رو اســت که شکیبایی موفق
شده او را به شــکلی باورپذیر به تصویر
بکشد .حبیب در برابر همسرش خود
را فردی منطقی و صادق جا میزند...

21

متنکاملرابااسکنکیوآرکد،درهمشهریآنالینبخوانید

جامعه
متفاوتترین مدرسه کشور را بشناسید

اینجــا اولیــن مدرســه «متریــک» کشــور و تنهــا
مدرســهای اســت که در ســاخت آن بیــش از ۲۵۰
دانشآموز سهیم شدهاند .آجر به آجر اینجا با پول
تو جیبی و پسانداز خیران کوچکی که نامشان بر
دیوار مدرســه حک شــده ،باال رفته تا سقفی امن
برای تحصیل  ۳۰۰دانش آموز آن فراهم شود.
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رهبری

نقلقولخبر
علی بهادری جهرمی
سخنگوی دولت
حضور دولت در  ۳۱اســتان در کمتر از
یک ســال ،بیســابقه اســت .شنیدن
بیواســطه مشــکالت مــردم ،صدهــا
مصوبه برای پیشرفت و آبادانی با توجه
بــه ظرفیتهــای منطقــهای ،تکمیــل
طرحهای ناقــص ،احیای کارخانههای
تعطیــل و نیمهتعطیــل و ایجــاد درک
متقابــل بیــن دولــت و ملــت از نتایــج
 بازگشت دولت به مردم است /.فارس

رهبر معظم انقالب در پاسخ به نامه دبیرکل جنبش
جهاد اسالمی فلسطین:

هر بخش از مقاومت بهتنهایی میتواند
بینی دشمن را به خاک بساید

لیجیان ژائو
سخنگوی وزارت امورخارجه چین
تحریمهــای اعمــال شــده ازســوی
دولت دونالد ترامپ بر ایــران ،حداقل
200میلیارد دالر خسارت اقتصادی به
بار آوردهاست .اعمال این تحریمها که
در قالب سیاست «فشــارحداکثری»
دولــت ترامــپ انجــام میشــد ،عــاوه
بــر خســارات مالــی بــر اقتصــاد ایــران،
موجب درد و رنج بسیاری برای بیماران
و گروههای حســاس جامعه ایران شد
که به داروهای خاص نیاز دارند/.ایسنا

خبر

واکنش تهران به ادعای
«امتیاز جدید» برجامی
یک دیپلمات ایرانی گفت :جمهوری اسالمی ایران
درحال بررسی پیشنهادهای دریافتی است تا نسبت
به تأمین خواستههای خود اطمینان حاصل کند.
این دیپلمات مطلع از روند مذاکــرات که نامی از او
برده نشده اســت ،به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت:
پیشــنهادهای اروپا درصورتی قابلقبول است که
در موضوعهای مختلف ،از جمله ادعاهای سیاســی
مرتبــط بــا «مســائل پادمانــی»« ،تحریمها» و
«تضمین» ،برای ایران اطمینان ایجاد کند.
وی همچنین ادامه داده است که ایران باید بررسی
کند آیا این پیشنهادها تضمینکننده خواستههای
ایران در حوزههای مختلف ،ازجمله ادعاهای سیاسی
ن برای
مرتبط با مســائل پادمانی ،تحریــم و تضمی 
پایداری توافق است و آیا میتواند دراین موضوعها
اطمینانآور باشــد یا خیر .در روزهای اخیر روزنامه
«والاستریت ژورنال» به نقل از یک دیپلمات اروپایی
مدعی شده بود اتحادیه اروپا درباره موضوع پادمان
پیشنهاداتی ارائه کرده است ،اما آنچنان که از گفته
دیپلمات ایرانی بر میآید ،این پیشــنهاد باید برای
ایران از یک سو اطمینانآور باشد و از سوی دیگر همه
موضوعها مورد بحث در ویــن را دربر بگیرد .این در
شرایطی است که وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه
شب با طرح این ادعا که ایران باید موضوعهایی را که
فراتر از موارد توافق شدهاست ،کنار بگذارد ،مدعی
شد که این کشور آماده «بازگشــت فوری به توافق
هستهای با ایران» است که در وین بر سر آن مذاکره
شد .این ادعا درحالی بیان میشود که مقامهای ایران
بارها تأکید کردهاند مطالبات جمهوریاسالمی خارج
از توافق هستهای سال 2015نیست.

عکس :پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری

ناصر ابوشریف
نماینده جنبش جهاداسالمی در تهران
ی اخیر مقاومت فلسطین دربرابر
پیروز 
رژیــم صهیونیســتی جــز بــا حمایــت
جمهــوری اســامی محقــق نمیشــد و
ایران تنها کشوری است که از مقاومت
اســامی فلســطین و لبنــان حمایــت
کــرده و میکند .مــن در اینجــا از مردم
ایران و بهویژه رهبرمعظم انقالب بابت
رهنمودها و حمایتهایشان قدردانی
میکنم/.ایرنا

دور ایران در یکسال

رئیسی همزمان با پایان دور اول سفرهای استانی در کرمان به ارائه گزارش عملکرد یکسالگی دولت پرداخت
رئیسجمهور با ســفر به  31استان
در کمتر از یک ســال رکورد زمانی
دولت
سرکشی به مناطق مختلف کشور
را به نــام دولت ســیزدهم ثبت کرد .برنامه ســفر
ســیدابراهیم رئیسی به اســتان کرمان در روزهای
پنجشــنبه و جمعــه ،آخرین مقصد دور نخســت
سفرهای استانی محسوب میشــد که نقطه شروع
آن استان خوزستان و 5شهریور1400بود .به گزارش
همشهری ،رئیسی همزمان با نخستین سالگرد مراسم
تنفیذ ریاستجمهوری و تحویل مسئولیت از دولت
سابق در بخشی از سفر کرمان به ارائه گزارش عملکرد
یکســالگی دولت پرداخت .او در اجتماع اقشــار
مختلف مردم کرمان با تأکید بر اینکه دوره خدمت
دولت سیزهم باید با استفاده از تجربیات پیشینیان،
دورهای از تغییر و تحول شــرایط به نفع مردم باشد،
بیان کرد :همواره اعالم کردیم دولت مردمی تغییر
و تحول را به نام مردم و در جهت رفع مشکالت آنان
دنبال خواهد کرد.
محورهای فعالیت یکسالگی دولت

رئیســی محور اصلی تالشهای دولــت را معطوف
به کنترل رشــد نقدینگی ،مهار تــورم و پرداخت
بدهیهای ایجاد شده در دولتهای گذشته دانست و
گفت :هر ماه بهصورت متوسط ۱۲هزار میلیارد تومان
بدهیهای دولت قبلــی را پرداخت میکنیم؛ یعنی
فاکتور هزینههایی را که دیگران کردند در این دولت
پرداخت کنیم .رئیسجمهــور با بیان اینکه در حال
تسویه وجوهی هستیم که در گذشته از بانک مرکزی
استقراض شده است ،گفت :در سال  ۱۴۰۰توانستیم
۴۸۰هزار میلیارد تومان کســری بودجــه را بدون
استقراض از بانک مرکزی و یا خلق پول تامین کنیم.
افزایش چندبرابری روابط با همسایگان

رئیســی از افزایش چندبرابــری ارتباطات تجاری،
اقتصادی و سیاسی با کشــورهای همسایه و منطقه
در یک سال گذشته ســخن گفت و افزود :معتقدیم
همچنان ظرفیتهای بســیاری بــرای افزایش این
ارتباطات وجــود دارد .او در تشــریح تصمیمات و
تالشهای دولت برای کاهش بیکاری در کشور هم
گفت :آمارها نشــان میدهد از ابتدای کار دولت تا
امروز ،آنچه نسبت به رفع بیکاری و افزایش اشتغال
در سال اول دولت وعده داده شده بود ،محقق شده
است .رئیسجمهور در ارزیابی خود از سایر وعدههای
دولت با بیان اینکه اجرای طرح نهضت ملی مسکن
در تمام کشور شروع شده است ،گفت :یک میلیون
و ۲۵۰هزار مســکن در ایران در حال ساختوساز

است که نخستین بخش آن ظرف چند ماه آینده به
بهرهبرداری خواهد رسید .ساخت مسکن مورد نیاز
کشور ،حکم قانون و وعده دولت است .در سالهای
گذشــته بهطور میانگین  ۲۵۰الی ۳۰۰هزار واحد
مسکن ساخته شده و تقریبا ساالنه ۷۰۰هزار واحد
عقبماندگی داریم.
رئیس دولت ســیزدهم با ضروری دانســتن نقش
ســرمایهگذاری برای حــل مشــکالت اقتصادی،
گفت :گامهــای بســیاری بــرای بهرهگیــری از
ســرمایهگذاری داخلی و خارجی جهــت افزایش
تولید برداشته شده اســت .در یک گام ۱۷میلیارد
دالر سرمایهگذاری شــرکتهای بزرگ داخلی که
بعضی از آنها در کرمان مستقر هستند در پروژههای
مختلف انجام شده است و گام بعدی رقم ۱۹میلیارد
دالری برای سرمایهگذاری در کشور است .کارهای
بزرگی در حوزه پاالیشــگاهی و پتروپاالیشگاهی با
ســرمایهگذاری بانکها و بخش خصوصی در حال
انجام است.
رئیسی در نشســت فعاالن اقتصادی استان کرمان
با تأکید بر بــاور مبنایی دولت ســیزدهم به توان و
ظرفیتهای داخلی کشــور ،برخی کاســتیهای
موجود در روند رشد و توسعه کشور در ادوار گذشته
را متاثر از امید به بیگانگان دانست و گفت :در دولت
مردمی معتقدیم که با تکیه به داشتههای خودمان
میتوانیم کشــور را به بهترین نحو بســازیم .هر جا
به داشتههای خودمان تکیه کردیم ،موفق بودهایم.
او با بیان اینکــه هیچکس حق ندارد روند رشــد و
پیشرفت کشور را به هر دلیلی متوقف کند ،افزود :راه
تسریع پیشرفت کشور رفع موانع در داخل و تسهیل
تعامالت و تبادالت با کشــورهای همسایه و دوست
است که دولت مردمی در این مسیر گامهای موفقی
برداشته است.
رئیســی جذب ســرمایهگذاری داخلی و خارجی
را ازجملــه اقدامــات مهم دولت در مســیر تمهید
شرایط داخلی رونق تولید برشمرد و گفت :تاکنون
۳تفاهمنامه مشارکت در تامین سرمایه با مشارکت

بنگاههای بزرگ اقتصادی منعقد شــده که ثمرات
چشمگیری را برای رونق اقتصاد ملی به همراه خواهد
داشت .در زمینه جذب ســرمایهگذاری خارجی نیز
قراردادهایی منعقد شــده که بهزودی اثرات آن در
کشور قابل مشاهده خواهد بود.
او در بخش دیگری از ســخنانش مدیریت عالمانه و
توأم با برنامهریزی درست را دیگر اولویت کشور در
مواجهه با مشکالت خواند و با اشاره به مدیریت کمبود
برق در تابستان جاری گفت :همه شاهد بودند که با
وجود عقبماندگیها در بخش تولید برق ،تامین و
مصرف برق در تابستان امســال بهگونهای مدیریت
شد که خاموشــی و قطع برق مردم را آزار نداد و این
اثبات کرد که با مدیریت صحیح میتوان بر کمبودها
و کاستیها غلبه کرد .رئیسی همچنین به برنامهریزی
دولت برای جبــران عقبماندگیها در بخش تولید
برق اشــاره کرد و اظهار داشــت :افزایش ۳۵هزار
مگاواتی ظرفیت تولید برق کلید خورده که ۱۰هزار
مگاوات آن از محل برق خورشــیدی تامین خواهد
شد و در این زمینه استان کرمان جایگاه مهمی دارد.
فقر در کرمان معنا ندارد

رئیسجمهــور در بــدو ورود به کرمــان در ارتباط
با مســائل این اســتان گفت :با وجود ظرفیتهای
متنوع ،بیکاری در کرمان معنا و مفهوم ندارد و فقر
و محرومیتی که امروز در اســتان ،بهویژه در جنوب
کرمان شاهد آن هستیم ،زیبنده کرمان نیست .او با
تأکید بر اینکه فقر و محرومیت موجب شکلگیری
جلوههای بدی در جامعه میشــود ،افــزود :دولت
خود را مصمم میداند پروژههای نیمهتمام استان را
تکمیل و برای رفع فقر و محرومیت در کرمان تمام
تالش خود را بهکار گیرد.
بازدید در میان شن و توفان

رئیسی صبح جمعه در ادامه برنامههای دومین روز
ســفر دولت مردمی به اســتان کرمان و در جریان
بازدید از مناطق محروم جنوب این استان ،با وجود

بنا نداریم دولت درگیر حاشیه شود

مکث

رئیس دولت سیزدهم با بیان اینکه اجازه ندادیم دولت گرفتار حاشیهها شود ،گفت :برخی
سعی کردند دولت را به حاشیهها بکشانند ،لکن بنده بهعنوان خدمتگزار به دولتمردان تأکید
کردم به هیچ عنوان گرفتار حاشیهها نشوید و تنها به متن بپردازید .رئیسی با یادآوری اینکه
برخی دولتمردان در طول تاریخ انقالب حواشی زیادی درست کردند و برخی دولتها نیز غفلت
کرده و دچار حاشیهها شدند ،تأکید کرد :به برکت خون شهیدان و رهنمودهای رهبر فرزانه
انقالب اسالمی به هیچ وجه بنا نداریم دولت را گرفتار حاشیهها کنیم .رئیسی با تأکید بر اینکه
امروز تمام تالشها باید در جهت ایجاد امید در میان مردم باشد ،افزود :هر کس با قلم ،بیان و
حرکاتش مردم را ناامید کند ،بخواهد یا نخواهد و بداند یا نداند ،در جهت راهبرد دشمن حرکت
کرده است و هر کس مردم را با قلبش ،حضورش ،اقداماتش و با انجام کارهای انقالبیاش امیدوار
کند ،بداند در جهت راهبرد نظام جمهوری اسالمی ایران حرکت کرده است.

توفان شن ،در میان مردم روستای کروچان ،از توابع
زهکلوت کرمان حضور یافت و به شــکل رو در رو با
آنان دیدار و گفتوگو کرد.
او زمســتان سال گذشــته نیز پس از اطالع از وقوع
سیل در این منطقه ،بالفاصله بعد از بازگشت از سفر
به روسیه عازم مناطق سیلزده جنوب کرمان شده
بود ،اما بهدلیل نامساعد بودن وضعیت هوا موفق به
بازدید از منطقه جازموریان و توابع آن نشــده بود.
روز جمعه با وجود وزش بادهای ۱۲۰روزه سیستان
و بلوچستان و وقوع توفان شــن در مناطق جنوبی
کرمان ،رئیســی پس از بازدید هوایی از منطقه ،در
جمع مردم روســتای ســیلزده کروچان از توابع
زهکلوت حضور یافت و ضمن دیــدار و گفتوگو با
مردم این روستا و آگاهی یافتن از مسائل و مشکالت
آنان ،دستوراتی برای جبران خسارات ناشی از سیل،
تامین خدمات عمومی و بهداشتی و بازسازی راههای
دسترسی به روستا صادر کرد.
او عصر پنجشــنبه در ادامه برنامههای ســفر دولت
مردمی به اســتان کرمان ،در اجتماع اقشار مختلف
مردم این اســتان ضمن ادای احترام به مقام واالی
شــهدای کرمان بهویژه شهید ســپهبد حاج قاسم
سلیمانی گفت :رهبر معظم انقالب اسالمی ،شهید
سلیمانی را نه یک فرد بلکه یک مکتب معرفی کردند
که نباید فقط بهعنوان یک فرمانده یا یک دیپلمات
یا یک شــخصیت برجســته نظامی مورد تکریم و
احترام قرار بگیرد چرا کــه وی یک مکتب فکری و
عملی است .رئیسی با یادآوری دستاوردهای ۳۱سفر
استانی دولت مردمی ،به برخی کجفهمیها در مورد
حضور دولت در کنار مردم و لذت در میان مردم بودن
دولتمردان اشــاره کرد و گفت :گاهی برخی مالمت
کردند و زخمزبان زدند ،اما ما میدان را ترک نکردیم،
زیرا در میان مردم بودن را برای خود یک نعمت الهی
میدانیم و لذت در میان مردم بودن را با هیچ لذتی
عوض نمیکنیم .معتقدیم دولــت مردمی یعنی از
مردم ،با مردم و در کنار مردم بودن.
رئیسی صبح جمعه در نخستین بخش از دومین روز
سفر دولت مردمی به استان کرمان ،در جریان بازدید
از مناطق محروم جنوبی استان کرمان ،به دیدار مردم
روستای تنگشاه شهرستان عنبرآباد رفت .او در این
بازدید که با استقبال گرم مردم روستا همراه بود ،به
شکل رو در رو با مردم روستای محروم تنگشاه دیدار
و گفتوگو کرد و بیواســطه در جریان مشکالت و
دغدغههای آنان قرار گرفت .رئیسی سخنان کوتاهی
برای مردم این روستا ایراد کرد و در ادامه در راستای
رفع مشکالت روستا و رسیدگی به درخواستهای
مردم دستوراتی صادر کرد.

داستانسرایی جدید آمریکا

سخنگوی وزارت امورخارجه :هدف آمریکا از داستانسرایی درباره یک عنصر ورشکسته
سیاسی ،فرار به جلو و گریز از مسئولیت یک جنایت بینالمللی است
در شــرایطی کــه بــه اعتقاد
سیاست
کارشناسان ،مذاکرات برجامی
خارجی
در حســاسترین وضعیت قرار
دارد ،آخرین ســناریوی مقامهای کاخسفید در
این زمینه در روزهای اخیر کلید خورد و واشنگتن
با طرح این ادعا که ایران درحال تالش برای ترور
مقامهای سابق این کشور است ،تالش کرد جنگ
روانی جدیدی علیه تهران بــهراه بیندازد .ماجرا
از این قرار بود که وزارت دادگســتری آمریکا در
روزهای اخیر با صدور بیانیهای ،اعالم کرد که یک
شهروند ایرانی بهنام «شــهرام پورصفی» تالش
کردهاست با هدف «تالفی شهادت سردار قاسم
سلیمانی» در ژانویه ،۲۰۲۰جان بولتون ،مشاور
امنیت ملی دولت ترامپ را ترور کند.
در این بیانیه همچنین ادعا شدهاســت که این
شهروند ایرانی قصد داشته در اکتبر( ۲۰۲۱مهر-
آبان )۱۴۰۰با پرداخت 300هزار دالر به برخی
اشخاص در آمریکا ،آنها را به پیادهکردن نقشه ترور
بولتون یا در واشــنگتن یا در مریلند مجاب کند.
طرح چنین اتهامهایی علیه جمهوریاسالمی اما
با واکنش مقامهای ایران مواجه شد و سخنگوی
وزارت امور خارجــه در پیامی توییتری ،هدف از

چنین داستانســراییهایی را «فرار به جلو» با
نیت گریز از مســئولیت یک جنایت بینالمللی
(به شهادت رســاندن سردار شــهید حاجقاسم
سلیمانی) عنوان کرد.
ناصر کنعانی در این زمینه نوشت« :داستانسرایی
آمریکا درباره یک عنصر ورشکســته سیاســی،
تروریست شناخته شده و کودتاچی علیه کشورها
و دولتهای مستقل ،فرار به جلو با هدف فرار از
مســئولیت یک جنایت بینالمللی است .ادامه
هیاهوها ،کمکی به تطهیر چهــره رژیم آمریکا
نخواهد کرد ،بلکه آنرا نزد ملت ایران و جهانیان
منفورتر خواهد کرد».
وی همچنیــن اتهامزنیهای اخیــر مقامهای
قضایی آمریکا را در تداوم سیاست شکستخورده
«ایرانهراسی» دانســت که بدون ارائه مدارک
معتبر و مستندات الزم انجام شدهاست؛ «بافتن
این افســانههای نخنمــا و بیاســاس درحال
تبدیلشــدن به یک رویه تکراری در سیســتم
قضایــی و تبلیغاتی آمریکاســت و اینبــار ،از
سناریوســازی در ارتباط با عناصر ورشکســته
سیاسی و بیارزش مانند بولتون برای پیشبردن
این روند استفاده شدهاست».

حضرت آیتاهلل خامنهای در پاسخ به نامه آقای زیاد النخاله،
دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین ،مقاومت شجاعانه
جهاد اسالمی را موجب ارتقای جایگاه این جنبش در مقاومت
و خنثی شدن خدعه رژیم صهیونیستی و به خاک ساییدن
بینی آن دانســتند و با تأکید بر لزوم حفظ یکپارچگی همه
گروههای فلسطینی ،خاطرنشان کردند :دشمن غاصب رو
به ضعف ،و مقاومت فلسطین رو به قوت است.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقاممعظمرهبری ،متن
پاسخ رهبرمعظم انقالب به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
برادر مجاهد ،جناب آقای زیاد النخاله دام توفیقه
ســام علیکم؛ نامه متین و مژدهبخش جنابعالی را دریافت
کردم .خداوند به شما پاداش نیک دهد و پیروزی نهايي ملت
سربلند و مظلوم فلســطین را نزدیک فرماید .حادثه اخیر،
افتخارات جنبش جهاد اسالمی فلسطین را مضاعف ساخت
و جایگاه جهاد اسالمی را در حرکت مقاومت شکوهمند ملت
فلسطین ارتقا بخشید .شما با مقاومت شجاعانه خود ،سیاست
خدعهآمیز رژیم غاصب را خنثی کردید .شما ثابت کردید که
هر بخش از مجموعه مقاومت ،بهتنهايي هم میتواند بینی
دشمن را به خاک بساید .شما با پیوند زدن مجاهدت در غزه با
کرانه و دیگر نیروهای مقاومت با حمایتشان از حرکت جهاد،
توانســتید یکپارچگی جهاد ملت فلسطین را به رخ دشمن
خبیث و خدعهگر بکشــید .همه سعی گروههای فلسطینی
در همه سرزمین فلسطین باید برای حفظ این یکپارچگی
باشد .دشمن غاصب رو به ضعف است و مقاومت فلسطین رو
به قوت است ،و ال حول و ال قوه اال باهلل .ما همچنان در کنار
شماييم .سالم علیکم و العهود بحالها...
سیدعلی خامنهای ۲۰مرداد۱۴۰۱
نقشه دشمن ،ایجاد تفرقه در میان نیروهای مقاومت

دبیــرکل جنبــش جهــاد اســامی در نامــه خــود به
رهبرمعظمانقالب ،به حضور گسترده مجاهدان فلسطینی
بهخصوص جنبش جهاد اسالمی و شــاخه نظامی «سرایا
القدس» در سراسر فلسطین ،بهویژه در غزه و کرانه قهرمان
غربی اشاره و خاطرنشان کرد :با حضور گردانهای مقاومت
جهاد ،هیــچ روزی نمیگذرد مگــر آنکــه در کرانه غربی
درگیریهایی با رژیم صهیونیستی بهوقوع میپیوندد.
زیاد نخاله در تشــریح وضعیت غزه ،به ایستادگی مقتدرانه
این منطقه در مقابل رژیم اشــغالگر اشــاره کرد و درباره
درگیریهای 3روز اخیر افزود :ما این درگیریها را «وحده
الساحات» (اتحاد میدانها) نامیدیم تا بر اتحاد ملتمان در
برابر دشمنی تأکید کنیم که با تمام قدرت و توطئههایش
سعی در نابودی این اتحاد دارد .زیاد نخاله با تأکید بر اینکه
در این جنگ سراسر سرزمین اشــغالی فلسطین تحت برد
شلیک موشــکهای مقاومت جهاد اســامی قرار داشت،
گفت :این نبرد برآوردهای رژیم صهیونیستی را مختل کرد
به شکلی که آنها ظرف  3روز مجبور به تقاضای آتشبس و
تن دادن به شروط مقاومت شدند .دبیرکل جهاد اسالمی،
نقشــه دشــمن را ایجاد تفرقه در میان نیروهای مقاومت
دانســت و افزود :آنها اعالم کردند که هدف از جنگ فقط
جهاد اسالمی است ،اما جهاد اسالمی با مبارزه مقتدرانه و
شجاعانه خود ،حیرت و حمایت تمامی نیروهای مقاومت در
منطقه و جهان را برانگیخت و ازسوی ملت فلسطین و همه
تشکیالت مقاومت و در رأس آن جنبش حماس ،مورد تأیید
و حمایت قرار گرفت.
دبیرکل جهاد اســامی این دســتاورد مقاومت را مقدمه
پیروزیهای بزرگتر ملت فلسطین در آینده خواند و با تشکر
از نقش جنبش حزباهلل به رهبری جناب سیدحسن نصراهلل
و همچنین حمایت و تأییدهای ایران در همه ابعاد به رهبری
و هدایت رهبر انقالب اســامی گفت :اگر این حمایتها و
ایستادگی مســتمر و همیشگی شــما نبود ،این پیروزی و
پیروزیهای گذشته بهدست نمیآمد.

خبر

تأکید طالبان بر تقویت روابط با ایران
وزیر خارجه دولت موقت طالبــان در دیدار با هیأت ایرانی،
با تأکید بر تقویت روابط دوجانبه تصریــح کرد که نباید به
هیچکس اجازه داد به روابط 2کشور آسیب بزند.
بهگزارش تسنیم ،براســاس اطالعیه منتشر شده از سوی
وزارت امورخارجه دولت موقت طالبان ،امیرخان متقی در
دیدار با حســن کاظمیقمی ،نماینده ویژه رئیسجمهور،
خواستار افزایش میزان دادوســتد اقتصادی بین 2کشور
و ایجاد تســهیالت در بخش تجارت و ترانزیت شده است.
وی همچنین خواســتار رفع محدودیتهای وضعشده بر
حسابهای بانکی تجار افغان در ایران شد و در این زمینه،
مشکالت تجار افغان را با هیأت ایرانی درمیان گذاشت.
کاظمیقمی نیز درباره درخواســتهای وزیر امورخارجه
دولت موقت طالبان تأکید کرد که ایجاد تسهیالت را برای
رشــد تجارت و ترانزیت میان افغانســتان و ایران ضروری
میدانــد .وی همچنین دربــاره حســابهای بانکی تجار
افغان گفت که این موضوع با بانــک مرکزی ایران در میان
گذاشته شدهاست و مشکالت یادشده بهزودی رفع خواهد
شد .همچنین در این نشســت توافق شدهاست که هیأتی
از افغانستان ،متشــکل از ادارههای مختلف ،بهمنظور رفع
شماری از مسائل به ایران سفر کند.

شنبه  22مرداد 1401
شماره 8564

یادداشت

نقلقولخبر

شیوا فتاحی؛ کارشناس مرکز مطالعات شهر تهران

پرویز سروری
نایب رئیس شورای شهر تهرا 
ن
دومین دوره انتخابات هیات رئیســه
شــورای شــهر تهــران روز یکشــنبه
برگــزار میشــود تــا شــورا بتوانــد بــا
انســجام بهتری کارهــا را انجــام داده
و موضوعات را بررسی کند .برداشت
شــخصی من این اســت که ریاســت
مهدی چمران بــا باالترین رای قطعی
اســت .تاکیــد دارم کــه در ســال دوم
شــاهد جهــش عملکــردی مدیریــت
شــهری خواهیــم بــود .برنامههــا و
گا مهــای اساســی در شــورای شــهر
داریــم و قطعــا اقدامــات موثــری در
شهر انجام خواهد شد.

تعدادی از درختان قدیمی درون محوطه دانشگاه الزهرا (س) در محله ونک «سربری» شدهاند

در این تابســتان گرم و با وجود
کمبود آب در شــهر تهران ،باید
گزارش
تمــام درختان پایتخــت را زنده
نگه داشت .هم شــهروندان و هم
شــهرداری بر این باور اصرار دارند که باید درختان
باقیمانــده را حفظ کرد و به تعداد آنهــا افزود و به
همین دلیل اســت که هر اتفاق از خشــککردن
عمدی درختان در مقابل ساختمانها تا برگریزی
و خزان درختهای قدیمی ،توجه رسانهها و مردم
را جلب میکند .در روزهای گذشــته نیز موضوع
خشــکاندن درختان در بین مســئوالن شهری و
اعضای شورای شهر بارها مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش همشهری ،اخیرا خبر رسیده است که در
محوطه دانشگاه الزهر(س) ا در محله ونک تعدادی از
درختان قطع شدهاند .ظاهرا در 19مردادماه 4اصله
از درختان خشک یا نیمه خشک درون محوطه از
ارتفاع 6متر «سربری» شدهاند زیرا تنه آنها پوسیده
شده و ممکن بود ســقوط کنند و خطرساز شوند.
از طرف دیگر مشــاهده میدانی نشان میدهد که
تعداد درختان آســیبدیده و بیمــار در محوطه
دانشگاه الزهرا قابلتوجه اســت و باید برای نجات
آنها فکری کرد.
ساختمان دانشگاه الزهرا بخشی از باغهای قدیمی
ونک بود که از ســوی خانواده مستوفیالممالک از
دولتمــردان قدیمی ،برای آمــوزش دختران وقف
شــده و از ســال  1343بهصورت فضای آموزش
عالی درآمده است .تعداد زیادی از درختان قدیمی
ونک بهدلیل ســاخت و ســازهای متعدد در این
منطقه آسیبدیده و نابود شدند ،اما برخی درختان

محوطه دانشگاه که از کهنسالترین درختان منطقه
هستند ،بهدلیل قرار گرفتن در فضای سبز دانشگاه
تاکنون زند ه ماندهاند.
معاون خدمات شهری و محیطزیست منطقه  ۳با
اشاره به اینکه دانشگاه الزهرا در سالهای گذشته
نیز اقدام به قطع درختان بدون هماهنگی با منطقه
کرده بود و بــه همین دلیل جریمه هــم برای آنها
درنظر گرفته شــده اســت ،اظهار میکند« :هنوز
جریمه سربری  ۱۱درخت کهنسالی که در گذشته
قطع شدند از سوی دانشگاه پرداخت نشده و سربری
 ۴درخت دیگر کــه االن انجام شــده هم تخلف و
بدونمجوز است».
حسین سیگارودی با بیان اینکه دانشگاه برای رفع
خطر درختان باید از کمیسیون ماده  ۷مجوز کسب
میکرد ،تأکید میکند« :سربری و قطع درختان و
هرگونه جابجایی آن در اماکن خصوصی و عمومی
باید با هماهنگی این کمیسیون باشد».
او درباره اینکــه چرا درختان کهنســال باقیمانده

در دانشــگاه الزهرا پالککوبی و ثبت نمیشــوند
میگوید« :چون ملک دانشــگاه زیرنظر شهرداری
تهران نیســت ،نگهداری درختان آن نیز بر عهده
مالک است و مالک برای پالککوبی و شناسنامهدار
کردن این درختان باید پیشــنهاد دهد .البته اگر
خسارتی به درختان وارد شــود شهرداری با حکم
قضایی برای بررســی علل این خســارت دخالت
میکند».
برای جلوگیری از خشــکاندن عمــدی درختان یا
قطع بدون مجوز آنها قوانینی وجود دارد که مالکان
موظف به رعایت آنها هســتند و درصورت ارتکاب
جرم باید جریمه پرداخت کنند .در اتفاقی که اخیرا
در خیابان ولیعصر افتاد و مشخص شد که درختان
مقابل یک ساختمان تجاری به عمد خشک شدهاند
مالک موظف به پرداخت  ۱۱۷میلیارد تومان جریمه
شد .مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر
تهران درباره اینکه دانشگاه الزهرا برای قطع درختان
از شهرداری منطقه مجوز گرفتهاست یا خیر؟ اظهار

کمیسیون باغات

قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در سال 1359در شورای انقالب به تصویب رسید
و در سال  88نیز با درنظر گرفتن ایرادات شورای نگهبان به بعضی مفاد آن در مجلس شورای
اسالمی مورد اصالح قرار گرفت .براساس ماده  7این قانون که بعدا به تصویب رسیده است برای
« نظارت بر حسن اجرای قانون و آییننامه اجرایی آن و تشخیص باغات» کمیسیونی تشکیل
میشود که اعضای آن شامل یکی از اعضای شورای اسالمی شهر ،یک نفر به انتخاب شهردار
ترجیحا معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری و مدیرعامل سازمان پارکها
و فضای سبز هستند .شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در زمینهایی با
مساحت بیش از 500مترمربع که در محدوده شهر واقع باشند ،مطابق نظر این کمیسیون عمل
ص «باغ » بودن یک ملک است؛ به همین
کند .یکی از مهمترین رأیهای این کمیسیون تشخی 
دلیل این کمیسیون را اغلب «کمیسیون باغات» مینامند.

مکث

میکند « :شــهرداری منطقه نمیتوانســته هیچ
مجوزی در این خصوص به مالک ارائه کند».
علیمحمد مختاری با اشاره به اختیارات کمیسیون
ماده 7درباره درختان شهر میافزاید « :اگر درختی
در زیربنا قرار گرفته باشد کمیسیون ماده  ۷مجوز
قطع درخــت را نمیدهد ،بلکه مجــوز جابهجایی
یک یا  2اصله را که در زیربنا قرار دارد میدهد .در
جابهجاییهــا نیز پس از اخذ مجــوز ،این کار باید
در فصل مناســب و زیرنظر کارشناس فضای سبز
انجام شود».
او درباره جرائم قطــع درخت میگوید« :هماکنون
پروندههایی مفتوح داریم که از طریق مراجع قضایی
دنبال میشــوند .عالوه بر ایــن دوبرابر محیط بن
درخت قطع یا خشکانده شده باید در همان محل
یا محیط اطراف ،کاشت درخت انجام شود تا سرانه
فضای سبز تامین شود».
دلیل خشک شــدن تعدادی از درختان تهران ،نه
کمبود آب و گرمای هوا بلکه بیماریهایی اســت
که این موجــودات زنده را مبتــا میکند و باعث
ضعف تدریجی آنها میشــود .آفتهــا و قارچها با
استفاده از شرایط محیطی نامناسب مانند تغییرات
دما ،به درخت حمله میکنند و در طول چند فصل
باعث پوسیدگی تنه ،سست شــدن ریشه ،از بین
رفتن جوانهها و در نهایت مرگ درخت میشــوند.
سازمان فضای سبز شهرداری و پیمانکاران مناطق
 22گانه در زمینه مقابله با آفات و بیماریها از نظر
کارشناسان مرتبط استفاده میکنند ،اما این عوامل
نیز در کنار عوامل انسانی به فضای سبز شهر لطمه
وارد میکند.

تغییر رویکرد مدیریت شهری در مواجهه با دستفروشان
آخرین اقدامات ســاماندهی بازار تهران ،حکایت از
عزم جدی مدیریت شهری برای ایجاد فضایی آرام و
ساماندهی
بدون حادثه در بازار تهران دارد .مدیرعامل شرکت
ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درباره آخرین
اقدام برای ساماندهی بازار بزرگ تهران به ایرنا گفت« :بازار تهران چند
مشکل و چالش عمده دارد و باید با نگاه بلندمدت و کوتاهمدت به آن
رسیدگی شود».
سعید بیگی با اشاره به اینکه ساماندهی بازار بزرگ تهران یک اقدام
بین سازمانی است و اکنون ،شرکت ساماندهی مشاغل ،معاونتهای
شهرداری تهران و شــهرداری منطقه ۱۲در راستای ساماندهی بازار
تهران با یکدیگر همکاری دارند ،افزود« :وجود دستفروشان خیابان
۱۵خرداد که برای تردد شهروندان و کســبه معضل ایجاد کرده ،از
چالشهایی اســت که باید رفع شــود و طرحی در این مورد با نگاه
حمایتی تهیه شده اســت ».او با بیان اینکه رویکرد مدیریت شهری

در برخورد با دستفروشان در حال تغییر اســت ،گفت« :قرار نیست
با دستفروشــان خیابان ۱۵خرداد برخورد ســلبی انجام شود زیرا
طرحهای اجرایــی در بازار تهران معموال طرحهای ایجابی اســت تا
منافع دستفروشان نیز دیده شود».
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشــاغل شهر تهران ،اضافه
کرد« :بســیاری از تولیدیهــا و کارخانجات طــا دارای آلودگی
زیستمحیطی و آلودگی ترافیکی هســتند که طرحی در این مورد
در دست تهیه است».
او با بیان اینکه اتحادیه پوشــاک بســیار جدی پای کار ساماندهی
تولیدیها آمده است ،گفت« :در طرح ساماندهی تولیدیهای فعال
در بازار تهــران ،باید نقاطی را در تهران مشــخص کنیم که اتحادیه
پوشاک تولیدیها را به آن اماکن منتقل و کاالی ایرانی با برند ایرانی
را تولید کند و در بازار تهران فقط دفتر کار تولیدیها ،فعالیت داشته
باشند ».بیگی یادآور شــد« :برای انتقال تولیدیها به خارج از بازار

بهطور عمده این افراد مشــکل زمین دارند و اگر بتوانیم زمینی را در
جای مناسب در تهران تامین کنیم ،آنها سرمایهگذاری الزم را انجام
میدهند ،زیرا رونق کسبوکار آنها را در پی دارد».
او با اشاره به وضعیت ایمنی بازار تهران نیز تأکید کرد« :موضوع ایمنی
بازار بزرگ تهران یک اقدام بین دستگاهی است و هر هفته جلساتی
در این رابطه برگزار میشود و سازمان آتشنشانی نیز در این خصوص
ورود جدی داشته است».
مدیرعامل شرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل شــهر تهران گفت:
«بازاریها در مورد ایمنی بازار دغدغه دارند ،همکاری الزم را در این
زمینه انجام میدهند و هزینه اجرای این طرحها با سرمایهگذاری خود
بازاریان انجام میشود و خودشــان راغب هستند .یقین داریم کار به
دست خود مردم انجام میشود و حکومت مردم بر مردم موفق خواهد
بود؛ تنها باید طرحها را برای بازاریان و مردم تشریح کنیم تا آنها بدانند
که منافع آنها و رفع مشکالت در این طرحها دیده شده است».

امضای تفاهمنامه همکاری فدراسیون اسکیت با سازمان ورزش شهرداری
فدراســیون اســکیت و ســازمان ورزش
شهرداری برای همگانیکردن ورزش اسکیت
ورزش
تفاهمنامــهای را امضا کردند .بــه گزارش
همشهری ،رئیس سازمان ورزش شهرداری
تهران در این رابطه گفت« :رویکرد ســازمان ورزش شهرداری

همشهری را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید

hamshahrinewspaper @hamshahrinews
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باتوجه به ماهیت خدمات این ایده ،بهنظر میرسد
1
بهترین شــیوه تامیــن مالــی این مراکز ،شــیوه
خودگردانــی و جلب مشــارکت باشــد ،به همیــن دلیل
توانمندیهای معاونت اجتماعی و سرای محالت بسیار مفید
واقع خواهد شد.
باتوجه به بین بخشــی بودن فعالیت در این حوزه،
2
پیشــنهاد میشــود تفاهمنامهای بیــن معاونت
اجتماعی شهرداری و سازمان بهزیستی منعقد شود که در آن
معاونــت اجتماعی در زمینه تامین فضــا (ملک) و تبلیغات
فرهنگی  -محیطی و همچنین دانشــگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی نیز در زمینه آموزش به سالمندان (خودمراقبتی
و ،)...تربیت مربی و تولید محتوای خودمراقبتی و توانبخشی
سالمندان همکاری داشته باشند.
بهعلت حس تعلق سالمندان به محدوده سکونت و
3
سهولت دسترسی ،یکی از این مراکز در هر ناحیه یا
محله دایر شود.
مناسبسازی بوستانها و معابر محلی برای حضور
4
ســالمندان با توجه به رویکرد توانبخشی محیطی
صورت پذیرد.

درختهای باغ ونک خشک میشوند

مهدی چمران
رئیس شورای شهر تهرا 
ن
در نخستین سال شورای ششم بنده
به عنــوان رئیس ،آقــای شــربیانی و
خانــم نجفــی به عنــوان منشــیهای
هیــات رئیســه و آقــای ســروری بــه
عنــوان نایب رئیــس شــورا ،انتخاب
شدیم .اینكه برای برگزاری انتخابات
هیات رئیســه در دومین سال كدام
یــك از ایــن اعضــا نامــزد میشــوند،
هنــوز در ایــن بــاره صحبتــی نشــده
اســت .درباره اینكه آیا بنــده در این
دوره از انتخابــات شــركت میكنــم
یــا نــه ،دوســتان بایــد نظــر خــود را
اعالم کنند؛ بنــده آمادگی الزم برای
حضور را دارم.

درختان ونک از قدیمیترین درختهای تهران هستند .عکس :همشهری /منا عادل

بحران سالمندی
پشت دروازههای شهر
روند پیری جمعیت شهر تهران ،تغییر سبک زندگی و شرایط
اقتصادی عمــوم خانوادهها ،بهگونهای اســت که مراقبت و
همراهی دائمی از ســالمندان در طول روز برای بسیاری از
خانوارها مقدور نخواهد بود .با توجه به آسیبپذیر بودن این
گروه سنی ،فراهمکردن بستری برای حفظ استقالل و حضور
ایمن سالمندان در فضای شــهری ،بدون نیاز به فرد مراقب،
ضروری بهنظر میرسد .در غیراین صورت این قشر از جامعه
به سمت خانهنشینی سوق داده شده و سالمت جسم و روان
آنها به خطر خواهد افتاد .اگر شــرایط توانبخشــی و حضور
مستقل سالمند در خانه و شهر فراهم نباشد ،راهحل غالب،
مراجعه به مراکز شــبانه روزی نگهداری سالمندان است که
آســیبهای زیادی به همراه دارد .ایده «مدرسه سالمند»
در کنار توانبخشی محیطی شــهر ،یک راهحل میانی برای
توانبخشــی ،آموزش و مراقبت از افرادی است که با ورود به
دوران سالمندی ،هنوز توان حفظ روابط اجتماعی و دریافت
خدمات آموزشــی را دارند .در این روش ســالمند توانمند
میشــود و حضور او در فضای ایمن محلــه افزایش و روابط
اجتماعی او ارتقا پیدا میکند.
کاهش باروری در شهر تهران به حدود 1.2فرزند و تفاوتهای
منطقهای قابل توجه آن ،از مسائل اجتماعی و جمعیتی شهر
تهران محسوب میشود .عالوه بر این موارد ،تغییرات ساختار
سنی به سمت ســالمندی و کاهش بعد خانوار مخصوصا در
 2دهه اخیر ،نیازمند نگرشی جدید در مدیریت شهری است.
این روند موجب میشود تا درون خانوارها تعداد افراد کمتری
برای مراقبت از سالمندان باقی بماند.
در پژوهشهای مختلف ،از ســالمندان بهعنوان قشر نامرئی
و یا قربانی در پروژههای عمرانی و یا برنامهریزی شهری یاد
شده اســت .رویکردهای مختلفی در پی انتقادات وارده به
برنامهریزی شهری و اجتماعی مطرح شــده است ،ازجمله
رویکرد «دوستدار ســالمند» در نوسازی محالت« ،سالمند
موفق» در برنامهریزی اجتماعی و «توانبخشــی محیطی».
توانبخشــی نهتنهــا آموزش ،بلکــه مداخالتــی در فضای
شهری بهمنظور مناسبســازی و تجهیز محیط ،حمایت و
توانمندسازی افراد کمتوان است .هر  3رویکرد فوق ،راهکارها
و مالحظات بســیار مفیدی برای مناسبســازی فضاهای
عمومی و معابر شهری جهت حفظ حضور و حقوق سالمندان
و افراد کمتوان دارد .همچنین شــهرداری تهران این توان و
استعداد را دارد که بهعنوان حلقه واسط ،امر هماهنگی بین
بخشهای مختلف در این زمینه را بهدست گیرد.
سازمان بهزیستی در زمینه اجرایی و سازمانی ،تجربه انباشته
شده ارزشمندی دارد و بدنه کارشناسی آن محدودیتهای
فعالیت در این حوزه را میشناسد .حال ،سؤال این است که با
توجه به این تجربه متمرکز در سازمان بهزیستی ،چرا بخش
خصوصی در این زمینه دســت بــاال را دارد و مراکز دولتی
نگهداری و آموزش سالمند اغلب زیر چتر حمایتی خیریهها
فعالیت دارند؟ البته فعال بودن بخــش خصوصی ایراد این
مسئله نیست .نبود هماهنگی بین ارگانهای خدمترسان
در مدیریت شهری و سپردن کلیه امور این حوزه به سازمان
بهزیســتی ،دریافت خدمت را برای شهروندان مشکل کرده
است.
مشکالت اقتصادی و تامین بودجه مراکز دولتی شبانهروزی
نگهداری ســالمندان به قدری پیچیده است که بهجز مراکز
کهریزک ،تعداد انگشت شــماری مرکز دولتی در کالنشهر
تهران فعال مانده و در خودگردانی و جذب مشارکت عملکرد
مورد انتظار را نداشــتهاند .اما تهران از تجربه موفق در این
زمینه خالی نبوده است؛ بهطور مثال از سال 13۹۵مرکزی
بهعنوان «مرکز آموزش و توانبخشــی روزانه سالمندان» با
اخذ مجوز از اداره کل بهزیستی شــروع بهکار كرد و تاکنون
به فعالیت خود با همکاری شهرداری منطقه  ،5شورای ملی
سالمندان و دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی ادامه داده
اســت و الهامبخش مراکز دیگری نیز بوده است .با توجه به
سبک زندگی فزاینده شهروندان تهران ،کاهش بعد خانوار در
دهه اخیر و همچنین وضعیت اقتصادی ،بهنظر میرســد در
آینده اغلب اعضای بزرگسال خانواده ،شاغل یا محصل باشند.
لذا سالمندان ناگزیر در ساعات کاری روز تنها خواهند ماند و
این امر آسیبهای زیادی به همراه خواهد داشت .بنابراین،
پیشنهاد میشود سالمندانی که هنوز توانایی تعامل و آموزش
در گروه همساالن را دارند ،به جای ســپرده شدن به مراکز
نگهداری شبانهروزی (که تناسبی با فرهنگ ایرانی -اسالمی
ندارد و روند تحلیل قوای جســمی و حافظه ســالمندان را
نیز تسریع میکند) ،به مدارس ســالمندان مراجعه كرده و
متناسب با روحیه ،نیاز و توان خود در کارگاههای توانبخشی،
خودمراقبتی و سالمت شرکت كنند.
درصورتیکه ایده مدرسه سالمند دنبال شود ،ضمن تکریم
سالمندان ،توانبخشی و آموزش آنها موجب کاهش هزینههای
درمان و افزایش مشارکت آنها در اجتماع خواهد شد .بهنظر
میرسد این مراکز با اعمال نکات زیر با استقبال گستردهتری
روبهرو شوند:
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تهران همگانیکردن ورزشهایی است که مطالبه شهروندان
است اما کمتر دیده شده است».
حسین اوجاقی رسالت اصلی سازمان ورزش شهرداری را ورزش
شهروندی دانست و گفت« :این نخستین تفاهمنامهای است که
در سال ۱۴۰۱با فدراســیونها امضا میشود ».مجید هنرجو،

رئیس فدراسیون اسکیت نیز گفت« :از سال ۹۲تاکنون بیش از
۵میلیون کفش اسکیت وارد کشور شده که این موضوع نشان
از استقبال از رشته اســکیت در بین خانوادهها دارد .اما زمین
ورزشی کمی در اختیار داریم و از شهرداری میخواهیم تازمین
پارک آب و آتش را برای تمرینهای تیم ملی فراهم کند».

خبر

تقدیر شهردار تهران از مقام
شهدای مدافع حرم
شهردار تهران از مقام شهدای مدافع حرم تقدیر كرد.
علیرضا زاكانی در حساب شــخصی خود در توئیتر
نوشت« :شــهادت مدافعان حرم از ابتدا با مظلومیت
همراه شد .هم در غربت شهید شدند و هم در داخل
عدهای با طعنــه ،دروغ و تهمت بر مظلومیتشــان
افزودند ».او در ادامه آورده است« :اما امروز حقیقت
و بزرگی راه مدافعان حرم بر همگان آشــكار شده و
اهانتكنندگان بر طبل رسوایی خود میكوبند ».در
این راستا ،شهردار منطقه 22از نصب تندیس سردار
شهید همدانی در بزرگراه شهید همدانی در روزهای
آینده خبر داد .وحیدرضا محمدی ،شهردار این منطقه
گفت« :با توجه به اینکه محور غربی بزرگراه شــهید
همدانی از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه شهید لشکری در
منطقه ۲۲قرار دارد و به نام شهید سردار همدانی مزین
شده ،برنامهریزیهای از قبل تعیین شده ،برای نصب
تندیس این شهید بزرگوار در این محور صورت گرفته
بود ».سازمان زیباسازی نیز بنرهایی با تصویر شهید
همدانی در سطح شهر نصب کرده است.
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چهره روز

تورم

دستاورد دیپلماسی آبی

وعده وزیر اقتصاد و روایت رئیسکل بانک مرکزی
زیر ذرهبین همشهری

وعده کاهش تدریجی تورم

عکس :همشهری /مهدیا گلمحمدی

علی اکبر محرابیان ،وزیر نیرو پس از سفر یک
روزهاش به افغانستان و گفتوگو با مقامات
طالبان اعالم کرد :طرف افغانستانی پذیرفت
که دیگر جریان آب به ســمت شورهزار گود
زره منحرف نشود و آب در مسیر طبیعی خود
به سمت ایران جریان یابد .او افزود :در سالهای نرمال ٨٢٠میلیون
مترمکعب حقابه جمهوری اسالمی ایران بود که قرار شد با توجه به
شرایط بارشی ،کمیساران آب در این خصوص تشکیل جلسه دهند
و موضوع را بررسی کنند تا این حقابه آزاد شود و براساس مذاکرات
صورت گرفته امیدواریم در روزهای پیش رو شاهد رهاسازی حقابه
ایران باشیم .اختالف نظر بر ســر حقابه ایران از هیرمند در نتیجه
بیثباتی سیاسی در افغانســتان همواره محل چالش بوده و حتی
در سالهای نظام سیاسی مبتنی بر جمهوری در کشور افغانستان،
این مطالبه قانونی ایران پاس داشته نشــده است .اکنون و پس از
یکسال حاکمیت طالبان بر این کشور همسایه شرقی ایران ،این
نگرانی تشدید شده که مقامات طالبان به تعهدات بینالمللی پایبند
نباشند .با سفر یک روزه علی اکبر محرابیان و مذاکرات صورت گرفته،
قرار اســت که در روزهای آینده حقابه ایران بهمیزان 820میلیون
مترمکعب آزاد شود و البته همچنان این نگرانی وجود دارد که طالبان
در آینده بر عهد خویش پایبند نمانند .از این جهت ضرورت دارد تا
دیپلماسی آبی برای پیگیری حقابه ایران از هیرمند هرگز از دستور
کار خارج نشود و بهعنوان یک اولویت پیگیری شود .معاهده آب رود
هیرمندبینایرانوافغانستانکهپیشازانقالببهامضایامیرعباس
هویدا ،نخستوزیر ایران و محمد موسی شفیع صدراعظم افغانستان
در سال 1351هجری خورشــیدی منعقد شده و مبنای آن حفظ
روابط حسنه بینالمللی و احساسات ناشی از برادری و همسایگی
است .گذشته از مبنای قانونی و حقوقی حقابه ایران از رود هیرمند،
از منظر زیستمحیطی هم این نکته را باید همواره درنظر گرفت که
انحراف در مسیر این رودخانه پیامدهای بلندمدت و مخرب ازجمله
افزایش ریزگردها و آالیندههای ناشــی از گردوغبار بر 2سوی مرز
ایران و افغانستان دارد و از این جهت فارغ از مرز جغرافیایی ضرورت
دارد تا چالش ناشی از انحراف در مسیر رود هیرمند خطراتی برای
شهروندان هر 2کشور خواهد داشت.

اصالحیه مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان هفته آینده اعالم میشود

حقوق بازنشستگان در پیچ سرنوشت
گزارش

نقدخبر

نظم جدید شرکتهای دولتی

خبر :آییننامه انتظامبخشی شرکتهای دولتی
در هیأت دولت به پیشنهاد ســازمان برنامه و بودجه
و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب
رسید .این آییننامه سازوکار تشکیل و برگزاری مجمع
عمومی ،نحوه و ضوابط تشکیل مجامع عمومی ،نحوه
بررسی صورتهای مالی ،بررســی و تصویب بودجه
پیشنهادی و بودجه اصالحی ،شرایط تفویض اختیار
به روسای مجامع و مهلتهای زمانی تنظیم و امضای
صورتجلسات را مشخص میسازد .هدف از تصویب
آن انتظام بخشی هر چه بیشتر شرکتهای دولتی و
استقرار حاکمیت شرکتی اعالم شده است.
نقد :واقعیت این است کهساز وکار دخل و خرج
و تصمیمگیــری در شــرکتها و بنگاههای دولتی
شفاف نیست .همین باعث شده تا مسئولیت اعضای
تصمیمگیرنده ازجمله هیأت مدیرهها و اعضای هیأت
عامل در این شــرکتها نظم خاصی نداشته باشد.
اکنون که دولت آیین نامه انتظامبخشی شرکتهای
دولتی را تصویــب و ابالغ کرده ،انتظــار میرود که
شــفافیت مالی افزایش یابد .البته مشروط به اینکه
در نهایت اداره و دخل و خرج شــرکتهای دولتی
براساس اســتانداردهای بینالمللی صورت گیرد تا
حق تفسیر و اعمال نفوذ کاهش یابد .فراموش نکنیم
که آنچه بهعنوان شرکت دولتی نامیده میشود ،در
واقع سهامداران آن کل مردم ایران هستند و دولت
تنها در مقام نمایندگی حقوق صاحبان سهام در آنها
حق تصمیمگیری دارد .از این رو اگر نظمبخشیدن به
این شرکتها با هدف صیانت واقعی از حقوق صاحبان
سهام یعنی همه مردم ایران باشد ،قابل دفاع خواهد
بود بهگونهای که این شرکتها در اتاق شیشهای قرار
گیرد و تصمیمگیری در پشت درهای بسته و در یک
فضای مبهم پایان یابد.

احمد میرخدائی
روزنامهنگار

مصوبه افزایش10درصدی حقوق بازنشستگان تأمین
اجتماعی در سایر سطوح مزدی ابطال شده است .طبق
گفته سرپرست وزارت کار ،اصالحات این مصوبه در
هفته آینده اعالم میشود و آنگونه که سازمان تأمین
اجتماعی اعالم کرده ،صدور احکام جدید بازنشستگان
این ســازمان با اعمال افزایش جدید در شهریورماه
انجام خواهد شد.
به گزارش همشــهری3 ،هفته از نامهنگاری مجلس
و دولــت و مغایر قانون اعالم شــدن مصوبات دولت
برای کاهش 100هزار تومانی بن مسکن کارگری و
افزایش 10درصدی ســایر سطوح مستمریبگیران
تأمین اجتماعی میگذرد و در این دوره ،تا نظر رئیس
دولت ،وزرای عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی متولی
اصالح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان شدهاند.
خبرها حاکی از این اســت که ایــن اصالحیه انجام
شده؛ اما ابهامات زیادی در مورد مصوبه جدید وجود
دارد و مشخص نیست که میزان حقوق و مستمری
بازنشستگان تأمین اجتماعی با رعایت ماده 96قانون
تأمین اجتماعی ،به میزان 38درصد بهاضافه ماهانه
515هزار تومان افزایش مییابد یا قرار است با فرمولی
جدید ،حد میانه پیشنهاد قانونی تأمین اجتماعی و
مصوبه غیرقانونی دولت گرفته شود.
رفتوبرگشت پیشنهاد قانونی

با مشخص شدن میزان افزایش دستمزد کارگران برای
سال ،1401ســازمان تأمین اجتماعی طبق تکلیف
ماده 96قانون این ســازمان و مطابق رویه معمول،
پیشــنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشســتگان،
وظیفهبگیران و مســتمریبگیران خود را بهمنظور
تصویب و ابــاغ به هیأت وزیران فرســتاد .جزئیات
این پیشنهاد مبنی بر تعیین مستمری و حقوق این
افراد مطابق با رأی شورایعالی کار به میزان افزایش
38درصد بهاضافه ماهانه 515هزار تومان از ســوی
حجتاهلل عبدالملکی ،وزیر مســتعفی تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی به اطالع رســانهها رسید .در ادامه اما،
هیأت وزیران براساس رویههایی که در تعیین حقوق

کارمندان دولت و بازنشستگان صندوقهای وابسته
به دولت در پیش گرفته بودند ،فقط در مورد حقوق
بازنشستگان حداقل بگیر تأمین اجتماعی با افزایش
57درصدی موافقت کردند و برای سایر سطوح مزدی،
بر همان افزایش 10درصدی مدنظر خود پافشــاری
کردند .این اقدام که از همان ابتدا واکنش کارشناسان
و اعتراض بازنشســتگان را بهدنبال داشت ،از منظر
قوانین موجود نیز پذیرفتنی نبود و به همین واسطه با
ورود مجلس شورای اسالمی به ماجرا ،مصوبه دولت
برای افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان مغایر با
قانون شناخته شده و 29تیرماه  ،1401این موضوع در
نامه محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس به سیدابراهیم
رئیسی ،رئیس دولت سیزدهم اعالم شد .همچنین
دولت در مصوبهای ،حق مســکن کارگران مشمول
قانون کار را نیــز برخالف مصوبه شــورایعالی کار
تغییر داده و از 650هزار تومــان به 550هزار تومان
کاهش داده بود که این اقدام نیز از سوی مجلس مغایر
با قانون اعالم شــد .در ادامه ،رئیسی طی دستوری،
اختیارات هیأت دولت در تعیین تکلیف افزایش حقوق
بازنشستگان را به مقامات دولتی حاضر در هیأت امنای
تأمین اجتماعی تفویض کرد و با این کار ،سیداحسان
خاندوزی ،وزیــر اقتصاد ،محمدهــادی زاهدیوفا،
سرپرســت وزارت کار و سیدمســعود میرکاظمی،
رئیس ســازمان برنامهوبودجه ،تصمیمگیران نهایی
برای حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی شدند.
البته اگر مبنای قانونی تعیین حقوق بازنشســتگان
همان مــاده 96قانــون تأمین اجتماعی باشــد که
مجلس براســاس آن مصوبه دولت را مغایر با قانون
اعالم کرده اســت ،دولت اختیاری در تعیین حقوق
بازنشســتگان ندارد که به تعدادی از اعضای هیأت
امنای تأمین اجتماعی تفویض شود و باید برای رفع
این مغایرت قانونی ،همان پیشنهاد نخست سازمان
تأمین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان را
ابالغ کند تا هم مر قانون اجرا شود و هم بازنشستگانی
که صاحبان اصلی تأمین اجتماعی هستند و در طول
دوران اشــتغال ،حق بیمه خود را تمام و کمال واریز
کردهاند ،به حق قانونی خود برسند.
دوربرگردان مصوبه پرحاشیه

بعدازاینکه با دستور رئیسجمهور ،اختیارات هیأت

دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان،
به دولتیهای عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی
تأمین اجتماعی تفویض شــد ،این افراد براســاس
اختیارات اعطا شده نسبت به اصالح مصوبه تعیین
مستمری سایر سطوح بازنشســتگان اقدام کردند.
محمدهادی زاهدیوفا ،سرپرست وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ،روز چهارشــنبه در حاشیه نشست
هیأت دولت درباره آخرین وضعیــت این مصوبه به
خبرنگاران گفت :اعضای دولتی هیأت امنای تأمین
اجتماعی پیرو تأکیدات رئیسجمهور و براســاس
اختیارات خود ،در چارچوب پایداری منابع و منابع
ســازمان تأمین اجتماعی ،اصالح مســتمری سایر
سطوح بازنشســتگان را پذیرفتند .زاهدی وفا افزود:
ازآنجاکه بخشی از این منابع بهصورت تعهدی است و
باید بهصورت منابع نقدی تبدیل شود ،با نمایندگان
بازنشستگان جلساتی داشــتیم که پیشنهاد بسیار
خوبی ارائه کردهاند و این پیشنهادها بررسی شد .او
در پاســخ به اینکه آیا این تصمیمات در هفته آینده
(جاری) نهایی و اجرایی میشود ،گفت :تصمیم اتخاذ
شد و اجرایی شدن این تصمیم احتیاج به صحبت با
بازنشستگان و نمایندگان آنها دارد .نکات قابلتأمل
در اظهارات سرپرســت وزارت کار که شائبه محقق
نشدن مطالبات بازنشستگان و اجرا نشدن ماده96
قانون تأمین اجتماعی را پررنگ میکند این اســت
که بهگفتــه او اصالحیه مصوبه تعیین مســتمری
بازنشســتگان ،در چارچوب منابع ســازمان تأمین
اجتماعی و پایداری این منابع انجام شده است .با توجه
به اینکه در پیشنهاد اولیه تأمین اجتماعی ،پرداخت
مستمری بازنشســتگان در سایر ســطوح مزدی با
افزایش 38درصد بهاضافه 515هــزار تومان ماهانه
منوط به تسویه بدهی دولت به این سازمان شده بود
و ناتوانی دولت از پرداخت این بدهی به تغییر مصوبه
انجامید ،اکنون نیز این احتمال وجود دارد که بهواسطه
ناپایداری منابع در اختیار سازمان تأمین اجتماعی،
افزایش مستمری بازنشســتگان بیش از 10درصد
اما کمتر از پیشــنهاد اولیه تأمین اجتماعی افزایش
یابد .نکته دیگر اینکه سرپرســت وزارت کار ،اجرای
مصوبه جدید را نیازمند صحبت با بازنشســتگان(و
احتماالً توجیه و آمادهسازی اذهان آنها) دانسته که
ضرورت این اقدام فقط برای افزایشهای

کمتر از انتظــار بازنشســتگان قابلتصور اســت.
صدور احکام جدید بازنشستگان از شهریور

در ماده ۹۶قانــون تأمین اجتماعی ،این ســازمان
مکلف شده «میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی،
ازکارافتادگی کلی و مجموع مســتمری بازماندگان
را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر
نباشــد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب
هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد ».مجلس
هم براساس همین مادهقانونی میگوید که دولت در
مقام ابالغ این مصوبه قرار دارد و طبق سنت دورههای
قبل ،نباید تغییــری در مصوبه ایجــاد کند .یکی از
خوانشهــای امیدوارکننده از اظهارات سرپرســت
وزارت کار ،اطالعیهای اســت که ســازمان تأمین
اجتماعی صادر کرده است .در این اطالعیه ،میرهاشم
موسوی ،مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ،اظهارات
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را مبنی
بر موافقت با اصالح و افزایش مستمری سایر سطوح
مستمریبگیران این سازمان براساس ماده ۹۶قانون
تأمین اجتماعــی قلمداد کرده که مفهــوم آن ،باید
افزایش 38درصدی حقوق بازنشســتگان بهاضافه
515هزار تومان در ماه باشــد .تأمیــن اجتماعی در
اطالعیه خود با اشاره به اینکه فرایند پرداخت حقوق
این سازمان از بیستم هرماه طبق محاسبات و در قالب
سامانه متمرکز انجام میشود ،اعمال افزایش جدید
و نحــوه پرداخت و تأمین مالــی آن را نیازمند زمان
دانسته و از صدور احکام جدید در شهریورماه خبر داده
است .حمید حاجاسماعیلی ،کارشناس بازار کار نیز با
استقبال از اصالح مصوبه حقوق بازنشستگان تأمین
اجتماعی ،میگوید :ماراتن مطالبهگری بازنشستگان
و کارگران برای اجرای مصوبات قانونی شورایعالی
کار و هیأت امنای تأمین اجتماعی درخصوص افزایش
مستمریبازنشستگانوتعیینحقمسکنکارگریبه
نقطه پایانی رسیده است .به عقیده او ،نتیجه این فرایند
پر چالش ذینفعان با دولت ،یک دستاورد بزرگ صنفی،
مدنی و ملی است که شاهدی بر محوریت قانون در
انجام امور بود .او ابراز امیدواری میکند که در نقطه
پایان ،مدیران سازمان تأمین اجتماعی عین مصوبه
افزایش 38درصدی بهاضافه 515هزار تومان در ماه
را برای احکام بازنشستگان اعمال کنند.

رد پای بارشهای مونسون
در سدها
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سدهای خوزستان

۱۱.۱

آمارهای حــوزه آب ،از اثرگذاری حدود 15
میلیمتری بارشهای ســامانه مونسون بر
گزارش
میانگین بارندگیهای کشور حکایت دارد .به
دنبال بارندگیهای اخیر ،شرایط سدهای کشور نیز مساعدتر
شده و اختالف موجود آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل به
منفی  2درصد رسیده است .به گزارش همشهری ،طبق اعالم
ســخنگوی صنعت آب کشــور ،میزان حجــم آب تولیدی
بارندگیهای اخیر بهصورت رواناب سطحی یا نفوذ به منابع
آب زیرزمینی حــدود  ۷.۵میلیــارد مترمکعب تخمین زده
میشود که از این مقدار تاکنون حدود  ۳۵۰میلیون مترمکعب
در ورودی مخازن سدهای مهم کشور ثبت شده است.

میزبانان آبهای جدید

سخنگوی صنعت آب کشــور میگوید :بیشترین بارشهای
سامانه بارشی مونســون به ترتیب در استانهای سیستان و
بلوچستان ،گیالن ،فارس ،هرمزگان ،مازندران ،یزد ،بوشهر،
کرمان ،تهــران و البرز بوده و بر اســاس آمار ایســتگاههای
وزارت نیرو ،بارندگیهای اخیر ،متوسط بارش کشوری را ۱۵
میلیمتر بهبود بخشید.
فیروز قاســمزاده میافزاید :میزان حجــم آب تولیدی در
بارشهای اخیر که بهصورت رواناب سطحی یا نفوذ به منابع
آب زیرزمینی تخمین زده میشــود ،حــدود  ۷.۵میلیارد
مترمکعب اســت و از این میزان ،بر اســاس بارشی که در

وعده جدید خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آخرین تحوالت نرخ
تورم و ثبات قیمتها اعالم کرد :شــرایط جامعه به لحاظ
بیثباتی قیمتها و گرانیهــا در ماههای آینده قطعا بهتر
میشود .سخنگوی اقتصادی دولت افزود :تورم ماهانه تیر
 ۴.۶درصد بود درحالیکه در خردادماه  ۱۲.۲درصد بود و
انتظار ما در ستاد اقتصادی دولت این است که این روند در
مرداد پایینتر از تیرماه محقق شود تا بتوانیم به شکل پلهای
و مستمر ،نزول ماهانه نرخ تورم را در کشور داشته باشیم.
دولت هماهنگ در برابر تورم

در تکمیل این سخنان ،رئیسکل بانک مرکزی هم میگوید:
هماکنون یک هماهنگی بســیار خوب بین بانک مرکزی،
سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری و وزارت اقتصاد وجود
دارد .ما یک شورا شامل این  3دستگاه جهت هماهنگی برای
دخل و خرج دولت و اینکه استقراض از بانک مرکزی صورت
نگیرد تشکیل دادهایم .این موضوع جزو خطوط قرمزی بوده
که آقای رئیسجمهور برای ما تعریف کردهاند که سیاست
بسیار درستی هم است .علی صالحآبادی میافزاید :از ابتدای
سالجاری درآمدهای دولت اعم از نفت ،مالیات ،عوارض و
غیره و همچنین فروش اموال مــازاد دولت ماه به ماه پایش
میشود و به این ترتیب خود دولت هم مراقب است تا به منابع
بانک مرکزی دست اندازی نشود ،.خوشبختانه دولت هم در
زمینه مدیریت درآمدها و هم هزینهها دقت دارد؛ بنابراین
یکی از محورهای اصالحی که آغاز شده و تا اینجا خوب هم
پیش رفته ،اصالح رابطه دولت با نظام بانکی و بانک مرکزی
بوده است .وی تأکید کرد :محور بعدی مربوط به اصالح رابطه
بانک مرکزی و بانکها است که در این زمینه شاخصهای
سالمت بانکی مورد توجه اســت .بهعنوان مثال بانک نباید
اضافه برداشت داشته باشد و از خطوط اعتباری بانک مرکزی
استفاده کند .رابطه بانک مرکزی بهعنوان ناظر و سیاستگذار
حوزه بازار پول و نظام بانکی باید یک رابطه تعریف شــده و
سالم باشد که در این مسیر در حال حرکت هستیم.
جلوگیری از پول تورمساز

رئیس شورای پول و اعتبار درباره وضع نقدینگی و برنامه
بانک مرکزی برای کنتــرل آن به نفع سیاســت کاهش
تورم اعالم کــرد :یکی از دالیل اصلــی افزایش نقدینگی،
پایه پولی اســت .پایه پولی از عناصری تشکیل میشود و
یکی از آنها خالص دارایی خارجی بانک مرکزی اســت که
در واقع ارزهای حاصل از نفت و فرآورده گاز ،میعانات و...
است که درآمد دولت بهحساب میآید .بانک مرکزی آنها را
خریداری میکند و ریال در اختیار دولت میگذارد ،این کار
باعث افزایش خالص دارایی خارجی و پایه پولی میشود .او
میگوید :تا پایان تیرماه امسال نسبت به دوره مشابه سال
گذشته رشد خالص داراییهای خارجی منفی بود ،به این
معنا که موفق شــدیم هر ارزی که از دولت دریافت شد و
حتی ارزهای قبلی هم که در اختیار داشــتیم را به فروش
برسانیم و ریال را از بازار جمع کنیم واز این محل افزایش
پایه پولی بهوجود نیامد.
دولت قرض نمیگیرد

این مقام ارشد بانک مرکزی تأکید کرد :خوشبختانه دولت
سیزدهم از این تنخواه حداقل استفاده را داشته یا نزدیک
به صفر بوده است و دولت در حال اســتفاده از موجودی
حسابهای خود نزد بانک مرکزی است .او افزود :موضوع
دیگر اوراقی است که دولت منتشر میکند و بخشی از آن
در بازار توسط بانکها خریداری میشود و در مواقعی آن
را به بانک مرکزی میفروشند و بانک مرکزی هم با خرید
آن تزریق ریال انجام میدهد که ایــن مورد هم به خوبی
تحت کنترل قرار گرفته اســت .اوراقی را که امسال دولت
میفروشد بخشــی از آن را بانکها ،بخشــی را صندوق
سرمایهگذاری و بخش عمده آن را هم اشخاص حقیقی و
حقوقی غیربانکی میخرند.

آبگیری سدها از بارشهای مونسون

میلیون مترمکعب
سدهای کرمان

کاهش ماهانه نرخ تورم ،پلهای و مســتمر خواهد شد .این
تازهترین وعده احسان خاندوزی ،وزیر و سخنگوی اقتصادی
دولت سیزدهم است .خاندوزی میگوید :بر اثر روند کاهنده
تورم در ماههای آینده جامعه به لحاظ بیثباتی و افزایش
قیمتها و گرانیها قطعا با شرایط بهتری نسبت به ماههای
گذشته مواجه خواهد شــد .رئیسکل بانک مرکزی هم
از توقف اســتقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل بدهی
بانکها به بانک مرکزی خبر داده که میتواند نویدبخش
پایین آمدن پله به پله نرخ تورم در ماههای آینده باشد.
به گزارش همشــهری ،ایران همچنان یکی از کشورهای
دارای تورم باال در جهان به شــمار میرود و روند کاهشی
نرخ تورم که از ماههای نخست دولت سیزدهم شروع شده
بود پس از حذف ارز 4200تومانی کاالهای اساسی دوباره
روندی صعودی پیدا کرد تا جایی که نرخ تورم نقطه به نقطه
ایران به باالی 50درصد رسیده است .دولت و بانک مرکزی
امیدوارند با انضباط دادن به دخل و خرج ســاالنه کشور و
جلوگیری از افزایش کسری بودجه و همچنین نظم دادن
به وضعیت بانکها و کنترل ترازنامه آنها جلوی پیشروی
نرخ تورم را بگیرند.

کنترل بانکهای تورمساز

حوضه آبریز سدهای کشور رخ داده،
حجم آب ورودی به مخازن سدهای مهم
تاکنون حدود  ۳۵۰میلیون مترمکعب ثبت شــده است .به
گفته او ،حجم ورودی خالص ناشــی از سامانه بارشی اخیر
در مخازن ســدها ،حدود  ۳۵۰میلیون مترمکعب بوده که
بیشترین تأثیر را در افزایش ورودی به سدهای استانهای
سیستان و بلوچســتان و هرمزگان داشته است .طبق آمار،
هماکنون میزان کل حجم آب موجود در مخازن ســدهای
کشــور معادل  ۲۲.۶۲میلیارد مترمکعب است که نسبت
به مدت مشابه سال آبی گذشــته حدود  ۲درصد کاهش را
نشان میدهد.

رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بدهی بانکها به
بانک مرکزی بهعنوان عامل مؤثر دیگر در پایه پولی تحت
کنترل است ،تأکید کرد :البته موضوع اصالح نظام بانکی در
کنترل نقدینگی و پایه پولی بسیار مهم است که برای آن
برنامههای متنوعی وجود دارد .لذا انضباط در بانکها جزو
موضوعات بسیار مهم مدنظر بانک مرکزی است .او توضیح
میدهد :اینکــه بانکها اضافه برداشــت از بانک مرکزی
نداشته باشند و بتوانند با تکیه بر منابعی که در اختیار دارند
خود را اداره کنند و متکی به منابع پرقدرت بانک مرکزی
نباشند یکی از عوامل مؤثر بر نقدینگی و پایه پولی است که
برای آن برنامهریزی الزم صورت گرفته است.
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میز خبر

نقلقول

ایجاد شبکههای تخصصی سمنها
در معاونت جوانان

پاکسازی خیابانها از متجاهران و
غفلت از معتادان باالشهری
سرپرست معاونت پیشــگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه
پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه اعتیاد فقط
در کف خیابان نیست و حتی ساکنان باالشهر بهعنوان تفریح
از مواد استفاده میکنند ،گفت :درحالیکه مشغول پاکسازی
خیابان از معتادان متجاهر هســتیم ،از این دست معتادان
غفلت شده است.
فرهاد اقطار افــزود« :معتادان در مناطق باالشــهر در روند
درمان قرار نگرفتهاند و خانواده متوجه اعتیاد آنها نشده است.
برخی از این معتادان برای زیبایی از مواد استفاده میکنند».
او اضافه کرد« :فقط فکر مراکز ماده ۱۶برای معتادان متجاهر
هســتیم ،اما اگر فرصت توجه به معتادان در باالی شهر را
از دست دهیم ،خطرناک است .متأســفانه در مورد درمان
معتادانی که به مرحله تخریب نرســیدند ،فکری نکردهایم.
آنها هنوز خانواده دارند و متجاهر نیستند».
سرپرست معاونت پیشــگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه
پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گفت« :همه ما مشغول
پاکسازی خیابان هستیم و ممکن است چند سال طول بکشد
که معتادان ساکن باالی شهر نیز متجاهر شوند؛ بنابراین باید
درمان اختیاری و پیشگیرانه برای نســل جوان ساکن این
مناطق تسهیل شود».
سرپرست معاونت پیشــگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه
پیشگیری ســازمان بهزیستی کشــور از ارائه مناسبترین
مشــاورههای درمانی از طریق خط ملی مشــاوره اعتیاد با
شماره ۰۹۶۲۸خبر داد و گفت« :این خط تنها خط تخصصی
پیشگیری و درمان اعتیاد در کشور است که اپلیکیشن آن
نیز بهزودی راهاندازی میشود».
اقطار افزود« :فعال ارتباط با خط با شــماره ۰۹۶۲۸فقط از
طریق تماس تلفنی برقرار اســت و کارشناســان از ساعت
8صبح تا 8شب در حوزههای پیشــگیری و درمان مشاوره
ارائه میدهند و نزدیکترین مرکز درمانی و برنامه پیشگیری
را به فرد معرفی میکنند».
او ادامه داد« :مشاورهها براساس جنسیت ،نوع ماده مخدر،
سن و محل سکونت متغیر اســت .گاهی فرد معتاد بهدلیل
شغلی که دارد نمیتواند به کمپ بیاید؛ بنابراین کارشناس
خط ملی اعتیاد نزدیکترین مرکز و متناسبترین درمان را
به او ارائه میکند».
سرپرست معاونت پیشــگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه
پیشگیری ســازمان بهزیســتی کشــور گفت« :بیشترین
تماسگیرندگان با خط ملی اعتیاد زنان هستند؛ بهطوریکه
۷۴درصد تماسگیرندگان را زنان تشکیل میدهند».
اقطار افزود۴۰« :درصد از تماسگیرندگان را خود معتادان
تشکیل میدهند که درباره درمان خود و خانواده سؤال دارند
که از این تعداد 3درصد زنان معتاد هستند».

مهدی شکوری
مدیرکل امور بیمهشدگان سازمان
تامین اجتماعی
کارتدانشجوییمعتبر،مدرکتشخیص
دانشجو و مورد استناد برای ثبتنام بیمه
دانشــجویی بــوده و ترکتحصیلکردهها
نمیتواننــد از ایــن طــرح اســتفاده کنند.
ثبت نام بیمه دانشــجویان نیــز بهصورت
غیرحضــوری و از طریــق ســامانه خدمات
غیرحضوری انجام میگیرد /.مهر

ابهام در پذیرش بدون کنکور در رشتههای سالمت

انسیه خزعلی
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور
برنامــهای ریختــه شــده تــا خانــواده
زندانیــان را در زمینــه فرهنگــی و تربیتــی
پوشش دهی داشــته باشیم و امیدواریم
بهزودی جزئیات اعالم شده و خانوادهها
تحــت پوشــش قــرار بگیرنــد .همچنیــن
اعتبــاری بــرای مهارتآمــوزی و یادگیــری
مهارت در زندان اختصاص داده شــده تا
موجب درآمدزایی شود /.ایرنا

عکس :همشهری /منا عادل

مدیرکل دفتر مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه
جوانان وزارت ورزش و جوانان ،از ایجاد ۱۴شــبکه تخصصی
سازمانهای مردمنهاد و تشــکلها خبر داد و گفت که تمامی
تشکلهای مردمنهاد و سمنهایی که در وزارت ورزش و جوانان
ثبت نشدهاند ،اما مایل به دریافت خدمات این وزارتخانه اعم از
آموزشهای تخصصی و حمایتها هستند ،میتوانند عضو این
شبکهها شده و بهطور نظاممند فعالیت کنند.
مرتضی کاملنواب در گفتوگو با ایسنا ،همزمان با روز جهانی
جوانان و در آســتانه روز ملی تشکلهای مردمنهاد و مشارکت
اجتماعی ،گفــت« :از گذشــته وزارت ورزش و جوانان یکی از
مراجع صدور مجوزهای تشکلهای مردمنهاد در حوزه جوانان
بوده و در دوره جدید نیز در این راستا موضوعات مختلف را در
دستور کار قرار داد ه است».
مدیرکل دفتر مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه
جوانان« ،توانمندســازی» اعم از ارائه آموزشهای تخصصی
یا حمایت از سمنها و تشــکلهای جوانان را ازجمله اقدامات
اصلی معاونت امور جوانان دانست و با اشاره به لزوم شبکهسازی
تخصصی سمنها و تشکلها بهمنظور توانمندسازی بهتر آنها،
ی تخصصی
گفت« :در معاونت جوانان دولت سیزدهم شبکهساز 
تشکلها را بهمنظور توانمندسازی بهتر آنها دنبال کردیم».
کاملنواب درباره جزئیات شبکهســازی تخصصی ســمنها
و تشــکلها توضیح داد« :در این راســتا با توجه به موضوعات
متنوعی که سازمانهای مردمنهاد براساس آن در وزارت ورزش
و جوانان ثبت شدهاند۱۴ ،شبکه تخصصی را ایجاد کردیم و هر
شبکه در یک استان و به تعبیری در ۱۴استان مستقر هستند.
درواقع منظور از شبکه ،مجموعه تشکلهایی است که در موضوع
فعالیت خود دارای شباهت و اشتراک هستند».
او شبکه «ازدواج و جوانی جمعیت» ،شبکه «فعالیتهای جهادی
و نیکوکاری» ،شبکه «ســبک زندگی ایرانی اسالمی» و شبکه
«فعالیتهای دانشبنیان» را ازجمله شبکههای ایجاد شده در
این راستا عنوان کرد و ادامه داد« :اینگونه مجموعه سازمانهای
مردمنهاد یا سمنها با حوزه فعالیت مشترک در قالب یک شبکه
دور هم جمع شدند و هر شــبکه ممکن است متشکل از صدها
سمن یا تشکل باشد و سمنها از کل کشور میتوانند عضو یک
شبکه شوند».
بهگفته مدیرکل دفتر مشــارکتهای اجتماعی و فعالیتهای
داوطلبانه جوانان ،این شبکهسازی باعث میشود آموزشها و
حمایتهایی که از سوی وزارت ورزش و جوانان به سمنها ارائه
میشود بهطور تخصصی و متناسب با موضوع هر شبکه باشد.
کاملنواب همچنین از امکان عضویت سمنها و تشکلهایی
که مجوز خود را از وزارت ورزش و جوانان نگرفتهاند در این
۱۴شبکه خبر داد و افزود« :بسیاری از تشکلها عالقهمند
به ارتباط و همکاری با ظرفیتهای وزارت ورزش و جوانان
هســتند ،ولی بســتر الزم برای آن تاکنون وجود نداشته؛
چراکه این سمنها در دیگر مراکز دولتی شناسایی و ثبت
شــدهاند .از این پس شــبکههای تخصصی ســازمانهای
مردمنهاد و تشــکلها میتوانند میزبــان خوبی برای این
سمنها باشــند و تشــکلهایی که در وزارت ورزش ثبت
نشدهاند و مجوز فعالیت خود را از وزارت ورزش نگرفتهاند
میتوانند عضو این شبکههای تخصصی شوند و از خدمات
آن اعم از آموزش و حمایت استفاده کنند».
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بهرام عیناللهی
وزیر بهداشت
هماکنــون ۱۵مرکــز دولتــی و ۱۵مرکــز
خصوصــی را موظــف کردیــم کــه کشــت
حلزون شنوایی را انجام دهند .امیدواریم
امســال میزان بیمارانی که دچار کاهش
شنوایی هستند را به صفر برسانیم و بر ما
یک تکلیف بزرگی است چرا که اگر باالتر
از سن  4سال برود کشت حلزون شنوایی
فایدهای ندارد /.ایسنا

کارشناسان میگویند ورود دانشجوی علوم انسانی بدون آزمون به رشتههای «مامایی» و «بهداشت» ،ضربهزدن به نظام
سالمت و بازی با جان مردم است

گزارش

زهرا جعفرزاده

روزنامهنگار

دانشآموزان گروه علومانسانی پس از فارغالتحصیلی
میتوانند بدون کنکور در برخی رشــتههای حوزه
سالمت ،پذیرش شوند .آنطور که برخی نمایندگان
مجلس و اعضای نظام پزشکی اعالم میکنند ،این بار
اولی است که ماجرای پذیرش دانشآموز علوم انسانی
برای برخی از رشتههای مرتبط با نظام سالمت ،مطرح
میشود .تا قبل از این ،در دانشگاههای علوم پزشکی
تنها در مقطع کاردانی آن هــم در مناطق محروم و
با توجه به ردیفهای اســتخدامی براساس سوابق
تحصیلی دانشجویان بومی پذیرش میشدند .هرچند
که بهگفته رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی تهران
بزرگ ،در برخیمناطق محروم دورههای آموزشــی
مرتبط با رشتههای پزشــکی برگزار میشود که آن
منطقه حتی توان ارائه خدمات مرتبط با آن آموزشها
ی از ارائه
را هم ندارد .با مطرحشدن این موضوع ،نگران 
خدمات بهداشتی از ســوی افراد غیرمتخصص باال
رفته و اعالم میشــود که این اتفاقات ضربه به نظام
سالمت است .گفته میشود پذیرش دانشجو از میان
فارغالتحصیالن علومانسانی ،برای رشتههای مامایی
و بهداشت ،آغاز شده است ،هرچند که بهگفته دبیر
شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ،برای این
طرح ،ضریبی برای مدرک دیپلم درنظر گرفته شده
که این ضریب باعث میشود شانس پذیرش با دیپلم
نامرتبط بسیار کاهش پیدا کند و در موارد بسیار نادر
این اتفاق بیفتد؛ چراکه متقاضی از افراد دارای دیپلم
تجربی بسیار زیاد اســت .این موضوع اما از نگرانی
متخصصان حوزه سالمت کم نکرد.
وزارت بهداشت موافق نیست!

ماجرا با اعتراض رئیس هیأت مدیره نظام پزشــکی
تهران بزرگ ،نسبت به این موضوع ،ابعاد جدیتری
بهخود گرفت .مویــد علویان پذیرش دانشــجوی
مامایی و بهداشت از میان دانشآموزان علوم انسانی
را بازی با جان مردم عنوان کرد .او در واکنش به طرح
پذیرش بدون کنکور دانشجو در رشتههای کاردانی
زیرمجموعه وزارت بهداشت از داوطلبان کنکور رشته
علوم انســانی ،میگوید که در ماههای اخیر شــاهد
ی شــده
ب و غریب و غیرکارشناســ 
طرحهای عجی 
و آسیبرسان در حوزه آموزشــی هستیم که قطعا
در آینده صدمات بســیاری را به سالمت مردم ایران
وارد خواهد کرد؛ تصمیمی ماننــد افزایش ظرفیت
پذیرش دانشجوی پزشکی در کنکور و اعطای مجوز به
دانشکدههای شهرهای کوچک و بدون امکانات برای
پذیرش دانشجوی پزشکی یکی از نمونههایی بود که
بدون کار کارشناسی و درحالیکه تمام مراجع و منابع
علمی این حوزه آشکارا تصویب و اجرا شد .او تصویب

چنین طرحهایی را منجر به کاهش کیفیت آموزشی
پزشکان خواند.
در فاصله کمــی ازاعالم این موضوع ،دبیر شــورای
گسترش دانشگاههای علوم پزشــکی اما از مواضع
وزارت بهداشــت گفت .بهگفته جلیل کوهپایهزاده،
این اتفاق ،خواست وزارت بهداشت نیست« :معاونت
آموزشی وزارت بهداشــت موافق پذیرش دانشجو با
ســوابق تحصیلی و بدون آزمون در رشتههای علوم
پزشکی نیست».
اعضای شورایعالی سنجش و پذیرش چه کسانیاند؟
دبیر شورای گسترش دانشــگاههای علوم پزشکی
میگوید از سالها قبل ،براساس مصوبات سنجش و
پذیرش دانشجو دانشگاهها مکلف شدهاند در مقاطع
کاردانی و کارشناسی براساس سوابق تحصیلی دانشجو
جذب کنند .با اینکه وزارت بهداشت تابع قوانین این
شوراست ،اما پذیرش دانشگاههای علوم پزشکی صرفا
با ســوابق تحصیلی را عادالنه نمیداند .او این را هم
اضافه کرد که این تصمیمات مربوط به دولت سیزدهم
نیست و از سالها قبل وجود داشته است« :چارهای
جز تمکین قانون نداشته اما در حال تغییر عادالنه آن
هستیم تا حتی با کمترین احتمال سالمت مردم به
خطر نیفتد ».کوهپایهزاده در شرایطی این موضوع را
مطرح میکند که وزیر علوم ،رئیس سازمان سنجش،
وزیر بهداشت ،روسای دانشگاه آزاد و دانشگاه پیامنور
و همچنین 2نفر از روسای دانشــگاههای دولتی به
انتخاب وزارتخانههای بهداشت و علوم ،اعضای شورای
سنجش و پذیرش دانشجو هستند و قاعدتا تصمیمات
بدون اطالع این اعضا گرفته نمیشود .با این حال ،دبیر
شورای گسترش دانشــگاههای علوم پزشکی تأکید
میکند که پذیرش دانشــجو صرفا از طریق سوابق
تحصیلی خواست وزارت بهداشت نیست.
موافق نبودن وزارت بهداشــت ،قانعکننده
نیست

موید علویان،رئیس هیأتمدیره نظا م پزشکی تهران
بزرگ اما این موضوع را نمیپذیرد و آن را قانعکننده
نمیداند .او به همشــهری میگوید« :تربیت نیروی
کارآمد برای نظام ســامت ،موضوع بســیار مهمی
است که بهعهده وزارت بهداشت گذاشته شده است.
وزارت بهداشت تنها وظیفه بهداشت و درمان ندارد،
بلکه در ادامه عنوان آن« ،آموزش پزشکی» هم آمده
که این مســئله بسیار مهم اســت .وزارت بهداشت،
متولی آموزش و تربیت نیروی کارآمد اســت و باید
خدمات کیفی و کمی مناســبی به مردم ارائه دهد.
اینها جزو وظایف این وزارتخانه است ،بنابراین سازمان
سنجش یا سازمان غیرمرتبط دیگری ،نمیتواند جدا
از سیاستهای وزارت بهداشت عمل کند ».او میگوید:
«مگر سازمان ســنجش میتواند برای دانشگاههای
علوم پزشکی دانشجو پذیرش کند و وزارت بهداشت
بگوید من موافق نیســتم؟! این تصمیمات بر مبنای

تدبیر نیست .چطور یک ماما بدون اینکه سنجش شود
و بدون اینکه آموزشهای پایهای این رشته را گذرانده
باشد ،میتواند وارد این بخش شود؟ کسانی که وارد
هر رشتهای میشوند ،از قبل یا به آن عالقه داشتهاند
یا براساس تواناییهایشــان آن را انتخاب کردهاند،
کسی که مثال در رشته انســانی یا ریاضی یا تجربی
درس خوانده ،قطعا انگیزه بیشتری برای تحصیل در
همان رشته دارد ،بنابراین چطور میتوان بدون آزمون
این افراد را برای رشــته غیرمرتبطی پذیرش کرد و
در نهایت 5 ،4سال دیگر ،آنها در قالب نظام سالمت،
خدمات بهداشــتی به مردم ارائه دهند .اینها نقض
حقوق شهروندی است و خالف تعهد مسئوالن است.
وزارت بهداشت مسئول پیگیری این ماجراست».
مجلس واکنش نشان دهد

علویان از اینکه چه کســانی این مصوبه و طرحها را
تأیید میکنند ،اظهار بیاطالعی میکند« :امســال
در ابالغیه سازمان ســنجش این موضوع را دیدم و
بسیار تعجب کردم .مسئله آنقدر مهم است که باید
نمایندههای مردم در مجلس و حتی حقوقدانان هم
نسبت به آن واکنش نشان دهند و شکایت کنند .نباید
برای سیاستهای کالن ،تصمیمهای غیرکارشناسانه
گرفته شــود و نیروهای غیرکارآمد و ناقص تحویل
نظام سالمت داده شود .نباید با سالمت مردم شوخی
کرد ».این مسئول در سازمان نظام پزشکی میگوید
برای نخستینبار است که شاهد پذیرش دانشجو برای
رشتههای مامایی و بهداشــت از میان دانشآموزان
علوم انسانی اســت« :من قبال چنین چیزی ندیده
بودم ،سازمان نظام پزشکی براساس اساسنامهاش،
غیر از پیگیری حقوق صنفی پزشکان ،وظیفه اجرایی
ندارد ،بنابراین وزارت بهداشــت باید نسبت به این
موضوع واکنش نشان دهد .ما این موضوع را به اطالع
رئیس سازمان نظام پزشکی رساندهایم و از آن طریق
با وزیر بهداشت در میان گذاشته میشود .به هر حال،
وزارت بهداشت اگر نمیتواند این موضوع را پیگیری
کند ،به صراحت اعالم کند .باید با مردم شفاف و صادق
بود؛ چراکه این اقدام جز آسیبزدن به مردم ،نتیجه
دیگری ندارد».
چرا علوم انسانی؟

آمار متقاضیان علوم انســانی کنکور امسال ،بهطور
چشمگیری باال بود ،هرچند که روند صعودی داوطلبان
این رشته در کنکور سراسری ،از سال 97آغاز شده و
همچنان هم ادامه دارد .آمارها نشان میدهد آزمون
سراسری در ســال205 ،97هزار و 26شرکتکننده
داشت ،در سال282 ،98هزار و 151نفر ،در سال،99
355هزار و  ،580در سال370 ،1400هزار و 112نفر و
در سال412 ،1401هزار و 525نفر .این در حالی است
که هر سال ،داوطلبان رشته علوم تجربی ،پیشتاز بود
و حاال داوطلبان علوم انسانی ،در رقابت تنگاتنگی از

نظر تعداد قرار گرفتهاند .اعداد نشان میدهد که تعداد
داوطلبان علوم انسانی در حال رسیدن به داوطلبان
علوم تجربی است؛ امســال 574هزار و 751نفر در
گروه علوم تجربی شرکت کردند و 412هزار و 525نفر
گروه انسانی .حاال در این شــرایط هر سال از تعداد
داوطلبان رشته ریاضی کاسته میشود .پیش از این،
احسان جمالی ،معاون فنی و آماری سازمان سنجش
نسبت به کاهش متقاضیان ریاضی اعالم نگرانی کرده
و درباره علوم انسانیها گفته بود که داوطلبان بیشتر
به سمت رشــتههایی گرایش دارند که بازار بهتری
داشته باشد .حاال اما از میان رشتههای علوم تجربی
برای فارغالتحصیالن علوم انسانی ،بازار کاری ایجاد
شده است.
معضــل اســتفاده نکــردن از متخصصان
درجایگاهمناسب

محمدعلی محسنی بندپی ،عضو کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس هم نســبت به پذیرش دانشآموزان علوم
انسانی در رشتههای مرتبط به ســامت ،واکنش نشان
میدهد و به همشهری میگوید که برای نخستین بار است
که چنین تصمیمی گرفته میشود و درصورت تحقق این
موضوع ،فاجعهای در نظام سالمت رخ خواهد داد« :نظام
سالمت یکی از ارکان اساسی تمام دولتهاست ،به همین
دلیل در تمام کشــورها ،بهعنوان یکی از مسئولیتهای
حاکمیتی پذیرفته شده است و آن را به بخشهای دیگر
واگذار نمیکنند».
او میگوید« :یکی از معضالت جامعه ،استفاده نکردن از
ی است ،چند وقت
متخصصان در جایگاه مناسب و تخصص 
پیش هم در جلسه علنی مجلس در حوزه کشاورزی در
این زمینه بحثی پیش آمد .در نظام سالمت باید نسبت
به این موضوع دقت بیشتری شود و افرادی که در رشته
تخصصی آموزش میبینند ،بر مبنای تخصصشان ،عمل
کنند .یکی از مشکالت در ســازمان نظام پزشکی کشور
و بهطور مشــخص در هیأتهای عالی انتظامی ،دخالت
رشتههای مختلف در تخصص یکدیگر است .چشمپزشکی
و اپتومتری ،زنان و زایمان و مامایی و ...رشتههای نزدیک
به هم هستند که تداخل تخصص دارند .به همین دلیل
هم وزارت بهداشت و نظام پزشکی ،بین آنها مرز تعیین
کرده است .حاال چه رسد به اینکه فردی که از پایه ،آموزش
دیگری دیده ،وارد رشتههای تخصصی شود ».او میگوید
اعضای کمیسیون بهداشــت و حتی سایر کمیسیونها
قطعا نسبت به این موضوع واکنش نشــان خواهند داد:
«مفاد درسی رشتههای مختلف در مقطع دبیرستان با هم
متفاوت است ،به همین دلیل است که برای انتخاب رشته
دفترچههای متعددی منتشر میشود تا افراد با توجه به
رشته تحصیلیشان ،وارد دانشگاه شوند .به هر حال ،اعضای
کمیسیون بهداشت مجلس در هفته آینده نسبت به این
موضوع واکنش نشان خواهند داد ».بهگفته او ،هر ارگانی
که نگران سالمتی مردم است ،باید نسبت به این موضوع
واکنش نشان دهد.

خبر

مقابله با اثرات نامطلوب
تغییرات اقلیمی
رئیس جمعیت هــال احمر گفت« :هــال احمر برای
پیشــگیری از تبعات تغییرات اقلیمی در کشور از افزایش
همکاری با دستگاههای مربوطه استقبال میکند و اقدامات
این جمعیت تنها به امداد و نجات پس از ســانحه خالصه
نمیشود ».پیر حسین کولیوند خبر داد«:افزایش بارشهای
سیل آسای خارج از فصل همزمان با خشکسالی از تبعات
نامطلوب تغییرات اقلیمی است و هالل احمر در هنگام وقوع
حوادثی چون سیل به سانحه فراخوانده میشود.
درحالیکــه مبارزه با تأثیــرات تغییــرات آب و هوایی و
پیشگیری از حوادث ناشی از آن مدتی است در اولویتهای
جمعیت هالل احمر قرار گرفتهاســت ».او افزود« :پس از
کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی در گالســکو اسکاتلند
در سال گذشته ،امســال این نشست بزرگ بینالمللی در
شرمالشیخ مصر برگزار میشود و وزیر اجتماعی همبستگی
این کشور پیش از این از جمعیت هالل احمر ایران خواسته
بود تجربیات ایــن جمعیت در دو بخش پاســخگویی و
پیشگیری از خشکسالی و سیلهای با منشا تغییر اقلیم،
تدوین و بهعنوان راهکارهای عملی و منطقهای در اختیار
سران کشورهای جهان در نشست شرمالشیخ قرار گیرد.
انتظار اســت که در داخل کشور نیز مشــارکت و تعامل
بیشتری برای پیشگیری از سانحه سیل و بحران خشکسالی
با جمعیت هالل احمر شکل بگیرد ».او افزود« :هالل احمر
کشــور ظرفیت انتقال تجارب بینالمللی در پیشگیری از
سیلهای مخرب خارج از فصول بارش را با اتکا به تجربیات
خود و شــرکای بینالمللیاش دارد و از تعامل و همکاری
دستگاههای مسئول در کشور برای پیشگیری و افزایش
آمادگی در برابر این سوانح استقبال میکند».

عدد خبر

12.8

شــاخص تعــداد اهــدای عضــو در یــک
میلیوننفر،درچهارماهنخستامسال
است .طبق اعالم رئیس مرکز مدیریت
پیوند و بیماریهای وزارت بهداشت این
شــاخص در ســال 1400عــدد 10.2بــود
و نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش
چشمگیریداشتهاست.
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میــزان رشــد پیونــد اعضــا در ایــران
نســبت بــه ســال گذشــته اســت .از
طرفــی تنهــا در تیرماه امســال با رشــد
30درصــدی پیونــد عضــو در کشــور
نســبت بــه ســال 1400روبــهرو بودیم.
91نفر از افــراد دچار مرگ مغزی در تیر
ماه  ،1401به اهدای عضو رسیدهاند.

رقم

درصد

آموزشهای مهارتی برای دانشآموزان دختر استانها

مشاور امور زنان آموزش و پرورش میگوید هدف از این طرح ایجاد فرصتهای شغلی برای دانشآموزان دختر است
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان گفت« :با توجه
به تعداد باالی دانشآموزان دختــر در مناطق محروم،
مدرسه
سهمیههایی را برای آموزش مهارت به آنها در استانها
درنظر گرفتهایم».
سند تحول بنیادین بهعنوان نقشــه راه نظام تعلیم و تربیت ،آموزش و
پرورش را موظف به مهارت آموزی به دانشآموزان کرده اســت ،در واقع
براین اساس هر دانشآموز باید پس از فارغالتحصیلی حداقل یک مهارت
را آموخته باشد .در این میان مهارتآموزی برای دختران بهعنوان نیروی
انسانی ماهر و تعلیم یافته اهمیت بســیاری دارد ،چرا که به این واسطه
بانوان میتوانند با سرمایههای اندک عالوه بر سودمندی برای جامعه و
تقویت عزت نفس خود ،در بهبود اقتصاد خانواده هم یاریرسان باشند.
در این راســتا و با توجه به ضرورت مهارتآموزی دختران کشــور ،زهرا
پناهیروا در گفتوگو با ایرنا درباره برنامههای مهارتی آموزش و پرورش
برای دانشآموزان در مناطق محروم اظهار کرد« :یک طرح ایجاد شده تا
دانشآموزان در مناطق محروم در کنار دروس نظری ،مهارتی را هم آموزش

ببینند ».او افزود«:هدف طرح این است که دانشآموزان دختر به واسطه
آموزشهای مهارتی بتوانند وارد بازار کار شوند و هم به اقتصاد خانواده و
هم تحصیل آنها کمک شود ».مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان
با بیان اینکه این آمادگی وجود دارد که برای سال تحصیلی جدید اتفاقات
مناسبی را در حوزه مهارتآموزی دانشآموزان دختر رقم بزنیم ،ادامه داد:
«بیشک آمار قابل مالحظهای را میتوان برای این موضوع درنظر گرفت
که به هر استان یک سهمیه ارائه شود تا بتوانند در مهارتآموزی دختران
یک اتفاق خوبی را رقم بزنند ».پناهیروا افزود« :همچنین برای افزایش
آگاهی فرهنگی دانشآموزان دختر ،کالسهای آموزشی برگزار میکنیم
تا از نظر فرهنگی و بصیرتی ،نیازهای فرهنگی جامعه را رفع کند ».این مقام
مسئول یادآور شد« :به همین منظور در روز دختر یک اتفاق خوب و مبارک
رقم زدیم و یک دبیرخانه دائمی و ستاد با ریاست مشاور امور زنان در شهر
قم ایجاد شد و مدیرکل آموزش و پرورش استان قم را بهعنوان دبیرخانه
اجرایی کار گذاشتیم ».پناهیروا گفت« :وزارت آموزش و پرورش و مشاور
امور زنان این وزارتخانه هم بهعنوان ستاد مرکزی تلقی شده و برنامهریزی

میشــود که برای اقدامات فرهنگی دختران همافزایی در دستگاههای
فرهنگی کشور صورت گیرد ».مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان
افزود« :همچنین جشنواره ملی دختران ایران قوی رقم زده شد که در این
طرح گروههای سنی دانشآموزان دختر و همچنین دانشجو معلمان در
دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی بتوانند در آن ورود کنند ».او همچنین
درباره اقدامات صورت گرفته برای دختــران بازمانده از تحصیل گفت:
«برنامههای مختلفی از طریق دستگاههای اجرایی صورت گرفته که به این
واسطه با همافزایی میتوان مشکالت و نیازهای کودکان بازمانده از تحصیل
در شهر تهران را احصا کرد و هماهنگی برای این اقدامات در بخش دختران
صورت میگیرد ».سال تحصیلی گذشــته ،طبق اعالم وزارت آموزش و
پرورش 210هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود داشتند.
وزارت آموزش و پرورش بخشی از این تعداد را مرتبط با دانشآموزان پایه
اولی دانست که خانوادههایشان بهدلیل شیوع کرونا ،ترجیح دادهاند فرزند
خود را سال بعد به مدرسه بفرستند .در این میان دختران بیش از دو سوم
بازماندگان از تحصیل را در ایران بهخود اختصاص دادهاند.
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انتقال هوایی ارگان حیاتی شامل قلب،
کبــد ،کلیــه و روده بــرای بیمارانــی کــه
حیاتشــان منوط به پیوند بوده ،انجام
شــده اســت .هماکنون این بیمــاران به
زندگی عــادی خــود بازگشــتهاند و بدن
بیماران به عضو پیوندی واکنش منفی
نداشته است.
در چهــار ماهــه نخســت امســال بــه
اهدای عضو رسیدهاند .این آمار نتیجه
ایثارگری و اعــام رضایت خانوادههای
اهداکننــده مــرگ مغــزی و همچنیــن
فعالیتهای شبانه روزی همکارانمان
در وزارت بهداشــت ،دانشــگا ههای
علــوم پزشــکی و واحدهای شناســایی
و فراهمآوری اعضای پیوندی است.
منبع :ایسنا

6
با مردم

شنبه  22مرداد 1401
شماره 8564

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

خودرو ام به دلیل نبود قطعــه ،بالتکلیف در تعمیرگاه
مانده است

نیمه تیرماه خودروی جک خود را جهت سرویس به نمایندگی
بردم که تشخیصی برای نقص کولر ندادند .همان روز در جاده
کولر دچار مشکل شد که گفتند بدون نوبت بیاورید .مسافرت
فوری پیش آمد و کولر خراب در جاده ،باعث خرابی ماشین
شد؛ ماشین را با هزینه شخصی خود به نمایندگی بردم و آنجا
گفتند که خودرو حداقل یک ماه باید اینجا بماند چون قطعه
نداریم .بعد از مدت ها تماس و پیگیــری به تازگی گفته اند
حداقل تا  15شهریورماه صبر کنید شاید درست شود .هزینه
حمل خودرویی که بیش از  3روز در تعمیرگاه بماند با شرکت
است که آن هم تا االن از جیب ما رفته است و معلوم نیست
تا کی باید بدون خودرو بمانیم و چقــدر بابت هزینه تعمیر
بپردازیم.
مصطفی سعیدی از تهران

فروش محصوالت فاسد و در این شرایط انصاف نیست

در این شرایط بد اقتصادی فروش محصوالت تاریخ گذشته
یا فاسد واقعا بی انصافی است؛ چند روز قبل یک دوغ از برند
معروف گرفتم که تاریخ انقضای آن 31شــهریور اســت اما
من کارگر با 5سر عائله
متاسفانه دوغ کپک زده بود و این برای ِ
واقعا غم انگیز است که حتی نمی دانیم به کجا شکایت کنیم.
دالوری از ازنا

دفاتر پیشــخوان دولت از ثبت نام کارت ملی هوشمند
طفره می روند

در حالی که ثبت احوال فرایند ثبتنام کارت ملی هوشمند را
به دفاتر پیشخوان واگذار کرده ،برخی دفاتر نسبت به ثبتنام
طفره می روند که همین امر منجر به سرگردانی متقاضیان در
بین دفاتر شده است .اگر قرار است این دفترها ثبت نام نکنند،
چرا ســازمان ثبت احوال اعالم کرده که صــدور کارت ملی
هوشمند تسریع شده است؟ جلوی تخلفات دفاتر پیشخوان
را بگیرند و از سرگردانی مردم جلوگیری کنند.
محمودنیا از تهران

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

پیامک

باتری ویلچر معلوالن ،دست نیافتنی شده است

باتری ویلچرم نیازمند تعویض است .از نمایندگی قیمت آن
را پرسیدم گفتند :هفته قبل ۵میلیون و ۸۰۰هزار تومان بود
تا سه شنبه صبر کنید که قیمت جدید به شما بدهیم .همان
قیمت قدیمش هم برای 90درصد معلوالن ویلچرنشــین
قابل تهیه نیســت  .دریافتی یک معلــول ماهانه حداکثر
430هزار تومان است که اگر یک سال آن را پس انداز کند،
به لوازم ضروری تر از ویلچر هم نمی رســد تا چه برسد به
خرید باتری ویلچر .گرانی زندگی اقشار همانند ما را به کلی
به انزوا برده است.
سارخانلو از تهران

قطع مکرر آب در شهرکرد ادامه دارد

در حالی که چهارمحال و بختیاری استانی پرآب و شهرکرد
بام کشــور و تامین کننده آب چند استان است ،آب شرب
در مرکز استان مدام قطع می شود و با تانکر به مردم شهر
آبرســانی می کنند .این در حالیاســت که این روزها هوا
بســیار گرم و آبی که در محالت با تانکر توزیع می شــود
ناسالم است.
مردانی از میرآباد شهرکرد

گوجه فرنگی را به قیمت از کشاورز نمی خرند

من از گوجه کاران خراســان شــمالی هســتم که در آستانه
ورشکســتگیام .گوجه ای که کیلویی ۳هزار تومان برای یک
کشاورز تمام می شود به سختی از ما 3هزار تومان می خرند که
جدای از هزینه جمع آوری و حمل و نقل است .این قیمت یعنی
فاتحه کشاورزی من خوانده است  .چرا کشاورزی که یکسال تمام
چشمش به محصولش است ،باید به این وضعیت بیفتد .چرا هیچ
قیمتگذاری و نظارتی بر این روند نمی شود.
شیروانی از شیروان خراسان شمالی

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

جلوی افزایش قیمت بیشتر دارو را بگیرند

قرصی که چند هفته قبل  3ورق آن را 10هزار تومان خریده
بودم ،این بار  3ورقش را 45هزار تومــان خریدم .واقعا این
چه وضعیتی است که من پیرمرد یارانه ام را بابت چند ورق
قرص مسکن که ناچارم مصرف کنم بپردازم؟
قناعت از تهران

حسینیه بودن عمارت صولت السلطنه را مصوب کنند

عمارت صولت السلطنه در روستای ســریک هشترود که
سال ها به عنوان حسینیه از آن اســتفاده می شد و قدمت
150ســاله دارد ،در آســتانه تخریب کامل اســت .این در
حالیاست که هویت بنا سالهاســت که به عنوان یک اثر
تاریخی و حسینیه شناخته شده است و جا دارد مسئوالن
فرهنگی با هماهنگی سازمان های مربوطه ضمن حفظ بنا
برای تبدیل آن به یک حسینیه با قدمت اقدام کنند و اجازه
ندهند بنا تخریب شود .نکته اینکه ســاکنان بنا آدم های
مذهبی و خوشنامی بوده اند و تبدیل رسمی بنا به حسینیه
مناسبت دارد.
حیدری از هشترود

مجازات مالی برای قطع درختان ،بازدارنده نیست

در ماههای اخیر بارها خبر قطع درختــان در تهران و دیگر
شهرها را شنیده ایم که جرایم سنگینی برای متخلفان در نظر
گرفته اند .این متخلفان اغلب با پرداخت این جرائم مشکلی
ندارند و به ســادگی از پس آن برمی آینــد؛ پس این جرائم
کافی و بازدارنده نیست .بهتر است برای کسانی که به محیط
زیست ،به خصوص در شهرها آسیب می رسانند مجازاتهای
دیگری در نظر بگیرند که به اندازه کافی بازدارنده باشد و آنها
فکر نکنند که تخلف کرده ام و پولش را می دهم!
قلی زاده از تهران

نوجوان 17ساله در نخستین سرقت دست به جنایت زد

وقتی مالباخته قاتل شد
نوجوان 17ســاله که برای دیدن دوســت
اینستاگرامی خود به پایتخت سفر کرده بود به
جنایی
دام سارقی گرفتار شد و اموالش را از دست داد.
همین باعث شد که برای جبران خسارت تصمیم به سرقت
بگیرد اما نخستین سرقت او همراه با جنایتی هولناک بود.
به گزارش همشهری ،این جنایت شــامگاه یکی از روزهای
اسفند سال گذشته رخ داد .آن شب پسری کم سن و سال در
یکی از خیابانهای باقرشهر تهران با مردی جوان گالویز شد
تا گوشی او را ســرقت کند .او زمانی که با مقاومت مرد جوان
روبهرو شد باچاقو ضربهای به قلب او زد و پس از سرقت گوشی
وی پا به فرار گذاشت.
شاهدان با دیدن این صحنه پلیس و اورژانس را خبر کردند و
مرد جوان به بیمارستان منتقل شد اما جانش را از دست داد .به
این ترتیب تیمی از مأموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت
وارد عمل شدند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل
آغاز شد.
بررسیها حکایت از این داشــت که مقتول مردی 31ساله
بود که شــب حادثه پس از آنکه محل کارش را ترک کرده و
در حال بازگشت به خانه بوده در دام سارق جنایتکار گرفتار
شده است .بازبینی تصاویردوربین مداربستهای که در اطراف
محل درگیری بود نشان میداد که مقتول در حال صحبت با
موبایلش بوده که ناگهان پسری کم سن و سال به سمت وی
هجوم برده تا گوشی موبایل او را سرقت کند و در جریان این
سرقت وی را به قتل رسانده است .سارق کم سن و سال کاله به
سر و ماسک بهداشتی بهصورت داشت و تالش کرده بود هیچ
ســرنخی از خودش بهجا نگذارد اما کارآگاهان جنایی که به
محل درگیری رفته بودند در آنجا یک فیش مچاله شده بانکی
پیدا کردند که احتمال میرفت متعلق به قاتل بوده و هنگام

درگیری با مقتول از جیبش افتاده است.
تیم جنایی به این امید که فیش بانکی متعلق به قاتل باشــد
به اســتعالم آن پرداخت و همین موضوع سرنخی شد برای
شناسایی عامل جنایت .به این ترتیب او که نوجوانی 17ساله
و اهل روستایی در یکی از استانهای مرکزی بود پس از ماهها
فرار دستگیر شــد و پس از انتقال به اداره آگاهی به قتل مرد
جوان اعتراف کرد .او حاال با دســتور قاضی جنایی بازداشت
شده و تحقیقات از وی ادامه دارد.

سفر پردردسر

متهم به قتل 17ساله است و دو ماه دیگر وارد 18سالگی میشود .او مدعی
توگو
گف 
است که تا قبل از دستگیری از کشته شدن جوانی که از وی سرقت کرده
بود خبر نداشته است .گفتوگو با او را بخوانید.

برای چه کاری به تهران آمده بودی؟

برای دیدن دختر موردعالقهام که مدتی قبل در اینستاگرام با او آشنا شده بودم .او ساکن
تهران بود و من در روســتا زندگی میکردم .برای همین وقتی قرار مالقات گذاشتیم ،راهی
پایتخت شدم .موقع سفر کارت عابربانکی که پدرم به من داده بود و مقداری پول داخل کیف
پولم بود .حتی کارت ملی و مدارک دیگر هم داخل کیف پولم بود که اصال متوجه نشدم چه
زمانی و توسط چهکسی کیفم به سرقت رفت.
چه زمانی متوجه سرقت شدی؟
وقتی به تهران رسیدم ،از عابربانک پول گرفتم و کیفم را داخل جیب کاپشنم گذاشتم .بعد
سوار مترو و اتوبوس شدم و در نهایت تصمیم گرفتم برای دوروز اتاقی در مسافرخانه اجاره کنم
و روز بعد با دختر موردعالقهام قرار بگذارم .اما همان لحظه بود که فهمیدم کیف پولم نیست.
دست خالی بودم و یک هزارتومانی هم نداشتم .از طرفی هیچکس را هم در تهران نداشتم.
سردرگم بودم و بیهدف در خیابانهای پایتخت پرسه میزدم که ناگهان فکری به سرم زد؛
فکر سرقت .تنها راهی بود که میتوانستم به پول برسم و بعد به دیدن دختر موردعالقهام بروم
و با هم راهی تفریح شویم .نمیخواستم در برابر او کم بیاورم که فکر کند بیپولم.
چندمین سرقتت بود که دست به جنایت زدی؟
اولین .واقعا نمیخواستم دست به جنایت بزنم .نمیدانید چقدر پشیمانم و عذاب وجدان
دارم .وقتی دستگیرم کردند و متوجه شدم مالباخته فوت شده آنقدر حالم بد شد که
ساعتها گریه کردم.
از شب حادثه بگو ؟
آن شب در خیابان پرسه میزدم و بهدنبال سوژهای بودم برای زورگیری .ناگهان چشمم به
مقتول افتاد که در حال صحبت با موبایلش بود .گوشیاش مدل باال بود و اگر مشتری خوب پیدا
میکردم پول خوبی هم گیرم میآمد .همین شد که به سمت نخستین سوژه حرکت کردم و با
خود گفتم از چند نفر سرقت میکنم و بعد از دیدن دخترموردعالقهام و تفریح با او به شهرمان
بازمی گردم اما قرار بود اتفاق تلخی رقم بخورد.آن شب مرد جوان مقاومت کرد و اجازه نداد
گوشیاش را سرقت کنم .من هم از ترس اینکه مردم برسند ودستگیرم کنند با چاقو ضربهای
به مقتول زدم و همان شب به شهرمان بازگشتم.
چرا چاقو همراهت بود؟
این هم بدشانسی دیگرم است .انگار همهچیز دست بهدست هم داده بود تا در این سفر من
تبدیل به قاتل شوم .چاقو را به محض ورود به تهران خریدم .بهنظرم چاقوی قشنگی بود و آن
را خریدم اما خبر نداشتم قرار است چند ساعت دیگر با آن جان یک انسان را بگیرم.
با گوشی موبایل مقتول چه کردی؟
از آن شبی که دست به جنایت زدم و گوشی را سرقت کردم ،آن را داخل کشوی میزم قرار
دادم و در این 5ماه هرگز آن را از داخل کشــو بیرون نیاوردم و روشن نکردم .میترسیدم و
وحشت داشتم که اگر آن را روشن کنم دستگیر شوم .در تمام این 5ماه عذاب وجدان داشتم و
نمیدانستم فردی که با چاقو به او ضربه زدم زنده است یا فوت شده .بعد از دستگیری متوجه
مرگ او شدم و عذاب وجدانم بیشتر شده است.

خانواده دریافتکننده قلب پیوندی پس از یکسال به دیدار خانواده اهداکننده رفت

تپش قلب حامد در سینه احمد

«آنها با اهدای اعضای بدن فرزندشان
من را نجــات دادند و باعث شــدند
گزارش
فرزندانم بیپدر نشوند ».این مهمترین
بخش از حرفهای مردی است که مدتها با مشکالت
قلبی دست و پنجه نرم میکرد و امید چندانی به زندگی
نداشت اما درست یک سال قبل در چنین روزهایی قلب
یک بیمار مرگ مغزی به او اهدا شد و زندگی دوبارهای
یافت .حاال او در نخستین ســالگرد فوت این بیمار به
دیدار خانواده او رفت تا از آنها قدردانی کند.
به گزارش همشــهری ،جوانی که ســال گذشــته
اعضای بدنش اهدا شــد حامد کلهرودی نام دارد .او
پدر دختری 7ساله به نام س��دنا بود و سال گذشته
درحالیکه همــراه با یکی از دوســتانش ســوار بر
موتورس��یکلت در حال عبور از چهارراه گلزار شرقی
کرج بود با تیر چراغبرق برخورد کرد و بهدلیل شدت
جراحات وارده دچار مرگ مغزی شد .درحالیکه قلب،
کلیهها ،کبد و سایر اعضای حامد هنوز زنده بود پدر و
مادر حامد تصمیم گرفتند اعضای بدن او را به بیماران
نیازمند اهدا کنند و به این ترتیب و طبق خواســته
والدین حامد 14عضو بــدن او نجاتبخش بیماران
نیازمند شد .مدتی پس از این اتفاق پدر حامد تصمیم
گرفت تا تعدادی از بیمارانی را که اعضای بدن حامد
به آنها اهدا شــده را پیدا کند .او از طریق بیمارستان

توانســت فردی که قلب حامــد را دریافت کرده بود
پیدا کند .او میخواست این بار صدای قلب پسرش را
درحالیکه در سینه فرد دیگری میتپید احساس کند.
در این شرایط بود که با دریافتکننده تماس گرفت و
همزمان با نخستین سالگرد فوت پسرش از او دعوت
کرد که در مراسم او شرکت کند.
قلبی که هنوز میتپد

احمد ،مرد 51سالهای اســت که حاال قلب حامد در
ســینهاش میتپد .او درباره ماجــرای دریافت قلب
پیوندی به همشهری میگوید :من سالها مکانیک
بودم .بعد از چندین سال کار تصمیم گرفتم یک مغازه
بخرم .همه دار و ندارم را فروختم این مغازه را خریدم
اما قسمت نشد که در آن کارم را شروع کنم؛ چرا که
دچار مشکالت زیادی بود و مدارک آن مشکل داشت.
این بود که مغازه از دســتم رفت و همه داراییام را از
دست دادم .آنقدر غصه میخوردم تا اینکه یک روز از
شدت ناراحتی دچار حمله قلبی شدم و سکته کردم.
احمد میگوید :نمیدانم چطور شد اما فشار روانی زیاد
من را تا یک قدمی مرگ پیش برد .به لطف خدا از این
حمله قلبی جان سالم به در بردم اما پزشکان گفتند
بهدلیل شدت سکته قلبم دیگر درست کار نمیکند
و باید به فکر پیوند قلب باشــم .روزهای سختی بود.

آن روزها یک هفته خانه بودم و دو هفته بیمارستان.
نمیتوانستم کاری انجام دهم و بیشتر اوقات بیحال
در بستر افتاده بودم و همسرم بیشتر بار زندگی را به
دوش میکشــید .دریافتکننده قلب ادامه میدهد:
این شرایط حدود 3سال طول کشید تا اینکه گفتند
قلب یک بیمار مرگ مغزی شده برای پیوند زدن به من
پیدا شده است .با شنیدن خبر انگار دنیا را به من داده
بودند .من که هر روز امیدم به زندگی کمتر میشــد
با شــنیدن این خبر خدا را شکر کردم .به این ترتیب
قلب این بیمار به من پیوند زده شــد و بعد از یک ماه
بستری بودن در بیمارستان به خانه برگشتم .پزشکم
گفته بود که تا 6ماه نباید از خانه بیرون بروم .چرا که
با کوچکترین بیماری ممکن بود قلب دچار مشکل
شود و همه این زحمات به باد برود .این دوران را هم
گذراندم تا اینکه حاال بعد از حدود یک سال بهتدریج
به زندگی عادی برگشتهام اما هنوز پزشکم انجام کار
سنگین را برایم ممنوع کرده است .احمد اما تا همین
چند روز قبل نمیدانست در این مدت قلب چهکسی
در سینهاش میتپد .تا اینکه خانواده حامد با پیگیری از
طریق بیمارستان توانستند او را پیدا کنند .او میگوید:
به من نگفته بودند که بیمار مرگ مغزی چهکسی است
و قلب چهکسی به من اهدا شده است .خودم خیلی
دوست داشتم تا خانواده صاحب قلب را ببینم و از آنها

اعضای بدن احمد به بیماران نیازمند اهدا شد

بهخاطر کار بزرگی که انجام داده بودند تشکر کنم اما
منتظر بودم تا حالم بهتر شود .چند روز قبل بود که
یک نفر تماس گرفت و گفت که پدر همان فردی است
که قلبش به من پیوند زده شــده است .او گفت چند
روز دیگر مراسم ســالگرد فرزندش است .آنها دعوت
کردند و من هم گفتم هر طور که شــده در مراسم او
شرکت خواهم کرد .او که حاال فهمید اهداکننده قلب
مرد جوانی است که از او یک دختر خردسال به یادگار
مانده میگوید :نمیدانم چطور باید از آنها تشکر کنم.
اما ممنونم که با این کارشان من را نجات دادند و باعث
شدند فرزندانم بیپدر نشوند .آنها زندگی دوباره به من
دادند و من همیشه مدیونشان هستم.

در جریــان 2حادثــه
دردناک که بــه فاصله
داخلی
3روز در خراسان رضوی
رخ داد10 ،نفر در استخرهای کشاورزی
غرق شدند8 .نفر از قربانیان افرادی بودند
که برای نجات 2فرد غرق شده به داخل
اســتخر پریده بودند ،اما نهتنها موفق به
نجات نشدند بلکه خودشان نیز به اعماق
استخر فرو رفتند و جان باختند.
بهگزارش همشهری ،ظهر پنجشنبه مرد
میانسالی به همراه 3پسر نوجوان و یکی از
اقوامش برای تفریح به نزدیکی یک استخر
کشــاورزی در حوالی روستای حسینی
شهرستان تایباد در خراسانرضوی رفته
بود که یکی از پســران نوجوان تصمیم
گرفت برای آبتنی وارد استخر شود .پسر
12ساله وارد استخر شــد غافل از اینکه
عمق آب بیشتر از 2متر است و ناگهان در
آب غوطهور شد .برادر بزرگترش با دیدن

غرق شدن  ۴عضو یک خانواده درشوشتر

وقتی دختــر جوان در دریاچه در حال غرق شــدن بــود 2 ،برادر و
مکث
برادرزادهاش به آب زدند تا او را نجات دهند اما همگی جانشــان را از
دست دادند .به گزارش همشهری ،این حادثه صبح دیروز (جمعه) در
منطقه دشت بزرگ عقیلی شوشتر واقع در اســتان خوزستان اتفاق افتاد .اعضای یک
خانواده 10نفری برای تفریح به دهنه معروف سور رفته بودند که یکی از آنها که دختری
18ساله بود وارد آب شد اما چون شناکردن بلد نبود ،دچار مشکل شد .در این شرایط 2
برادر و برادرزادهاش که 30 ،20و 34ساله بودند برای نجات او وارد آب شدند اما هر  3نفر آنها
همراه با دختر جوان غرق شدند .به گفته مهدی آبنژاد ،سرپرست آتشنشانی شهرستان
شوشتر ،پیکر قربانیان با کمک آتشنشانان و سرنشین یک قایق از آب بیرون کشیده شد
و پس از تایید مرگ آنها به پزشکی قانونی انتقال یافت.

«17قطعه طال را در گورســتانی دفن کن و روز بعد آن را از دل
خاک بیرون بکش و نزد من بیاور تا وردی بخوانم و مشــکالتت
حل شود» .مرد رمال با این نســخه عجیب به راحتی توانست
دختر نوجوان را فریب داده و همه طالهــای او و خانوادهاش را
سرقت کند.
به گزارش همشــهری ،چند روز قبل دختری 16ساله به همراه
خانوادهاش راهی اداره پلیس شــدند تا از یک مرد رمال به اتهام
کالهبرداری شکایت کنند .دختر نوجوان در توضیح ماجرا گفت:
مدتها بود که همه وقتم در دنیای مجازی میگذشت و بیشتر
وقتها سرگرم چت کردن با دوستانم در واتساپ یا اینستاگرام
بودم و همین باعث شــده بود که مادرم مدام به من گیر بدهد و
از کارهایم ایراد بگیرد .وی ادامــه داد :از بهانهگیریهای مادرم
خسته شده بودم و یک روز که با یکی از دوستانم درباره این ماجرا
حرف زدم ،او پیشنهاد کرد از یک رمال برای حل مشکالتم کمک
بخواهم .او میگفت رماالنی را در اینستاگرام میشناسد که قادرند
مشکالت افراد را حل کنند و با شنیدن حرفهای او وسوسه شدم
که من هم برای حل مشکالتم از یک رمال کمک بخواهم.
توجو در اینستاگرام ،مرد رمالی را یافتم و
وی گفت:پس از جس 
برای او پیامی فرستادم و از مشکالتم با مادرم گفتم .او پاسخم را
داد و گفت نسخهای برایم مینویســد تا دیگر مادرم به کارهایم
گیر ندهد و بهانه نتراشد .او به من گفت باید به روستایی در اطراف
تهران بروم و در گورستانی ،کنار یک قبر قدیمی 17قطعه طال
دفن کنم .سپس روز بعد به آنجا بروم و طالها را از دل خاک بیرون
بکشــم و نزد او ببرم تا وردی روی طالها بخواند و نسخهای که
وقتی آنها را به خانه برگرداندم ،همه مشکالتم حل شود.
دختر نوجوان ادامه داد :به راحتی فریــب مرد رمال را خوردم و
بخشی از طالهای خودم را برداشــتم و به سمت گورستانی که
رمال آدرسش را داده بودم حرکت کردم .قبری که او آدرسش را
داده بود یافتم و کنار آن طالها را دفن کردم .رمال از من خواسته
بود تا عکس و فیلم از دفن کردن طالها برایش بفرستم که همین
کار را هم انجام دادم .به گمان اینکه حرفهای او حقیقت دارد روز
بعد مجددا به گورستان رفتم تا طالها را از داخل خاک و کنار گور
بیرون بیاورم اما اثری از طالها نبود.
دختر نوجوان که گمان نمیکرد به دام یک رمال سارق گرفتار
شده است ،برای بار دوم نیز فریب او را خورد .وی در ادامه شکایت
خود گفت :وقتی دیدم اثری از طالها نیست ،به رمال زنگ زدم که
او گفت ارواح طالها را بردهاند و برای اینکه طالها را پس بدهند
باید مجددا 17قطعه طال کنار یک قبــر قدیمی دیگر در همان
گورستان دفن کنم .بیآنکه به کسی حرفی بزنم ،گفتههای مرد
رمال را باور کردم و روز بعد طالهای مادر و خواهرم را برداشتم
اما کم بود و 17قطعه نمیشد .به همین دلیل بخشی از طالهای
دخترخالهام را قرض گرفته و راهی قبرستان شدم و باز هم این
اتفاق تکرار شــد؛یعنی طالها را دفن کردم و روز بعد اثری از آن
نبود .دختر نوجوان گفت :وقتی دیدم اثری از طالها نیست ،با رمال
تماس گرفتم اما موبایلش خاموش بود .حتی پیج اینستاگرامی
او هم از دســترس خارج شــده بود که آنجا بود فهمیدم به دام
یک کالهبردار مجازی گرفتار شدهام که با فریب من به راحتی
توانسته بود در 2مرحله طالهایم را سرقت کند .تا چند روز جرأت
نمیکردم به کسی حرفی بزنم چون خودم زیر سؤال میرفتم اما
در نهایت ناچار شدم به خانوادهام حقیقت را بگویم .با این شکایت،
تیمی از مأموران پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران با دستور بازپرس
دادسرای ویژه سرقت تحقیقات خود را برای بازداشت رمال سارق
و شناسایی جرایم احتمالی دیگر از سوی وی ،آغاز کردهاند.

انتقال پیکر کوهنورد جانباخته از
علمکوه
2روز پس از ســقوط مرگبار یکی از کوهنــوردان در ارتفاعات
علمکوه ،پیکر وی از ارتفاعات به پایین منتقل شد.
بهگزارش همشهری ،این کوهنورد باتجربه که مهدی شایگان
نام داشت روز 18مرداد ماه همراه با 4کوهنورد دیگر موفق به فتح
قله علم کوه شدند .آنها در راه بازگشت بودند که در منطقه گرده
آلمانها دچار حادثه شدند .در این حادثه بهدلیل ریزش سنگ
شایگان از دیوارهای حدود 30متری سقوط کرد و جان خود را از
دست داد .بهدنبال این حادثه تیمی از فدراسیون کوهنوردی که
در آن منطقه اردویی برپا کرده بودند با مدیریت امداد کوهستان
جمعیت هاللاحمر 4عضو دیگر این گروه را که روی گرده گرفتار
شده بودند را به ونداربن منتقل کردند اما بهدلیل شرایط نامساعد
جوی کشف و انتقال پیکر کوهنورد جانباخته امکانپذیر نبود.
روز گذشته با بهتر شدن اوضاع جوی ،تیمی برای انتقال پیکراین
کوهنورد به محل حادثه صعود کرد .آنها پس از کشف پیکر آن را
با استفاده از تجهیزات ویژه به پایین منتقل کردند.

مرگ 8نفر بــرای نجات 2نفر
این صحنه به کمک او شتافت و بیآنکه
شنا بلد باشد به داخل استخر پرید ،اما او
هم سرنوشتی جز برادرش نداشت .طولی
نکشید که پدر و پســر دیگر خانواده به
همراه یکی از اقوامشان که شاهد حادثه
بودند یکی پس از دیگری برای نجات بقیه
به داخل استخر پریدند و آنها نیز به همراه
بقیه به اعماق استخر فرو رفتند و شاهدان
هر چه کردند موفق به نجات آنها نشدند.
آنهایی که شاهد این ماجرا بودند به کمک
حادثهدیدگان شتافتند و همزمان ماجرا
به آتشنشانی تایباد هم گزارش شد و با
حضور امدادگران ،پیکــر هر 5فرد غرق
شده از آب بیرون کشیده شد .هیچیک
از قربانیان نفس نمیکشــیدند و وقتی
نیروهای اورژانس رسیدند ،تالش برای
احیای قبلی آنها آغاز شد ،اما متأسفانه این
تالشها نتیجه نداشت و هر 5نفر جانشان
را از دست داده بودند.

نسخه طالیی مرد رمال
برای دختر 16ساله

فریب دوباره

در 2حادثه مختلف 10نفر در استخرهای کشاورزی غرق شدند

ایــن حادثــه در حالی مردم روســتای
حسینی را در شوک فرو برد که چند روز
پیش از آن ،یعنی در بعدازظهر دوشنبه
حادثهای مشابه در روستای عبداهلل آباد
شهرستان خوشــاب در خراسان رضوی
رخ داد .آن روز یکــی از اهالی روســتا
که در مشــهد زندگی میکند به همراه
اعضای خانوادهاش به روستا آمده بود تا
مراسم عزاداری تاســوعا و عاشورا را در
کنار آشــنایان و هموالیتیهایش باشد.
بعدازظهر که شد2 ،پسر نوجوان خانواده
به همراه 2پسر عمو و یکی از بستگانشان
که 18ساله بود تصمیم گرفتند سری به
استخر کشاورزی که در نزدیکی روستا
بود ،بزنند .وقتی به آنجا رسیدند ،یکی از
پسرها که 10ساله بود برای آبتنی وارد
استخر شد ،اما درست همانند حادثهای
که در تایباد رخ داد ،در آب غوطهور شد.
ابتدا برادرش و پس از آن 3پسر دیگری که
همراه آنها بودند برای نجات ،یکی پس از
دیگری وارد استخر شدند ،اما هیچکدام از
آنها به فن شنا آشنایی نداشتند و همین
باعث شد که همگی در استخر غرق شوند.
شــاهدانی که متوجه این حادثه شــده
بودند بــه کمک آنها شــتافتند و موفق
شــدند هر 5نفر را از آب بیرون کشیده
و ســوار بر خودروی یکی از افراد محلی
به بیمارستان منتقل کنند اما متأسفانه
4نفر از این افراد بر اثر خفگی جانشــان
را از دست دادند و پزشــکان تنها موفق
شــدند ضربان قلب یکی از پسربچهها را

کوتاه از حادثه

تصویر اعضای خانواده تایبادی که در استخر غرق شدند.

بازگردانند و این در حالی است که ضریب
هوشیاری مغزی او بسیار پایین است.
نجات خطرناک

وقوع این دو حادثه تلخ به فاصله 3روز،
هر چند مباحث مربوط به اســتخرهای
کشــاورزی و وظیفه صاحبان استخرها
برای ایمن کــردن آنها را ســر زبانها
انداخته ،اما از یــک جنبه دیگر نیز قابل
بررسی اســت .اینکه قربانیان چه باید
میکردند که چنیــن فاجعهای بهوجود
نمیآمد .حسین درخشان ،مدیر مرکز
کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد
و نجات جمعیت هــال احمر میگوید:
سؤال این است که اگر با فردی که در حال
غرق شدن اســت مواجه شدیم باید چه
کار کنیم؟ اگر واقعا اصول و فنون نجات
غریق را نمیدانید هرگز بــه او نزدیک
نشوید چون ممکن است او با دست و پا
زدن بیش از حد ،افراد دیگر را نیز دچار

آسیب یا غرقشــدگی کند .بهترین کار
این است که سعی کنید از چوب یا طنابی
برای بیرون کشیدن فرد غریق استفاده
شود و اگر این وسایل در دسترس نیست
به حالت زنجیره انسانی ،چند نفر دست
یکدیگر را بگیرید و به غریق نزدیک شوید
تا او را نجات دهید .قطعا اگر این روشها
استفاده نشود خودتان هم ممکن است
غرق شــوید .هر وقت که میخواهید
به غریق نزدیک شــوید باید از سمت
پشت نزدیک شوید تا در دید او نباشید
و بتوانیــد به او امدادرســانی کنید .او
ادامه میدهد :بیشــترین غریقها در
مناطق خلوت و جاهایــی که ناجیان
غریق حضور ندارند جان خود را از دست
میدهند و در ایــن مکانها احتمال
نجات خیلی کم است .چون برای نجات
جان فردی که غرق میشود و اکسیژن
به بدنش نمیرســد بین 3تا 5دقیقه
بیشتر فرصت باقی نیست.

قتل مرد ثروتمند با انگیزه سرقت
تحقیقات برای رازگشایی از قتل مرد ثروتمند ،توسط تیم جنایی
پایتخت آغاز شده است.
به گزارش همشــهری ،ظهر روز چهارشــنبه گذشته به قاضی
محمد تقی شعبانی ،بازپرس جنایی تهران خبر رسید که مردی
در خانه ویالیی خود به قتل رسیده است که با دستور وی گروهی
از کارآگاهان جنایی در محل حادثه حضور یافتند .مقتول مردی
75ساله بود که بر اثر خفگی به قتل رسیده و حدود 9ساعت از
مرگش میگذشت .وی سالها بود که پس از فوت همسرش به
تنهایی زندگی میکرد و نخستین فردی که با جسد وی مواجه
شده دخترش بود که برای دیدن او به خانه پدرش رفته و ناباورانه
با جسد وی مواجه شده بود .تحقیقات نشان میداد که مقتول،
مردی ثروتمند بوده و به هم ریختگی خانه وی نشان از سرقت
میداد .در ادامه بررسیها مشخص شــد که خودروی مقتول و
وسایل خانه مانند تلویزیون ،وسایل آنتیک ،ظروف نقره ،پول،
سکه و دالر سرقت شده است .در این شرایط بود که فرضیه قتل
با انگیزه سرقت قوت یافت که به دستور بازپرس جنایی تهران
جسد مقتول به پزشکی قانونی انتقال یافت و گروهی از کارآگاهان
اداره دهم پلیس آگاهی تهران مأمور شدند تا عامل یا عامالن این
جنایت مرموز را شناسایی و دستگیر کنند.

شنبه  22مرداد 1401
شماره 8564

جهاننما

نقلقول

ديپلماسي؛ حربه انتخاباتي اردوغان

اشرفغنی
رئیسجمهور پیشین افغانستان
مــن رئیسجمهــور قانونــی افغانســتان
هستم ،اما تاکنون شــرایط برای بازگشتم
به افغانستان ایجاد نشــده است .گناهی
هم نکردهام که منتظر عفو طالبان باشم.
زلزله سیاسی شــده و همه گنگ هستند،
لطفا خشــم خــود را طرف کســانی داشــته
باشــید که نگذاشــتند ما حکومــت کنیم.
(ایبیان)

اردوغان سعي دارد با تمركز بر دستاوردهاي خود در سياست
خارجي ،بحرانهاي اقتصادي داخلي را به حاشيه براند

موفقیتهای بینالمللی

مقامهای حــزب حاکم عدالــت و توســعه( )AKاردوغان را
بهعنوان دولتمردی به تصویر میکشــند که بهلحاظ اعتبار
بینالمللی قابل مقایسه با رقبای داخلیاش نیست .یک مقام
ارشد دولتی با اشــاره به اینکه هیچ چهره سیاسی دیگری در
ترکیه چنین سطحی از ارتباطات بینالمللی را ندارد به رويترز
گرفته اســت« :بخواهید یا نخواهید اردوغان یک رهبر است.
هیچ رهبر دیگری در ترکیه وجــود ندارد که بتواند جایگزین
او شود».
روســیه و اوکراین 31تیرماه (22جوالی) توافقــی را برای
بازگشایی  3بندر اودسا ،چرنوگورسک و یوژنی در اوکراین به
منظور صادرات غالتی که ماهها بود به خاطر جنگ گیر افتاده
بودند ،امضا کردند؛ توافقی که به نگرانی از کمبود جهانی غالت
که میتوانست میلیونها نفر را به قحطی بکشاند ،پایان داد.
این توافق با میانجیگری سازمان ملل و ترکیه صورت گرفت.
اردوغان همچنین موفق شــد که از جو بایدن ،رئیسجمهور
آمریکا ،تعهد بگیرد که از فروش جنگندههای  F16آمریکایی
به ترکیه حمایت کند .واشنگتن پیشتر در واکنش به خرید
تسلیحات روسی از سوی ترکیه ،فروش جتهای  F35به آنکارا
را متوقف کرده بود.
ترمیم پیوندهای منطقهای

اردوغان که از اعتراضهای گســترده ضد دولتی در  2013و
کودتای ناموفق در سال  2016جان سالم به برده اکنون به امید
جذب سرمایههای خارجی مورد نیاز خود درصدد ترمیم روابط
تیره و تار با قدرتهای منطقهای است .امارات متحده ،رقیب
ترکیه در جنگ داخلی لیبی و مناقشه خلیجفارس بر سر قطر،
در توافقهای سوآپ ارزی با ترکیه به ارزش 28میلیارد دالر به
چین ،قطر و کرهجنوبی پیوست .ترکیه همچنین امیدوار است
تا بتواند با عربستان نیز توافقهای تجاری داشته باشد و روابط
خود را با مصر و رژی م صهیونیستی بهبود بخشد.
اما کلید دیپلماسی اردوغان در خاورمیانه و فراتر از آن ،چیزی
است که رئیسجمهوری ترکیه آن را «تفاهم مشترک مبتنی
بر اعتماد و احترام متقابل با پوتیــن» میخواند؛ رابطهای که
شــرکای ترکیه در ناتو را به شــدت نگران کرده است .ترکیه
با وجود انتقاد از حمله روســیه به اوکرایــن ،از غرب بهدلیل
ارسال تسلیحات به اين كشــور انتقاد و همزمان از همراهی
غرب برای اعمال تحریمهای درنظر گرفته شده بر ضد روسیه
خودداری میکند؛ رویکردی که به گفته آنکارا باعث شده تا
میانجگیریهایش نتیجه داشته باشد.
محک انتخاباتی

با وجود موفقیتهای اردوغان در سطح بینالمللی ،اصلیترین
نگرانــی رایدهندگان ترکیــه وضعیت اقتصــادی و حضور
3.6میلیون پناهنده سوریهاي در این کشور است که در ابتدای
جنگ سوریه ،دولت ترکیه از آنان استقبال کرد اما اکنون از نظر
مردم به رقیبی برای مشاغل و خدمات دولتی تبدیل شدهاند.
اردوغان یکــی از تاثیرگذارترین چهرههای سیاســی ترکیه
اســت که پس از مصطفی کمال آتاتــورک بنیانگذار ترکیه
مدرن ،طوالنیترین دوره زمامداری را در این کشــور داشته
است .رویترز نوشته كه نظرسنجیهای هفته گذشته حاکی
از آن است که حزب عدالت و توسعه با 33.8درصد بیشترین
حمایت رایدهندگان ترکیهای را با خــود دارد .اما این همه
داســتان نیســت .اردوغان با تهدید اتحاد احزاب مخالف با
یکدیگر روبهرو است .نظرسنجیها نشان میدهد کاندیداهای
ریاستجمهوری با فاصله نزدیک او را دنبال میکنند.
اردوغان توپراک ،یکی از اعضای حزب اپوزیسیون
جمهوریخواه خلق( )CHPو مشــاور ارشد
کمــال قلیچداراوغلــو ،رهبر ایــن حزب،
میگوید« :دولت از سیاســت خارجی برای
سرپوش گذاشتن بر فاجعه اقتصادی
اســتفاده میکند؛ فاجعهای که
خود مســئول آن اســت .دولت
اردوغان از پیروزی دیپلماتیک
برای مردم گرفتار در مشکالت
اقتصــادی داستا نســرایی
میکند ».توپراک معتقد است
که اردوغان حتــی در حوزه
دیپلماسی نیز امتیازاتی را به
طر فهای مقابل میدهد که
عزت ترکیه را زیر سوال میبرد
و موقعیت این کشور را تضعیف
میکند.

سقوط افغانستان؛ يك سال بعد

تصرف كاخ رياستجمهوري افغانستان توسط نيروهاي طالبان در تابستان  .1400عكسAP :

«ترکیه بهلحاظ سیاســی ،نظامی و دیپلماتیک در حال ورود
به یکی از قدرتمندترین دورانهای خود است ».این بخشی از
اظهارات رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه ،در اواخر
هفته گذشته است .اردوغان در حالی از آغاز عصری شکوهمند
در ترکیه صحبت میکند که کشورش با بحران شدی د اقتصادی
روبهرو است؛ بحرانی که به اعتقاد ناظران ،انتخابات پارلمانی
و ریاستجمهوری سال آینده را به یکی از چالشبرانگیزترین
رقابتهای سیاسی او در  20سال گذشته تبدیل خواهد کرد.
ناظران سیاسی با اشــاره به مجموعهای از دستاوردهای اخیر
اردوغان در عرصه بینالمللی از جمله توافق مهم با روســیه
و اوکراین بــرای از ســرگیری صادرات غــات معتقدند در
جایی که مردم ترکیه تــورم  79درصدی را تجربه میکنند و
ارزش لیر نسبت به چند ماه پیش به شدت سقوط کرده ،این
پیشــرفتهای بینالمللی با تصویر تیره و تار اقتصاد داخلی
در تضاد است .همین چهارشــنبه گذشته بود که خبرگزاری
بلومبرگ گــزارش داد لیر ترکیه با کاهــش  0.4درصدی به
 17.96به ازاي هر دالر رسیده اســت .این در حالی است که
ناظران اقتصادی پیشبینی کردهاند ،ارزش لیر در برابر دالر
تا سال آینده نزدیک به 15درصد دیگر هم کاهش پيدا كند.
منتقدان انگشــت اتهام به سوی سیاســتهای غیرمتعارف
اقتصادی اردوغان میگیرند؛ از جمله کاهش متوالی نرخ بهره
بهرغم تورم باال و برکناری  3رئیس بانک مرکزی از سال .2019
اردوغان اما تاکید دارد که میوه سیاستهای اقتصادی دولتش
از جمله اولویت دادن به صادرات ،تولید و سرمایهگذاری را بايد
نیمه نخست سال  2023چيد.
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جوزپ بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
حل و فصل وضعیت افــرادی که در یک
زندان روبــاز به نــام غزه گرفتار شــدهاند
در دســت اتحادیه اروپا نیست .شرایط
زندگــی در غــزه فضاحتبــار و مایــه
شرمساری است ،اما هیچ راهحلی برای
حل این مســئله خاورمیانه بــدون تعهد
اساســی از ســمت آمریکا وجود نــدارد.
( راشاتودی)
وانگ ونبین
سخنگوی وزارت خارجه چین
بهتر اســت رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا بــه افغانســتان ،عراق ،ســوریه
و لیبــی هــم بــرود تــا بــرای کشــتار
صدهاهزار غیرنظامی بهدست ارتش
آمریکا ابــراز ندامت کنــد .او همچنین
میتواند به این کشورها وعده دهد که
وحشیگریهای مشابهی که ناشی از
نقض منشــور ملل متحد است ،دیگر
تکرار نخواهد شد(.شینهوا)

یکسال پس از سقوط کابل و تسلط طالبان بر افغانستان ،مردم این کشور فقیرتر شدهاند و ناامنی تشدید شده است
کابل یک ســال پیش بــا چنان
ســرعتی بــه تســخیر نیروهای
گزارش
طالبان درآمد که حتــی رهبران
این گروه را هم شگفتزده کرد .پس از عقبنشینی
غیرمنتظره نیروهای آمریکایی از افغانستان2 ،دهه
پس از برانــدازی حکومت طالبان ،آنهــا دوباره به
قدرت بازگشــتند .بازگشــت به قدرت طالبان در
پی تهاجمی گســترده بود که از اردیبهشــتماه
ســال قبل و همزمان با خروج نیروهــای نظامی
خارجی از افغانســتان ،از جنوب قندهار آغاز شد و
بهتدریج سرتاسر افغانستان و در نهایت کابل را در بر
گرفت .کابل با فرار اشرف غنی ،رئیسجمهور وقت
افغانستان ،سقوط کرد و طالبان پس از 20سال به
قدرت بازگشت.
با گذشــت یکســال از ســقوط کابل ،وضعیت
افغانســتان با آنچه طالبها در آغاز حکومت از آن
دم میزدند فاصله زیادی دارد .گروه طالبان پس از
تصرف افغانستان بارها و بارها وعده برقراری صلح،
ثبات و امنیت در کشــوری را داد که دههها درگیر
جنگ بوده است .اما اکنون در افغانستان نه خبری از
صلح و امنیت هست و نه ثبات .طالبان در طول سال
گذشته ناتوانی خود در حل بحرانهای اقتصادی،
امنیتی و سیاســی افغانســتان را بهخوبی نمایش
داده است .حکومت طالبان در این مدت نتوانسته
با هیچیک از کشورهای همسایه ارتباطی دوستانه
برقرار کند و هیچ کشوری در جهان هنوز حکومت
طالبان را به رسمیت نشناخته است.
بحران اقتصادی و وضعیت حقوق بشر در این کشور
به نسبت دوران پیش از حکومت طالبان بهمراتب
وخیمتر شده و بحران انسانی افغانستان با نزدیکتر
شــدن به فصل ســرما ،روزبهروز نگرانکنندهتر
میشــود .تمامی این فجایع اما زیر ســایه جنگ
اوکراین به فراموشی سپرده شده است .با آغاز جنگ
میان اوکراین و روسیه ،به ناگاه تمامی توجه جامعه
جهانی از افغانستان برداشته و بر اوکراین متمرکز
شد؛ رویدادی که دســت افغانها را از کمکهای
جهانی کوتاهتر کرد و آرامش خاطری نسبی را برای
رهبران طالبان به ارمغان آورد.

افغانســتان به ارزش 7میلیارد دالر را در بانکهای
خود مســدود کرد و تحریمهایی گســترده علیه
افغانستان اعمال کرد؛ دارایی که با وجود مذاکرات
اخیر میان آمریکا و طالبان ،همچنان دور از دسترس
مردم افغانستان باقی مانده است.
در نتیجه ســوءمدیریت طالبها ،از آغاز حکومت
آنها در افغانســتان تاکنون اقتصاد این کشــور 20
تا 30درصد کوچکتر شــده اســت .خشکسالی،
محصوالت کشاورزی را از بین برده و گرسنگی و فقر
را افزایش داده است .رویگرداندن سرمایهگذاران
خارجی و از بین رفتن تجــارت خارجی تحتتأثیر
تحریمهای بانکی ،اقتصاد این کشــور را نابود کرده
اســت .بخش زیادی از جمعیت 39میلیون نفری
افغانستان بیکار شــده و مفاهیمی نظیر معیشت و
خدمات اجتماعی در این کشور تقریبا از بین رفتهاند.
اکنون فقر ،گرسنگی و بحران انسانی در این کشور
به وخیمترین وضعیت خود رسیده است .براساس
آمارهای ســازمان ملل ،گرسنگی شــدید بیش از
20میلیون افغان ،یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت
را در معرض خطر قرار داده است؛ رقمی که نسبت

به سال گذشته افزایشی 65درصدی داشته است.
همچنین بانک جهانــی در گــزارش جدید خود
هشــدار داده که 69درصد از مردم افغانستان توان
تامین غــذای روزانه خود را ندارنــد و 16درصد از
خانوادههای افغان در طــول روز کمتر از یک وعده
غذا مصرف میکنند .آمارهــای جهانی همچنین
نشان میدهند 59درصد از افغانها نیازمند دریافت
کمک آنی هســتند و در صورتی که اقدامی سریع
صورت نگیرد ،تا پایان ســال97 ،درصد از جمعیت
افغانســتان به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد .در
این میان ،کودکان افغان اصلیترین قربانیان بهشمار
میروند .ســازمان ملل اردیبهشتماه سالجاری
اعالم کرد بیش از 1.1میلیون کودک زیر 5سال در
افغانستان در معرض سوءتغذیه شدید قرار دارند،
درحالیکه خدمات درمانی کارآمد و مناســبی هم
برای رسیدگی به وضعیت کودکان آسیبدیده در
این کشور وجود ندارد.
چالش ماندگار امنیت

 11روز پس از تصرف کابل و آغاز حکومت طالبان در

5پرده از افغانستان ،تحت سلطه طالبان

مکث

بحران اقتصادی؛ چالش اصلی طالبان

اقتصاد افغانستان پیش از سلطه طالبان بر این کشور
هم اقتصادی رو به زوال بود .خشکســالی شدید و
گســترده ،تبعات همهگیری کرونا ،رواج فســاد و
کاهش اعتماد به عملکرد دولت ســابق افغانستان،
فرار سرمایههای انسانی و ادامه درگیریها همگی به
تضعیف اقتصاد این کشور کمک کرده بود .بالفاصله
پس از سلطه طالبان ،تمامی کمکهای خارجی به
ارزش بیش از 8میلیارد دالر در سال ،برابر 40درصد
از تولید ناخالص داخلی افغانستان بهطور کامل قطع
شد؛ درحالیکه اقتصاد افغانســتان کامال وابسته
این کمکها بود .عالوه بــر این ،آمریکا داراییهای

مسدودشدن داراییهای افغانستان
دولت آمریکا باوجود امضای قرارداد صلح با طالبان ،همچنان این گروه را در دسته گروههای
1
تروریستی حفظ کرده و به همینخاطر 7میلیارد دالر دارایی افغانستان را در بانکهای
آمریکایی مسدود ساخته تا طالبها نتوانند به آن دسترسی پیدا کنند .همچنین کمکهای مالی
کشورهای غربی که اصلیترین منبع درآمد کشور افغانستان بهشمار میرفت ،تعلیق شده یا بهشدت
کاهش پیدا کرده است .مذاکرات اسلو که به دعوت نروژ از هیأت طالبان و غرب برای گفتوگو درباره
ازسرگیری کمکهای مالی به افغانستان آغاز شد ،یکی از تالشهای بینالمللی برای ارسال مستقیم
کمکهای مالی برای مردم افغانستان بوده است.
خروج غرب و تراژدی فرودگاه کابل
آخرین نیروهای غربی پس از 2دهه جنگ پرهزینه و بینتیجه15 ،روز پس از اشغال کابل از
 2افغانستان خارج شدند .سرعتگرفتن روند خروج نیروهای غربی و شهروندان افغانی که
با دولت پیشین افغانستان یا نیروهای غربی همکاری کرده بودند از افغانستان در روزهای آخر هرج
و مرج شدید و صحنههای تراژیکی در فرودگاه کابل بهوجود آورد و این تراژدی با حمله انتحاری
داعش به فرودگاه کابل و مرگ افغانها زیر دست و پا تکمیل شد.
بازگشت افراطیگری طالبانی
در ادامه برخالف ادعاهای اولیه طالبها مبنی بر فاصلهگرفتن آنها از شیوههای افراطی و
 3ســرکوبگرانه ،زنان به ســرعت از صحنه سیاست و جامعه افغانســتان حذف شدند و
محدودیتهای شدیدی برای حضور آنها در اجتماع اعمال شد .وزارت امر به معروف و نهی از منکر
طالبان با سیاستهایی افراطی سابق ،کار خود را در افغانستان آغاز کرد .در ادامه طالبها چند ساعت
پس از آغاز فصل بازگشایی مدارس ،بازگشت دانشآموزان دختر دوره متوسطه به مدارس را ممنوع
اعالم کرد .براساس گزارش رسانههای افغان ،طی یک سال گذشته بیش از 400مدرسه خصوصی
بهدلیل کاهش جمعیت دانشآموزان ،فقر و ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان تعطیل شدهاند.
زلزله
وقوع زمینلرزهای 5.9ریشتری در جنوب شرقی افغانســتان که منجر به مرگ بیش از
 4هزارنفر و آوارگی هزاران نفر دیگر شد ،رویدادی خارج از کنترل طالبان بود اما به یکی از
بزرگترین چالشهای ژئوپلتیکی تبدیل شد که طالبها طی یکسال گذشته با آن مواجه شدند.
انزوای افغانستان و به رسمیت شناخته نشدن طالبان از ســوی دولتهای جهان در کنار بحران
اقتصادی فاجعهباری که از ابتدای حکومت طالبان گریبانگیر افغانســتان شــده بود ،تبعات این
زمینلرزه را چندبرابر کرده است.
کشته شدن رهبر القاعده
کمتر از 2هفته از کشته شدن ایمن الظواهری ،رهبر مشهور القاعده در افغانستان میگذرد.
 5الظواهری که یکی از متهمان اصلی حمالت تروریستی 11سپتامبر 2001بهشمار میرفت ،به
دستور جو بایدن و طی یک حمله پهپادی در محل اختفای خود در کابل کشته شد .طالبان این اقدام
آمریکا را محکوم کرد.

افغانستان ،شاخه خراسان داعش حملهای انتحاری
در فرودگاه مملو از جمعیت کابــل ترتیب داد که
منجر به مرگ بیش از 100نفــر ،ازجمله 13عضو
ارتش آمریکا شــد .از همان روز بــود که درگیری
حکومت جدید طالبان با نیروهای داعش در داخل
افغانستان آغاز شد و با گذشت یکسال از آن زمان،
هنوز مشکل طالبها با نیروهای داعش و بحرانهای
امنیتی ناشی از فعالیت این گروه حل نشده است.
این در حالی است که طالبان دائما تهدید داعش را
بیاهمیت جلوه داده و ادعای برقراری ثبات و آرامش
را تکرار کرده است.
ســران طالبان تا حدودی در قدرتگرفتن داعش
خراسان در افغانســتان نقش داشتهاند .آنها تأیید
میکنند که در جریان حمله به زندان کابل و دیگر
نقاط افغانستان ،دستکم هزار و 800عضو داعش
را هم فراری دادهاند .بیشــتر این افــراد دوباره به
نیروهای داعش که در شــرق افغانستان متمرکز
هستند پیوســتهاند .بخش دیگری از اعضای این
گروه در حدود هزار و 500نفر در پاکستان حضور
دارند.
بخشی از ناتوانی طالبان برای مقابله با داعش ،عالوه
بر اختالفــات داخلی قومیتی میان اعضای ارشــد
طالبان ،همدلی تعدادی از سران طالبان در مناطق
شرقی افغانستان بهویژه پشتونها با داعش خراسان
است؛ افرادی که حتی اگر قصد پیوستن به داعش
را نداشته باشند ،اما این گروه را ابزاری کارآمد برای
تحت فشــار قراردادن رهبران غیرپشتون طالبان
میبینند .همچنین تعداد زیادی از اعضای کنونی
داعش خراسان ،اعضای سابق طالبان هستند و این
موقعیت مناسبی برای جذب طالبهای ناراضی از
حکومت برای داعش ایجاد میکند.
جدیدترین بحرانی که داعش برای طالبان بهوجود
آورده ،ترور رحیماهلل حقانی ،روحانی برجســته و
مشــهور طالبان اســت که بهخاطر سخنرانیهای
تندی که علیه داعش داشــت بســیار مشهور بود.
داعش روز پنجشنبه مسئولیت انفجار انتحاری که
منجر به مرگ حقانی شــد را بهعهده گرفت .پیش
از این هم داعش خراســان با ترتیبدادن 2حمله
به عزاداران محرم در غرب کابل ،دســتکم 10نفر
را شــهید و 40نفر را مجروح کرد .گروه تروریستی
داعش پیش و پــس از به قدرت رســیدن طالبان
بارها و بارها به مدارس ،مســاجد و مراکز آموزشی
شــیعیان در غرب کابل و دیگر مناطق افغانستان
حمله کرده است .یکی از مرگبارترین حمالت داعش
پس از به قدرت رســیدن طالبان ،حمله به مسجد
شیعیان در قندهار بود که 60قربانی بهجا گذاشت.
نیروهای داعش از گذشــته تاکنــون چالشهای
امنیتی زیادی را در مناطق شیعهنشین برای دولت
پیشــین افغانســتان و حکومت طالبان بهوجود
آوردهاند؛ مشــکلی که طالبها هنوز نتوانستهاند
راهحلی برای آن بیابند.

خبر

حمله به نویسنده آیات شیطانی
سلمان رشدی ،نویســنده مرتد کتاب آیات شیطانی که به
ساحت پیامبر اسالم (ص) اهانت کرده بود ،هنگام سخنرانی
در يك موسسه آموزشي در غرب نیویورک مورد حمله قرار
گرفت .رشدي  75ساله در حال آماده شدن براي سخنراني
بود كه ضارب بــه روي صحنه رفــت و او را از ناحيه گردن
مجروح كرد .طبق اعالم پليس آمريكا ،رشدي با هليكوپتر به
بيمارستان منتقل شده و فرد ضارب نيز دستگير شده است.
در مورد هويت ضارب ،اطالعاتي منتشر نشده است.
سلمان رشدی بعد از انتشار رمان موهن «آیات شیطانی» در
سال  ،۱۳۶۷خشم مسلمانان را برانگیخت .در پي اعتراضات
گسترده در كشورهاي مختلف جهان ،امام خميني (ره) طي
حكمي رشدي را مرتد خواند و خواستار اجراي حكم اعدام او
شد .گفته می شود که در نخستین ماههای پس از انتشارکتاب
آیات شیطانی و باالگرفتن اعتراضات مسلمان به محتوای ضد
دینی آن ،سلمان رشدی در طول یک ماه بیش از  15بار محل
سکونت خود را تغییر داد .طي 34سال گذشته ،دولت انگليس
که زمینه انتشار کتاب آیات شیطانی را فراهم کرده بود با صرف
هزین ه بسيار مسئولیت حفاظت از جان او را به عهده داشته
است .در حكم ارتداد امام خميني (ره) عليه سلمان رشدي
ی رسانم
آمده است « :به اطالع مسلمانان غیور سراسر جهان م 
مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسالم و پیامبر و قرآن،
تنظیم و چاپ و منتشر شده است ،همچنین ناشرین مطلع
از محتوای آن ،محکوم به اعدام میباشند .از مسلمانان غیور
ی خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند ،سریعاً آنها را اعدام
م
نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین
نماید و هر کس در این راه کشته شود ،شهید است».

کیوسک

کدهای هستهای در ویالی ترامپ

برخی رسانههای آمریکایی ،بازرسی پلیس افبیآی از خانه دونالد ترامپ را به کدهای هستهای مرتبط دانستهاند
حدود 2ســال پس از شکســت ترامپ در انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا ،این چهره جنجالی همچنان
رویداد
خبرساز است ،تا آنجا که اکنون چند روزی است که
خبرهای مربوط به بازرســی پلیس از خانه ترامپ ،سایر خبرهای
مرتبط با آمریکا را تحت الشعاع قرار داده است.
ماجرای این روزهای ترامپ به بازرسی سرزده نیروهای تحقیقاتی
پلیس آمریکا از خانه ویالیی او در فلوریدا بر میگردد که برخی از
حامیان ترامپ آن را اقدامی سیاسی از سوی کاخ سفید توصیف
میکنند .با وجود آنکه سخنگوی کاخ سفید اطالع قبلی بایدن از
این موضوع را رد کرده ،اما ترامپ مدعی است که ورود پلیس به
خانهاش با اطالع جو بایدن صورت گرفته است.
اکنون برخی گزارشها پردههای جدیدی از این ماجرای مبهم
را کنار میزند و نشان میدهد که ماجرا شاید کمی پیچیدهتر
از درگیریهای سیاســی دمکراتها و جمهوریخواهان باشد.
در همین ارتباط نیز روزنامه واشــنگتن پســت در جدیدترین

گزارش خود درباره ورود پلیس فدرال آمریکا به خانه ترامپ نوشــته
که افبیآی بهدنبال «اســناد طبقهبندیشده مربوط به سالحهای
هســتهای» در خانه ترامپ بوده است .واشنگتن پســت این ادعا را
با توجه به اطالعات بهدســت آمده از افراد نزدیک بــه پلیس و تیم
تحقیقاتی مطرح کرده؛ هرچند جزئیات بیشتری ارائه نکرده و مشخص
نیست که اسناد هســتهای طبقه بندی شده شامل چه مواردی بوده
است؟
اگر آنگونه که واشنگتنپست گفته بازرسیهای صورت گرفته مرتبط با
کدهای هستهای آمریکا باشد ،احتماال میتوان انتظار داشت که نتایج
این تحقیقات ،جنجالی و پرآب و تاب باشد .کدهای هستهای حاوی
مجموعهای از کدهای آغاز یک حمله هســتهای استراتژیک توسط
دولت آمریکاســت که بهصورت رسمی و ســنتی در اختیار روسای
جمهور این کشــور قرار میگیرد .این کدها در چمدانی حاوی یک
کیف نگهداری میشود که به «توپ فوتبال هستهای» معروف است
و داخل آن یک قطعه دیجیتال به ابعاد  ۳اینچ ( ۷.۳ســانتیمتر) در

 ۵اینچ ،معروف به «بیسکوییت» قرار دارد .همه روسای جمهور آمریکا
پیش از انجام مراسم سوگند ،در مراسم محرمانهای درباره نحوه کار با
چمدان حاوی کدهای هستهای توجیه میشوند و پس از پایان دوره
قدرتشان نیز چمدان را به رئیسجمهور بعدی تحویل میدهند.
وقتی ترامپ در ژانویه 2017چمدان هســتهای را پیش از مراســم
تحلیف از اوباما تحویل گرفت ،بیبی سی در گزارشی درباره کدهای
هستهای نوشت :توپ فوتبال هســتهای هرگز از کنار رئیسجمهور
آمریکا دور نمیشــود .یک کتاب ســیاه از گزینههای نوع حمله در
چمدان هستهای موجود است و رئیسجمهور آمریکا میتواند پس از
احراز هویتش بهعنوان فرمانده کل قوا توسط یک کارت پالستیکی،
از بین گزینههای هســتهای ،کد موردنظرش درباره نوع عملیات را
انتخاب کند .اگر تحقیقات پلیس فدرال آمریکا از خانه ویالیی ترامپ
در فلوریدا نتایج را به کدهای چمدان هستهای برساند ،مشخص است
که ترامپ حتی پس از خروج از کاخ سفید تالش داشته تا این کدهای
استراتژیک را حفظ کند.

هفتهنامه تایم [آمريكا]

قصه بیم و امید زنان افغان

مجله تایم همزمان با یک سالگی سقوط حکومت جمهوریت
در افغانســتان به زندگی زنانی پرداخته است که با آمدن
طالبان مجبور به خروج از افغانستان شدند .تایم با حسینه
نجیبی (سمت چپ تصویر جلد) و ریحانه رحیمی گفتوگو
کرده که هر دو 25ساله هستند و از خلبانان نیروی هوایی
افغانستان به شمار میرفتند .آنها ســال گذشته پس از
شرکت در یک دوره آموزش هوانوردی در دبی در حال آماده
شدن برای بازگشت به خانه بودند که طالبان کابل را تصرف
کرد .آنها بهدلیل نگرانی از انتقام طالبان ،در تماس تلفنی از
خانواده هایشان خواستند که لباس و مدارک خلبانیشان را
بسوزانند .نجیبی میگوید که مادرش مجبور شد یونیفورم
خلبانی او را آتش بزند.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
تکبر از بدترین عیبهاست.

 شــنبه  22مرداد  1401سال سیام شــماره 8564

روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

توليد؛ دانش بنيان ،اشتغال آفرين

آن چنان در هوای خاک َد َرش
م 
یرود ِ
آب دیدهام که مپرس

اذان ظهــر  13:09 :غــروب آفتــاب19:56 :
اذان مغرب 20:16 :نیمهشــب شــرعی00:23 :
اذان صبح 4:50 :طلوع آفتاب6:22 :

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

حافظ

پذیرش آگهي:

تلفن84321000 :

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

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

چاپ :همشهري
تلفن48075000 :

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

تقویم/خبر
عدد
زادروز

استاد دلهره

گرينويچ

تاوان گیاهخواری غیراصولی

فلوریدا :والدین کودکی در آمریکا که بدون داشتن اطالعات
کافی از رژیمهای غذایی به فرزندشان فقط میوه و سبزی خام
داده بودند ،پس از مرگ او گناهکار شناخته شدند .به گزارش
نیویورکپســت ،وزن این کــودک نوپا فقــط 7.7کیلوگرم،
3کیلوگرم کمتر از حد متوســطبرای یک کودک همســن
او بود .والدین این کودک در ســپتامبر ۲۰۱۹متوجه شدند
تنفسش قطع شده است .کالبدشکافی نشــان داد که ازرای
کوچک بهدلیل عوارض ســوءتغذیه مرده است .دادستانها
مادر را متهم کردند که وقتی متوجه شد پسرش مریض است،
بهدنبال مراقبتهای پزشــکی مناســب برای او نبوده است.
دستیار دادســتان ایالتی در صحبتهای پایانی خود گفت:
«شیال تصمیم گرفت به گریههای او بیتوجهی کند .او برای
دیدن اســتخوانهایش به ترازو نیاز نداشت .او برای شنیدن
گریه او نیازی به ترازو نداشت ».بهگفته بازرسان ،زوج اولری
2فرزند  ۳و ۵ساله دیگر نیز داشــتند که آنها نیز از سوءتغذیه
رنج میبردند.

نگاه

فاطمه عباسی
روزنامهنگار

5ســال پیش ،یعنــی ســال 2017میالدی
مؤسســه معروف افکارســنجی «گالوپ» در
یک نظرسنجی ساالنه اعالم کرد که ایرانیها
عصبانیترین مردم دنیا هستند! دالیلش را هم
به تفســیر بیان کرده بود که شامل استرس و
نگرانی و خشم از وضعیت زندگی بود.
خب خیلــی از روانشناســان در همان زمان
به آن واکنش نشــان دادند و اعــام کردند
که اینطوریها هم نیســت که این مؤسســه
میگوید ،با این حال این نظرسنجی تلنگری
بود بــرای اینکه نگــران میزان خشــونت و
عصبانیت در کشــورمان شــویم .حاال بعد از
گذشت چند سال ،با وجود شرایط بد اقتصادی

اول آخر

و انواع و اقسام فشارهایی که دارد به ما ایرانیها
وارد میشود ،درنظرسنجی تازه این مؤسسه،
رتبه ایرانیها در بین عصبانیترین مردم دنیا،
به رتبه نهم رسیده و رفتهایم پشت سر لبنان،
ترکیه ،ارمنستان ،عراق و افغانستان و بعد هم
سیرآلئون ،مالی و اردن ایستادهایم .دلیلش
را اگــر بخواهید ،باید مجموعــهای از عوامل
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و روانشناختی
را مورد بررســی قرار داد ،اما هر چه که
هســت ،این تنزل رتبــه میتواند
کمی امیدوارکننده باشد .هر چند
که هنوز هم از ماندن در ترافیک
تمام نشدنی خشــمگین  ،از
بیکاری کالفه  ،از وضعیت
معیشتمان و از گرانیها
عصبانــی میشــویم یا
وقتــی مجبوریم به جای

8ساعت کار 2 ،یا3شــیفت کار کنیم تا خرج
چند نفر دیگر را هم بدهیم ،خسته میشویم،
اما انــگار یــاد گرفتهایم چگونه خشــممان
را کنترل کنیم و بیشــتر به روانشناســان و
مشاوران اعتماد داشــته باشیم .خوشبختانه
فرهنگ مقابله با خشونت کمکم دارد در کشور
جای خودش را باز میکند ،با اینکه تا رسیدن
به انتهای جدول خشمگینترین مردم دنیا ،راه
درازی در پیش داریم.
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شکایت از اکونومیست

بغداد :اینــاس طالب ،بازیگر و مجــری تلویزیون
عراقی ،از مجله اکونومیســت بهدلیل اســتفاده از
تصویر او برای مقالهای درباره همهگیری چاقی میان
زنان عرب ناخشنود است و قصد دارد با اقدام قضایی،
از این نشریه شکایت کند .به گزارش ایندیپندنت،
مجله اکونومیست در شــماره ژوئیه خود مطلبی با
عنوان «چرا زنان در جهان عرب چاقتر از مردانند»
منتشر کرد که در آن ،با استناد به اینکه ارزانترین
غذاهای محلی معموال جزو ناســالمترین غذاها به
شــمار میروند ،اقتصاد اجتماعی و محافظهکاری
اجتماعی فراگیر در کشورهای عرب را مسبب این
تفاوت دانست .طالب در مصاحبهای اعالم کرد که
برای شکایت و درخواست غرامت از این نشریه آماده
میشــود« :من تصمیم گرفتم بهدلیل انتشار این
مطلب با اکونومیست برخورد قانونی کنم».

کالهبرداری از مادر

ریودوژانیرو :زنی در برزیل به ظن استفاده از یک فالگیر
برای کالهبرداری بیش از ۱۴۰میلیون دالر آثار هنری ،پول
نقد و جواهرات از مادرش دســتگیر شد .گفته میشود که
قربانی بیوه یکی از بزرگتریــن مجموعهداران آثار هنری
برزیل است .این دختر متهم شــده که با کمک یک فالگیر
وانمود کرده که آثار هنری مادرش نفرینشده است و به این
ترتیب این آثار را از او دزیده است .بنا به گزارشها ،نقاشی
یکی از مشهورترین هنرمندان برزیلی از زیر یک تختخواب
پیدا شــده اســت .بهگفته پلیس ریودوژانیرو و به گزارش
رســانههای محلی ،این کالهبرداری در سال ۲۰۲۰زمانی
آغاز شد که فردی خود را فالگیر جا زده و به مادر این دختر
گفت که دخترش بیمار است و او را ترغیب کرد که هزینه
درمانش را بپردازد .پلیس گفته است که در ماههای بعد ،این
دختر و یکی از همدستانش که خود را فالگیر نشان میداد
شروع به برداشــتن آثار هنری از خانه کردند با این ادعا که
این آثار بهخاطر انرژی منفی نفرین شده است و باید برای
آنها دعا خوانده شود .پلیس همچنین گفته که این طرح در
ادامه با همدســتی چندین نفر عملی شده است .اعتقاد به
تاثیر فالگیرها بر روند زندگــی برزیلیها پیشتر ازاین هم
سبب بروز حوادث عجیبی شده بود.

زندگی پدیا

قصه شهر

میمونها را نکشید!
آبله تغییر نام میدهد

کار و کافه برای همه

از ســال 1985میــادی کــه
گونهای نــو از آبلــه  poxدر دو
گروه از میمونهــای یک مرکز
تحقیقاتی در کپنهاگ دانمارک
مشــاهده و گزارش شــد تا به
حال هرگاه این آبلــه -که فقط
بهدلیــل میزبانــی نمونههای
آزمایشگاهیاش نام آبله میمون
 Monkeypoxدارد -شیوع پیدا
کرد ساکنان محلی برخی مناطق
جهان به جان میمو نها افتادند
و آنها را کشــتند .البته بیتوجه
به این واقعیت کــه ویروس آبله
میمون این روزها فقط از انسان به
انسان منتقل میشود و از میمون
به انسان قابل انتقال نیست.
اکنون از برزیل هم خبر میرسد
کــه مــردم در برخی شــهرها
به وسیله ســنگ و مواد سمی
مشــغول کشــتن میمو نهــا
هستند .به گزارش اینسایدرپیپر،
مــارگارت هریس ،ســخنگوی
سازمان جهانی بهداشت در ژنو
به خبرنگاران گفت« :آنچه مردم
بایــد بدانند این اســت انتقالی
که ما شاهد آن هســتیم ،میان
انســانها اتفاق میافتــد ،نه از
میمون با انسان.
گزارشهــا دربــاره حملــه به
میمو نهــا در آمریکا یجنوبی
تأسفبرانگیز اســت .میمو نها
گناهی در شــیوع آبلــه میمون

ندارند ».فقط در یــک پناهگاه
طبیعــی حیوانــات در ایالــت
ســائوپائولوی برزیل ،دستکم
۱۰میمون در کمتر از یک هفته
بهعلت ریختن سم در غذایشان
یا حمله با چوب و سنگ از سوی
شهروندان محلی ،جان باختند.
از ســوی دیگــر فشــا رهای
گرو ههــای بینالمللی حمایت
از حیوانات باعث شــده سازمان
جهانی بهداشت شیو های جدید
را برای انتخاب نــام ویرو سها
درنظــر بگیــرد .شــیوهای که
بهدنبال آن نامی از گروه ،ملیت
یا گونهای از حیوانــات در میان
نباشد.
بر همین اساس مطابق گزارش
اینســایدرپیپر باید در آیندهای
نزدیــک منتظر تغییر نــام آبله
میمون باشیم.
براســاس آخریــن دادههــای
ســازمان جهانــی بهداشــت،
بیش از ۱۷۰۰مورد ابتال به آبله
میمون و یک مــورد مرگ بر اثر
این بیماری در برزیل ثبت شده
اســت .درحالیکــه گزارشها
حاکی از آن اســت که کشــتار
میمونها در مناطــق دورافتاده
این کشور هیچ نسبتی با میزان
مرگ انسا نها ندارد و حیوانات
یادشده بهصورت گروهی کشتار
میشوند.

مهتاب خسروشاهی
براساس آمار اعالم شــده در سال2021
میالدی در ایاالت متحــده19 ،درصد از
افــراد دارای معلولیت در مقابل 64درصد
افراد سالم ،امکان کار دارند.
بــر همیــن اســاس بنیانگــذار کافــه
«  »Bitty & Beau’s Coffeeبــا
اســتخدام و آموزش افــراد معلول تالش
دارد تا کلیشــهها را از بین ببرد و جنبش
توجه بــهکار معلــوالن را راهاندازی کند.
به عقیده او مردم سراســر جهــان باید با
نگاهی متفاوت به معلوالن نگاه کنند .این
کافیشــاپ در 30آوریل 2022در شهر
واشنگتن افتتاح شده است.
در ســال  2016میــادی « ،امــی
رایــت» کافــه « Bitty & Beau’s
 » Coffeeرا افتتــاح کــرد .کافــه بــه
نــام 2فرزنــد مبتال بــه ســندرومداون
او کــه در آن زمــان  12و 16ســال
ســن داشــتند ،نامگــذاری شــد .اما از
همان زمان امی قصد داشــت تا کاربری
بهتری بــرای ایــن کافه درنظــر بگیرد
و آن حضــور و کار افراد معلــول در این
کافه بود .او کافیشــاپ خود را به شــکل
کافهای زنجیرهای بــرای کار معلوالن در
سراســر ایاالت متحده تعریف و این کار
را جنبش حقوق بشــری بهنام «در لباس
کافیشــاپ» معرفی میکند .نخســتین
کافه از این مجموعه در شهر ولمینگتون
کارولینای شمالی افتتاح شد .دوازدهمین
شــعبه آن30 ،آوریل 2020میالدی در

آلفرد هیچکاک را پدر سینمای دلهره میدانند.
خودش گفته «:من یک کارگردان تیپیکام .اگر
سیندرال را بسازم ،تماشاگر فورا داخل کالسکه
دنبال یک جســد میگردد ».هیچکاک طی
6دهه در ساخت بیش از 50فیلم شرکت داشت
(از فیلمهای صامت تا فیلمهای تکنی کالر) و تا
امروز بهعنوان سرشناسترین و محبوبترین
کارگردان فیلمهای سینمایی شناخته میشود
و کسی نیست که او را نشناسد.
هیچکاک در 13آگوست ســال 1899در لندن
متولد شــد .کارش را از ســال 1915در یک
استودیوی فیلمســازی در انگلستان ،با سمت
طراح تیتراژ فیلم شروع کرد .کمکم تحتتأثیر
ســبک هیجاننمایی قرار گرفت و در بریتانیا
شروع به ســاخت فیلم کرد.با فیلم «ربکا» در
سال 1940وارد هالیوود شد .نتیجه ورودش به
دنیای کارگردانی در آمریکا هم شد فیلمهایی
مثل ســرگیجه ،پنجره عقبی ،شمال از شمال
غربی ،روانی ،بدنام و پرندگان.
شاید یکی از ویژگیهای بارز فیلمهای هیچکاک
و در واقع امضای او در فیلم هایش این باشد که
در یک صحنه ،حتی بسیار کوتاه بهعنوان بازیگر
بازی میکرد .از سال 1955تا 1962هم مجموعه
ســریال «آلفرد هیچکاک تقدیم میکند» را
کارگردانی کرد که در این فیلمها بهعنوان راوی
داستان در فیلم حاضر میشد .هیچکاک هیچ
وقت به جایزه اسکار دست پیدا نکرد .در سال
1940فیلم ربکا جایزه بهترین تولیدکنندگی را
از آن سلزنیک گرفت و تنها 5فیلم قایق نجات،
طلسم شده ،پنجره عقبی ،روانی و ربکا نامزد
اسکار شدند .هیچکاک در مصاحبهای گفته بود:
«من اجازه میخواهم از 4نفر بهعنوان کسانی که
بیشترین تأثیر را روی من گذاشتند و بیشترین
تشویق و پشتگرمیها را به من دادند ،اسم ببرم؛
اولیشان یک تدوینگر فیلم است ،دومی یک
فیلمنامه نویس .سومی مادر دخترم پاتریشیا و
چهارمی کسی که غذاهایش معجزههایی هستند
که در آشپزخانهای معمولی اتفاق میافتند و اسم
تمام اینها «آلما رویل» (همسر هیچکاک) است».

واشنگتند یسی بازگشــایی شد .رایت
اهداف خود از تاســیس این کافیشــاپ
زنجیــرهای را اینطور توضیــح میدهد:
«میخواهیم مکانی بــرای مردم فراهم
کنیم تــا در آن مهارتهای افــراد دارای
معلولیت را ببینند» او ادامه میدهد« :به
آنها دستمزد میدهیم تا زندگی متفاوتی
داشته باشــند .برای آینده خود پسانداز
کنند .وقتی مشتریان به کافیشاپ میآیند
و مهارتهای آنهــا را میبینند ،باعث باال
رفتن اعتماد بهنفس افراد دارای معلولیت
میشود» او امیدوار است تا کار او ایدهای
برای مشاغل دیگر برای ایجاد فضای کاری
امن و مناســب برای معلوالن جســمی-
ذهنی باشــد .در این کافه ،حقوق حداقل
و پایه برای افراد درنظر گرفته شده است
و با افزایش مهارت کاری ،فضای پیشرفت
و افزایش حقوق نیز فراهم است .تعدادی
از افراد دارای معلولیت ،آمــوزش کار به
گارسونهای این کافیشــاپ را بهعهده
دارند تا آموزش به شکل اصولیتری انجام
شود .این کافیشاپ بدون هیچگونه کمک
دولتی تاسیس شده و صاحب آن امیدوار
است روزی شــبیه به این کافه در سراسر
جهان برای کار افراد معلول تاسیس شود.
براســاس گزارش مرکز کنترل بیماریها
و پیشــگیری از بیماریهــا در ایــاالت
متحده ،حــدود 61میلیون بزرگســال با
ناتوانی جسمی و ذهنی زندگی میکنند
که این کمی بیش از یک چهارم از جمعیت
بزرگســال اســت .این عدد برابر با حدود
40درصد از افراد 65سال و باالتر را شامل
میشود.

شنبه

باشگاه
نویسندگان

عاشورا؛ نهضت آگاهی
سیدمحمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

سیره امام حســین و سایر امامان
علیهمالسالم نشان میدهد که در
زندگی آنان فقط «اهلل» مطرح اســت و هر کاری میکنند یا
نمیکنند فقط در راستای رضایت اوست.
وقتی مالک و معیار زندگی انجام وظیفه الهی باشد ،یک جا که
تکلیف ،حفظ جان باشد ،آن حضرات خائفا یترقب جانشان را
حفظ میکنند و آنجا که تکلیف ،دل به خطر زدن باشد ،خود
را به شمشیرهای برهنه میسپارند.
خروج امام حسین(ع) و حرکتشان به سمت کربال حتی اگر
برای تشکیل حکومت هم باشد ،یک تکلیف الهی بوده است؛
زیرا امام عالوه بر تکالیف فردی2 ،تکلیف مهم اجتماعی دارد:
اول تبلیغ دین که در هیچ شرایطی تعطیلیبردار نیست و در
زندان ،در تبعید ،در خوشی ،در ناخوشی و در هر شرایطی باید
دین خدا را تبلیغ کند.
وظیفه دوم امام ،تشــکیل حکومت اســت که اگر یاوران و
ناصرانی داشته باشد ،وظیفهاش اقدام برای تشکیل حکومت
دینی است ،اما اگر کسی با ایشان نباشــد ،دیگر تکلیفی بر
دوش امام نیست؛ چون به تنهایی کاری از دستش برنمیآید؛
بنابراین اگر ناصران و یاورانی پیدا شــدند ،وظیفه امام اقدام
برای تشکیل حکومت است و نمیتواند شــانه از زیر بار آن
خالی کند.
امام علی(ع) با اینکه خالفت را رها کــرده بود و کاری بهکار
حکومت نداشــت ،اما وقتی حضور انبوه مــردم برای بیعت
حجت را بر وی تمام کرد ،تشــکیل حکومت برایش تکلیفی
الهی شد .آن حضرت در خطبه شقشقیه میفرماید« :تجمع
مردم برای بیعت با من چنان بود که در آن ازدحام لباسم پاره
شد و نزدیک بود حسنین زیر دست و پا له شوند .سوگند به
خدایی که دانه را شکافت و جانها را آفرید ،اگر حضور فراوان
بیعتکنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نمیکردند
و اگر خداوند از علمــا عهد و پیمان نگرفته بــود که در برابر
شکمبارگی ستمگران و گرســنگی مظلومان سکوت نکنند،
مهار شــتر خالفت را بر کوهان آن میانداختــم و رهایش
میساختم؛ چه آنکه دنیای شما نزد من از آب بینی بزغالهای
بیارزشتر است».
خب ،امام حســین(ع) نیز تقریبا در شرایطی اینچنینی قرار
گرفت12 .هــزار نامه فردی و گروهی دریافــت کرد که او را
دعوت کردند و وعده حمایت دادند .امام مســلمبن عقیل را
فرســتاد که اگر مردم پای حرفشان هســتند و این نامهها و
ادعاها درست اســت ،او را خبر کند .در کوفه 18هزار نفر با
مسلم بهعنوان نماینده امام بیعت کردند و مسلم با دیدن این
شرایط به امام نامه نوشت که به سمت کوفه حرکت کنند.
به هرحال آنچه باعث خروج امام شــد ،همان جلب رضایت
پروردگار و انجام تکالیــف الهی بود کــه گاه در قالب اقدام
برای تشکیل حکومت و گاه در قالب اقدام فردی ،نمود پیدا
میکند .عدالتخواهی و ظلمســتیزی امام یکی از آن موارد
است که او تربیتیافته مکتب علی(ع) بود که فرمود :همواره
یاور مظلومان و دشمن ظالمان باشید.
انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و احیای این واجب
بزرگ از دیگر تکالیفی بود که امام حسین(ع) بهشدت دنبال
آن بود و در چندین خطبه به صراحت آن را بیان میکنند .این
فریضه الهی بهخصوص از زمان معاویه مهجور و ممنوع شده
بود .برخوردهای خشونتبار و ستمگرانه با ابوذر ،میثم تمار و
رشید هجری بهخاطر آن بود که آنان امر به معروف میکردند
و مردم را با حقایق آشنا میساختند ،اما دستگاه معاویه دنبال
عدمآگاهی مردم بود تا بتوانند حقایق را وارونه جلوه دهند تا
جایی که بر فراز منابر و خطبههای جمعه به علی(ع) ناســزا
بگویند و او را لعنت کنند تا بتوانند به مدینه که عدهای علیه
ظلم و جور آنان قیام کرد ه بودند ،حمله کنند و با فرمان خلیفه
که جان ،مال و ناموس اهل مدینه بر مهاجمان حالل است،
هزاران صحابی و قاری قرآن را قتلعام و به زنان و دخترانشان
تجاوز کنند تا بتوانند با جعل حدیث ،دین پیامبر(ص) را در
راستای منافع خود تحریف کنند و مردم را در جهلی فروبرند
که منافعشان را تضمین میکرد؛ جهلی که خلفای میگسار و
هوسباز هم مورد قبول باشند و مردم به حکومتشان گردن
نهند و دیگر برای مردم فرقی نکند که چهکســی حاکمشان
است .آن وقت فردی مثل ولید هم خلیفه میشود که تا صبح،
غرق در عیش و نوش اســت و سحرگاهان که حال حضور در
نماز جماعت صبح نــدارد ،کنیز خود را میفرســتد تا امام
جماعت مردم باشد.
عالئلی از مورخان صاحبنام مینویســد :این ثابت است که
بنیامیه علت فســاد بودند و تجدید زندگی عصر جاهلیت با
تمام ویژگیها و رنگ و بویش طبیعت خالفت آنان بود.
حاال سؤال این است که نتیجه قیام عاشورا چه بود و آیا امام در
اهداف خود موفق بودند یا نه؟ این مبحثی بسیار مفصل است
و مجال بیشتری را میطلبد ،اما در یک نکته باید گفت هرچند
امروز هم بعضی از گروههای اسالمی در همان بیخبری مورد
نظر بنیامیه بهسرمیبرند و تابع راه و رسم آنان هستند ،اما در
عوض ،بخشی دیگر از مسلمانان با آموزههای امام حسین(ع)
و نهضتهای شیعی با اسالم ناب آشــنا هستند و راه و رسم
نبوی و علوی را میشناسند؛ چیزی که دشمن را آزار میدهد
و بهشدت دنبال تحریف و تغییر این آگاهی است.

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

اولین ورود رسمی
رمزارزها به اقتصاد ایران

فتنهگری که
تاریخ نمیداند

مسئوالن هرچند با تأخیر ،اما باالخره ظرفیت باالی
رمزداراییها را برای واردات پذیرفتهاند

نوشته موسوی ،حمایت تمامعیار
از سلفیگری و تکفیریهاست
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خالصه گزارش

شهرداری آماده خدمت
به اربعینیها

حسنشمالی،
معاون برنامهریزی
اداره کل دارو در
سازمان غذا و دارو

اعتبارات پیشبینیشده شهرداری تهران برای مراسم
اربعین امسال در چه زمینههایی هزینه میشود؟
12

برخی داروهای بیماران
خاص که در گذشته با
ارز دولتی وارد میشده،
طی سالهای اخیر با
توجه به تولید مشابه
داخلی ،ارز ترجیحی
آنها حذف شده و با ارز
نیمایی وارد میشوند.
به همین دلیل از همان
زمان افزایش قیمت
درباره آنها صورت
گرفت و این افزایش
برای امسال نبود

معاون برنامهریزی اداره کل دارو به نگرانيهای تأخیر در پرداخت بودجه ،مشکالت ترخیص مواد اولیه ،تأمین نشدن نقدینگی و تحمیل هزین ه به طرح دارويار پاسخ ميدهد
گزارش

روزنامهنگار

طرح دارویار در آستانه یکماهگی است؛ طرحی که
با هدف اصالح سیاستهای ارزی دارو اجرایی شد
و یارانه دارو را به انتهای زنجیره تامین یعنی بیمهها
انتقال داد .با اجرای آن ،قیمت دارو چندین برابر
افزایش پیدا کرد و هرچند تاکنون چالش جدی
برای بیماران تحت پوشش از این افزایش قیمتها
وجود نداشته اما در همین مدت کوتاه نگرانیهای
جدی درباره آینده آن مطرح میشود .البته بسیاری
از کارشناسان ،دارویار را طرح مناسبی میدانند
و معتقدند که باید بســیار زودتر اجرا میشد ،اما
مشکالتی که همزمان با اجرای این طرح به قوت
خود باقی مانده ،منجر به نگرانیهایشــان شده
اســت .داروخانهداران بدقولی بیمهها را مشکل
اصلی اجرای این طرح عنوان میکنند و تاخیر در
پرداخت بودجه اولیه دارویار؛ یعنی 4هزار میلیارد
تومــان و واریز آن در 2بخــش را دلیل تداوم این
چالش در همین ابتدای کار میدانند .شرکتهای
دارویی هم همچنان با مشکالت ترخیص مواد اولیه
دارویی از گمرک و تامین نقدینگی برای ارز نیمایی
مواجه هستند .از سوی دیگر با اینکه گفته میشد
بودجه دارویار نشاندار و هزینه اضافهای هم به آن
تحمیل نخواهد شد ،اما حاال شنیده میشود که قرار
است داروی بیماران  SMAو داروهای بدون نسخه
(- )OTCقرار بود از محل دیگری تامین شود -از
بودجه دارویار تامین شود .مجموعه مشکالتی که
به تایید طراحان طرح دارویار ،میتواند اجرای آن
را در آینده با چالش همراه کند و آیندهای مشابه
با طرح شکستخورده تحول سالمت پیش روی
دارویار قرار دهد .نتیجــهاش هم چیزی جز ضرر
بیماران در گرانی و کمبــود دارو نخواهد بود .هر
چند همین حاال هم به گفته ســیدعلی فاطمی،
نایب رئیس انجمن داروســازان ایران «با گذشت
یک ماه از اجرای طرح ،تغییــری در کمبود دارو
حاصل نشــده و همچنان این کمبودها در سطح
داروخانهها وجود دارد» حــاال هم اینطور به نظر
میرســد که در صورت تداوم مشــکالت صنایع
داروسازی ،نمیتوان انتظار رفع این کمبودها در
آیندهای نزدیک را داشــت .درباره این مشکالت
و اجرای یک ماهه طرح دارویار ،حســن شمالی،
معاون برنامهریزی اداره کل دارو در ســازمان غذا
و دارو به سواالت همشــهری پاسخ داده است .به
گفته او وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ،دولت
و مجلس حساســیت ویژهای در اجرای این طرح
دارند؛ هر چند که خودش هم معتقد است تحمیل
هزینههای اضافه به منابــع مالی دارویار میتواند
اجرای آن را با مشکالتی مواجه کند.
یارانه دولتی برای تولیدکننده خارجی!

برخیها معتقدند که طــرح دارویار برای بیماران
خاص از جمله اماس ،تاالسمی و سرطان یا حتی
پیوند و دیالیز نبوده است .به تاکید خود این بیماران
با وجود افزایش قیمت داروهایشــان در ماههای
اخیر ،اما در طرح دارویار کاهش قیمت و پوشش

خارجی ارز دولتی در نظر میگیریم ،بدان معناست
که حتی هزینه بستهبندی و تبلیغات آن شرکت
خارجی را با همین یارانه پرداخت میکنیم اما برای
تولید داخل تنها برای ماده موثــره آن ارز دولتی
پرداخت میشد .تداوم این وضعیت یعنی حمایت
از تولیدکننده خارجی و محدود کردن توان رقابت
برای شرکتهای ایرانی ».البته او در پاسخ به این
سوال که به ادعای برخی بیماران ،داروی ایرانی به
ویژه سرطان کیفیت مناسب را ندارد و آنها مجبور
به خرید داروهای گران خارجی هستند ،ميگويد:
«این مســئله صرفا یک ادعاست ،داروهای تولید
داخل که وارد بازار میشوند استانداردهای سازمان
غذا و دارو را دریافت کردهاند و برخی از آنها صادر
میشوند.این داروها اگر بیکیفیت بودند ،ظرفیت
صادرات برای آنها فراهم نبود .درباره بســیاری از
داروهای بیماران خاص ممنوعیت واردات داریم
چون تولید داخل دارند ،اما در برخی موارد به دلیل
شرایط خاص بیمار و اصرار پزشکان برخی داروها
وارد میشوند که ســهم آنها از بازار دارویی کشور
 5تا 10درصد اســت .حذف ارز دولتی این داروها
منطقی است چرا که هم مشــابه داخلی دارند و
هم یارانه 5درصد جامعه را پوشــش میدهد؛ در
حالی که بایــد 95درصد دیگر جامعــه را هم در
نظر گرفت».
مطالبات بیمهها ماهانه پرداخت میشوند

تاخیر در پرداخت ۴هزار میلیارد تومان برای فاز
اول دارویار از ســوی ســازمان برنامه و بودجه به
حساب بیمهها نگرانی ایجاد می کند .داروخانهها
هم هنوز مطالباتشــان را به طــور کامل دریافت
نکردهاند ،سازمان بیمه سالمت ،تا تیرماه پرداخت
کرده اما پرداختی ســازمان تأمیــن اجتماعی،
اردیبهشت ۱۴۰۱است .به همین دلیل دغدغههای
تامین نشــدن به موقع منابع مالی دارویار و بروز
مشکالت آینده مطرح میشود .معاون برنامهریزی
اداره کل دارو در ســازمان غذا و دارو در این باره
میگوید« :در سازمان برنامه و بودجه 4هزار همت
برای پیشپرداخت تامین شد که مقداری تاخیر
داشت .اما هنوز یک ماه اجرای طرح تمام نشده و با
گذشت این زمان بیمهها باید مطالبات داروخانهها
را پرداخت کنند .تاکنون بیمه سالمت بخشی از
مطالبات مربوط به طرح دارویار را پرداخت کرده و
تامین اجتماعی هم در حال بررسی و پرداخت آن
است .بدهی قبلی بیمهها هم در حال بهروز شدن
است .البته درباره نگرانیهایی که مطرح میشود
باید گفت که اجرای این طرح به پشــتوانه قانون
بودجه و تفاهمنامهای که در دولت امضا شده شروع
شده است .دســتگاهها هم موظفند بر اساس این

نسخهها  3بار تمدید میشوند
نکته

در اجرای خود طرح دارویار هم مشــکالتی مطرح میشود ،از جمله
قطعی سیستم بیمه که بیمار مجبور به خرید دارو با قیمت آزاد است یا
چالشهایی که برای تمدید نسخه پزشک دارد .به گفته حسن شمالی،
معاون برنامهریزی اداره کل دارو در سازمان غذا و دارو در اجرای هر
طرح جدیدی ،قطعا مشــکالتی وجود دارد که به تدریج باید برطرف
شود« :از روز اول اجرای دارویار با همکاری بیمهها به طور کامل بازار در
حال رصد است .طی این مدت مشکالتی از جمله مغایرتهای قیمتی

تفاهمنامه به وظایف محوله عمل کنند .در سازمان
برنامه و بودجــه پیش پرداخت 4هــزار میلیارد
تومانی در 2بخش انجام شــده ،اما از این به بعد
پرداختیها مبتنی بر عملکرد بیمهها و به صورت
ماهانه خواهد بود ».شمالی درباره نحوه تخصیص
این یارانه بــه بیمهها به صــورت ماهانه توضیح
بیشتری میدهد« :بودجه اولیه تنخواه بیمههاست؛
به عنوان مثال اگر در پایان مرداد ســازمان بیمه
تامین اجتماعی از 2هــزار میلیارد تومان تنخواه،
1500میلیارد تومان به داروخانهها پرداخت کرده
باشد ،معادل همان مبلغ پرداختی را در پایان ماه
دریافت خواهد کرد تا جایگزین بودجهای که صرف
کرده ،شود .این شرایط برای بیمه سالمت هم وجود
دارد و برای این اســت که اگر نوسانی در هزینهها
رخ داد ،بیمهها بتوانند از بودجه پشتوانه پرداخت و
پس از یک تا 2ماه ،جایگزین آن را از سازمان برنامه
و بودجه دریافت کنند».

نباید تجربه تلخ طرح تحول سالمت تکرار شود

درباره بودجه طرح دارویار نگرانی دیگری هم وجود
دارد؛ از جمله اینکه منابع مالی صرف هزینههای
دیگر شود .این در حالی است که از همان ابتدای
اجرای طرح عنوان شــد بودجه دارویار به صورت
نشاندار تعریف شده و نگرانی از هزینهکرد آن برای
موارد دیگر وجود نخواهد داشت ،اما هفته گذشته
محمد پیکانپور ،مشاور رئیس سازمان غذا و دارو
اعالم کرد منابع مالی برخی داروهای خارج از طرح
هم قرار اســت از بودجه دارویار تامین شود؛ مثل
داروی بیماران  SMAیا داروهای  OTCکه قرار بود
از محل جداگانهای تامین شود و میتواند طرح را با
مشکل مواجه کند .معاون برنامهریزی اداره کل دارو
در ســازمان غذا و دارو درباره اینکه چرا در همین
ابتدا تحمیل هزینههای دیگر به بودجه دارویار در
حال شکلگیری است ،بیان میکند« :آن چیزی
که وزارت بهداشت به عنوان طرح پیشنهاد داده،
مابهالتفاوت قیمت داروهاســت .محاسبات ما بر
این اســاس صورت گرفته و به دولت پیشــنهاد
شده اســت .قرار هم بود بودجه داروهای  OTCو
 SMAاز محل دیگری تامین شود ».او در پاسخ به
این سوال که با افزوده شدن این هزینهها آیا طرح
دارویار با چالش مواجه نخواهد شد ،ميگويد«:ما
تجربه تلخ طرح تحول ســامت را داریم و علت
اصلی شکســت آن هم این بود که منابع خارج از
نظام بیمهای تزریق شد و هزینهتراشیهای زیادی
بدون مکانسیمهای کنترلی داشت .در طرح دارویار
برنامهریزی سازمان بر این اساس بود که منابع از
نظام بیمهای به محلهایی که از پیش تعیین شده
تزریق شود .اکنون به ازای هر یک قلم دارو ،یارانه

وجود داشت که در کمتر از چند روز اصالح شد تا هیچ افزایش قیمتی
نباشد .برخی ایرادها هم در سازمانهای بیمهگر وجود داشت ،از جمله
نبود پوشش بیمه برای برخی مردم .در این باره 3دهک اول به صورت
رایگان بیمه شــدند و برای افراد فاقد بیمه دهکهای دیگر هم 3ماه
بیمه رایگان از زمان ثبتنام تا استحقاقسنجی آنها لحاظ شده است.
مشکالت پوشش بیماران روســتایی ،شبکه بهداشت ،اتصال سامانه
بیمارستانها هم برطرف شده اســت ».به گفته این فعال حوزه دارو
درباره نسخه بیماران هم به تایید پزشک ،نسخه تا 3بار قابل دریافت
است و نیازی به مراجعه مکرر و پرداخت حق ویزیت نیست.

مشخص شده است .صورتحساب ارائه شده از سوی
بیمهها به سازمان برنامه و بودجه کامال مشخص
است که چه تعداد دارویی با چه سهمیه یارانهای
را پوشش دادند و دقیقا معادل آن را پول دریافت
خواهند کرد .اگر خارج از این مکانیزم برای دارویار
هزینهتراشی شــود ،مشــکالتی در اجرای طرح
خواهیم داشت ».شمالی درباره اینکه آیا تدابیری
پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز چنین مشکالتی
در نظر گرفته شــده هم عنوان میکند« :تمامی
هزینههایی که به بیمهها اضافه و تحمیل میشود
از نظر جایگاه قانونی در شورای عالی بیمه مصوب
میشود .وزارت بهداشت صرفا طراح دارویار است و
اجرای آن با سازمانهای بیمهگر و برنامه و بودجه
است .طرح هم بر اساس همین چیزی که اکنون
در حال اجراســت پیشبینی و برنامهریزی شده
اما اگر دولت منابع جدیــدی را پیشبینی کند،
بحث دیگری اســت ».این فعال حوزه دارو درباره
اینکه آیا برای اجرای هرچه بهتر طرح نیاز نیست
یک واحد و تصمیمگیرنده برای دارویار مشخص
شود ،عنوان میکند« :موضوع تامین دارو همیشه
با وزارت بهداشت بوده است و در این زمینه هیچ
تغییری ایجاد نشده .اما برای دسترسی به موقع و
ارزان بیماران به دارو قرارگاه اصالح سیاستهای
ارزی دارو تشکیل شده که متولی اصلی آن وزارت
بهداشــت اســت .طرح دارویار هم زیر نظر وزیر
بهداشت با همکاری سایر وزارتخانهها و دستگاهها
درحال اجراست».
چند اقدام برای حمایت از تولیدکنندگان دارو

برخی وعدههایی مطرح شــده دربــاره دارویار
هنوز محقق نشــده ،از جمله تسهیل ترخیص
سفارشــات شــرکتهایی دارویی از گمرک یا
حمایــت در تامین نقدینگی این شــرکتها تا
بتوانند کمبودهای دارویی بازار کشور را برطرف
کنند .به همین دلیل نگرانی از برطرف نشــدن
کمبودهای دارویی همچنان وجود دارد .شمالی
در این باره هم میگوید« :بر اساس جلساتی که
با بانک مرکزی داشتیم قرار بود سقف اعتباری
شرکتها برای دریافت تســهیالت را افزایش
بدهند .قبل از اجــرای طرح هم مذاکراتی برای
تسهیالت دریافت ارز نیمایی انجام شد که اکنون
برای برخی از ارزهای خاص در حال اجراست.
درباره ترخیص داروها هم جلساتی برگزار و قرار
شد که شــرکتها  6ماه فرصت داشته باشند تا
مابهالتفــاوت نرخ ارز برای ثبت ســفارشهای
خود را به بانکهای عامل پرداخت کنند .اکنون
این مسئله برای برخی شــرکتها وجود دارد،
اما الزم اســت شــرایط برای تمامی شرکتها
فراهم شــود و همه بانکها مکلــف به اجرای
آن باشــند ».به گفته این فعال حوزه دارویی،
کارهای اضافهتری هم در این باره در حال انجام
اســت؛ از جمله افزایش مدت زمان رفع تعهد
ترخیص کاال با حداقل اســناد از 3ماه به 6ماه،
همچنین پیگیری مالیات بر ارزش افزوده ماده
اولیه که قرار است از 9درصد به
یک درصد کاهش پیدا کند و
اکنون در مرحله نهایی است.

عکس :همشهری /منا عادل

 4چالش طرح «دارویار»

مریم سرخوش

اومیکرون
دستبردار نیست

با شیوع زیرسویه جدید اومیکرون در هند،
متخصصان نسبت به ورود آن از این کشور
به ایران و رقم خوردن شرایط مشابهی
مانند پیک دلتا هشدار میدهند

شــنبه  22مرداد  15 1401محرم   1444ســالســیام  شـــماره 8564

بیمهای برایشان وجود نداشته است .حسن شمالی،
معاون برنامهریزی اداره کل دارو در سازمان غذا و
دارو در این باره میگوید« :تامین دارو از 2مسیر
تولید داخل و واردات صــورت میگیرد .در طرح
دارویار ،افزایش قیمت برای داروهای خارجی نبوده
ت داروهای داخلی در
و افزایش یک مرحلهای قیم 
سال 1401هم به طور کامل تحت پوشش بیمهها
قرار داشته است .با اجرای این طرح ،پایه قیمتی
تعهد بیمهها هم اصالح شد .پیش از این بیمهها
دارویی را تحت پوشش قرار میدادند که کمترین
قیمت موجود در بازار را داشت اما اکنون پوشش
بیمهای برای داروهایی است که بیشترین سهم بازار
را دارند .بنابراین ریال پرداختی بیماران حتی برای
بیماران خاص هم کم شده است ».به گفته شمالی
داروی آدالیمومب ،برای بیماران خاص تولید داخل
و پرهزینهترین داروی کشور اســت اما در طرح
دارویار هزینه آن تقریبا نصف شده است«:هر سال
متناسب با تورم ،قیمت داروها افزایش پیدا میکند.
تولیدکنندگان افزایش قابل توجه هزینههای سربار
را دارند و پیش از اجــرای طرح دارویار ،تنها برای
بخشــی از فرآیند تولید ،ارز دولتی میگرفتند.
اگر قرار بود امسال متناسب با تورم ،اصالح قیمت
دارو انجام میشد تنها منجر به تحمیل هزینه به
بیماران و بیمهها میشــد .اما در طرح دارویار با
اصالح سیاستهای تخصیص ارز ،تمامی افزایش
قیمتها در این طرح پوشــش داده شــد تا هیچ
افزایش هزینــهای برای بیماران نباشــد .مبنای
اصلی در این طرح ثابت ماندن ریال پرداختی برای
تمام بیماران؛ چه خاص و چه غیرخاص است و در
برخی موارد قیمت دارو کاهش هم داشته است».
او ادامه میدهد« :داروهای تولید داخل سهم عمده
بازار مصرف را دارد و طبیعی است که قیمت تعهد
بیمه روی این داروها انجام شود .اما درباره داروهای
وارداتی که مشابه تولید داخل دارند ،یا ممنوعیت
وارد لحاظ شــده یا واردات بــا ارز نیمایی انجام
میشود و مابهالتفاوت قیمت آنها پوشش بیمهای
ندارد .این مسئله هم مربوط به سالهای گذشته
اســت و هیچ ربطی به اجرای طرح دارویار ندارد.
بر این اساس برخی داروهای بیماران خاص که در
گذشته با ارز دولتی وارد میشده ،طی سالهای
اخیر با توجه به تولید مشابه داخلی ،ارز ترجیحی
آنها حذف شــده و با ارز نیمایی وارد میشوند .به
همین دلیل از همان زمان افزایش قیمت درباره
آنها صورت گرفــت و این افزایش برای امســال
نبود » .او معتقد است که حذف ارز ترجیحی برای
داروهای خارجی که مشابه داخلی دارند از 2دیدگاه
اهمیت دارد؛ حمایت از تولید و حذف ناتوانی رقابت
برای تولیدکنندگان« :زمانی که برای خرید داروی

سالمت

زمانی که برای خرید
داروی خارجی
ارز دولتی در نظر
میگیریم ،بدان
معناست که حتی هزینه
بستهبندی و تبلیغات
آن شرکت خارجی را با
همین یارانه پرداخت
میکنیم اما برای تولید
داخل تنها برای ماده
موثره آن ارز دولتی
پرداخت میشد

در سازمان برنامه و
بودجه پیش پرداخت
4هزار میلیارد تومانی
در 2بخش انجام
شده ،اما از این به بعد
پرداختیها مبتنی بر
عملکرد بیمهها و به
صورت ماهانه خواهد
بود.این بودجه اولیه
تنخواه بیمههاست

آن چیزی که وزارت
بهداشت به عنوان
طرح دارویار پیشنهاد
داده ،مابهالتفاوت
قیمت داروهاست.
محاسبات ما بر این
اساس صورت گرفته و
به دولت پیشنهاد شده
است .قرار هم بود
بودجه داروهای  OTCو
 SMAاز محل دیگری
تامین شود

بر اساس جلساتی که
با بانک مرکزی داشتیم
قرار بود سقف اعتباری
شرکتها برای دریافت
تسهیالت را افزایش
بدهند .قبل از اجرای
طرح هم مذاکراتی برای
تسهیالت دریافت ارز
نیمایی انجام شد که
اکنون برای برخی از
ارزهای خاص در حال
اجراست

از روز اول اجرای دارویار
با همکاری بیمهها به
طور کامل بازار در حال
رصد است .طی این
مدت مشکالتی از جمله
مغایرتهای قیمتی
وجود داشت که در کمتر
از چند روز اصالح شد
تا هیچ افزایش قیمتی
نباشد

اومیکرون و زیرســویههای آنکه هر روز جهش
جدیدی دارند ،چالــش جدی دربــاره پاندمی
کرونا در جهان شــده اند .با وجــود اینکه همین
حاال بسیاری از نقاط دنیا درگیر زیرسویه BA5
اومیکرون هستند10 ،کشور ازجمله هند زیرسویه
جدید دیگری تحت عنوان  BA2.75را گزارش
کردهاند که ویژگیهای آن هنوز شناسایی نشده،
اما مجید مختاری ،عضو کمیته علمی کشــوری
مقابله با کرونا چندی پیش ســرایتپذیری این
زیرســویه هندی را  1.5تا ۲برابر بیش از  BA4و
 BA5عنوان کرد و گفت« :مرگومیر BA2.75
تاکنون نسبت به سایر زیرسویهها تفاوتی نداشته
و بر این اساس ،هنوز بهعنوان سویه نگرانکننده
مطرح نیســت ».حاال حمید ســوری ،اســتاد
اپیدمیولوژی دانشگاه علومپزشکی شهیدبهشتی
هم در اینباره توضیحات بیشتری به همشهری
میدهد و میگوید« :طی 2هفته گذشــته موارد
گزارش شــده از کووید 19-در جهان نزدیک به
30درصد افزایش یافته و زیرشــاخه BA2.75
اومیکرون هم در کشورهایی مانند هند شناسایی
شــده اســت .هنوز توالیهای محدودی از این
واریانت فرعی برای تجزیه و تحلیل وجود دارد ،اما
بهنظر میرسد این زیرشاخه چند جهش در دامنه
اتصال گیرنده پروتئین اســپایک دارد؛ بنابراین
واضح است که این بخش کلیدی ویروس ،خود را به
گیرنده انسانی متصل میکند .البته هنوز زود است
که بدانیم آیا این زیرشاخه دارای ویژگیهای فرار
ایمنی بیشتر است یا از نظر بالینی ،بیماریزایی
شدیدتر دارد .در اینباره باید زمان بگذرد و ردیابی
و شناسایی طغیانها صورت بگیرید .این خیلی
مهم است که بدانیم شیوع این زیرشاخه در دنیا
و بهویژه کشور هند بر چه اساسی خواهد بود » .او
معتقد است در اپیدمیهای پیشرونده هر تغییر یا
اتفاق کوچکی را باید جــدی گرفت و تا خالفش
ثابت نشــده که واقعا جدی نیســت ،نباید به آن
بیتوجه بود« :موارد ابتال به  BA2.75نسبت به
یک ماه پیش گسترش پیدا کرده و باید در اینباره
نگران بود؛ این در حالی اســت که تقریبا تمامی
پیکهای قبلی از کانونهای کوچک شروع شدند
و این مسئله را در واریانت دلتا هم داشتیم که از
هند آغاز و از مرزهای شرقی وارد کشور شد .با ورود
دلتا به کشور شاهد شیوع گســترده آن بودیم و
بهدلیل میزان کشندگی باال ،مرتفعترین پیک در
ایران رقم خورد ،اما در بقیه پیکها ،واریانتهای
هشــداردهنده از چین ،اروپا ،آفریقا و آمریکای
جنوبی وارد کشور ما شــدند و به کشندگی دلتا
نبودند؛ مانند سویه گاما که به محض ورود به کشور
در همان منطقه تجاری عسلویه زمینگیر شد».
این عضو هیأت علمی دانشگاه علومپزشکی شهید
بهشــتی همچنین از نبود برنامهای جامع برای
مدیریت اپیدمی در کشور انتقاد دارد و در اینباره
به ایلنا گفت« :اپیدمی شــرایط ایستایی ندارد و
باید نســبت به آن واکنش متناسب داشت .روند
کاهشی ویروس طی ماههای اخیر را باید به نوعی
ترحم آن نسبت به جامعه بشری دانست؛ چراکه
اگر افراد بمیرند میزبانــی هم برای بقای ویروس
وجود نخواهد داشــت و بر همین اساس واکنش
آن هوشمندانه بوده است ».او ادامه میدهد« :ما
نمیتوانیم چندان مداخلهای در وضعیت ویروس
داشته باشیم .این ویروس ،جهشها و واریانتهای
خود را ادامه میدهد و مستقل از عملکرد ما رفتار
میکند .آنچه به ما ارتباط دارد نخست رفتارهای
ما در جامعه و دوم مدیریتی اســت که برای این
بیماری اعمــال میکنیم .تا زمانــی که زنجیره
انتقال ،افراد حساس و رعایت نشدن پروتکلهای
بهداشتی وجود داشته باشد ،قطعا اپیدمی ادامه
دارد .ما اکنون در کشورمان تمامی متغیرهایی
را که برای تداوم زنجیره بیماری الزم است داریم.
به اندازه کافی فرد حساس در جامعه وجود دارد
و ســطح رعایت پروتکلها هم بهشدت کاهش
پیدا کرده است .برنامه جامعی هم برای کنترل
بیماری وجود ندارد و طرح شهیدســلیمانی هم
بهعنوان تنها برنام ه این حوزه کنار گذاشته شده
است ».بهگفته سوری تا زمانی که چنین فضایی
وجود داشته باشد به جای اثربخشی برای کاهش
چرخش ویروس باید تسلیم مقدورات و شرایط
روزگار باشــیم« :االن برنامه بسیاری از کشورها
این است که بار اپیدمی را کاهش دهند و میزان
مرگومیر در بسیاری از کشورهایی که جمعیت
مشابه ایران دارند ،یکششــم کشور ماست ،اما
همیشــه از نظر باری که اپیدمی روی جمعیت
گذاشته ،ایران جزو 15کشور اول دنیا بوده است».
این اپیدمیولوژیســت معتقد است نوساناتی که
هماکنون رخ میدهد چندان معنادار نیست که
براساس آن انتظار داشته باشیم خاتمه اپیدمی
یا پیک رقم بخورد؛ چراکــه یکی از بازیگران این
صحنه ویروس است و مشخص نیست چه اتفاقی
برای آن رخ خواهد داد؛ به همین دلیل نمیتوان
پیشبینی درستی داشت« :با این حال با فرض
ثبات شرایط ویروس ،اگر اقدامات مناسبی را در
پیشبگیریم تا حدی میتوانیم اپیدمی را کنترل
کنیم .اگر قرار باشد جهش جدیدی در ویروس
کرونا رخ دهد با توجه به تجمعات محرم و اتفاقات
پیشرو مانند راهپیمایی اربعیــن ،جامجهانی
فوتبال و مســائل دیگر قطعا نباید روند صعودی
ابتال را کاهش یافته تلقی کرد .تا یک ماه دیگر هم
مدارس و دانشگاهها بازگشایی میشوند و این به
معنای افزایش مواجهه بیشتر و در نتیجه شانس
ابتالی بیشتر است».
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عباس عراقچی
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی
سیاســتهای منطقهای ایران در  2عرصه
میدان و دیپلماسی ،امنیت ،عزت و اقتدار
برای کشور به ارمغان آورده است .سرداران
ی که درنبرد با جنایتکاران داعش
و سربازان 
جان خود را فدای امنیت ایــران کردهاند تا
ابد مایه افتخار هستند /.ایسنا

سرهای بریده مبارزان الجزایری

کاظم صدیقی
خطیب جمعه تهران
اگرتضمینهایــی کــه رهبــری توصیــه
کردنــد ،ارائــه نشــود ،برجــام شــکل
نمیگیــرد .امروز عــاوه بــر تضمین باید
راســتیآزمایی شــود و درعمــل رفع همه
تحریمهای برجامی و راستی آزمایی اتفاق
بیفتد و بعد از آن تیم مذاکره با اقتدار به
مردم بشــارت میدهند ایــن تحریمها با
مقاومت شما از بین رفت و گشایشی در
این مسیر بهوجود آمد /.ایرنا
علی کریمی فیروزجایی
عضو هیأت رئیسه مجلس
کشــورمان برای تحکیم پایه های اقتدار
خود متکی به ســاح هســتهای نیست
و ایــن مقولــه در دکتریــن دفاعــی مــا
جایگاهی ندارد .دولت سیزدهم با نگاه
واقع بینانه امور کشــور را بــه برجام گره
نخواهد زد و این مسئله رویکرد محوری
است .هیأت حاکمه آمریکا باید بدانند
کــه دوران یکجانبــه گرایــی در عرصــه
بینالملل بهسر آمده است / .خانه ملت

دفاعی

هیچ دشمنی نباید فکر تعرض
به کشور به مغزش خطور کند
معاون هماهنگکننده ارتش گفــت :امروز راهبرد
ما بازدارندگی اســت تا هیچ دشمنی فکر تعرض به
کشور به مغزش خطور نکند و مهمترین مؤلفه ارتقاي
بازدارندگی در نیروهای مسلح ،داشتن نیروی انسانی
مومن ،معتقد ،والیتمدار ،شهادتطلب ،باشهامت و
آموزشدیده است.
امیر دریــادار ســیاری در آیین دانــش آموختگی
دوره ۱۸تکاوری مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران
دریایی نیروی دریایی ارتش افزود :حماسه 34روزه
مقاومت خرمشهر ،عملیات ثامناالئمه ،بیتالمقدس،
والفجر و پدافند از جزایر و سکوهای نفتی ،عملیات
مروارید و بیش از ۲۰۰عملیات اسکورت دریایی سابقه
درخشانی است که نیروی دریایی ارتش در کارنامه
خود دارد .وی گفت :نیــروی دریایی ارتش عالوه بر
افتخاراتی که در عملیاتهــای دوران دفاعمقدس
خلق کرد ،مأموریت خطیر حفاظت از اقتصاد کشور با
اسکورت بیش از ۱۰هزار کشتی را نیز به بهترین شکل
انجام داد .معاون هماهنگکننده ارتش با بیان اینکه
نیروهای تفنگدار و تکاور ضمن نگهداری از تجهیزات
آماده به کار ،تجهیزات جدیدی را در تعامل با جهاد
خودکفایــی و مراکز دانشبنیان ســاختهاند افزود:
هرجا تمامیت ارضی و منافع جمهوری اسالمی ایران
در خطر باشــد ،تکاوران و تفنگداران دریایی حضور
دارند .دریادار سیاری با اشاره به تأثیرات معنوی این
دورهها گفت :این دورهها ،دورههای دانشآموختگی
عاشورایی است / .فارس

قضایی

در برخورد با متخلفان دولتی خط
قرمز نداریم
رئیس قوه قضاییه گفت :متهمان برخی پروندههای کثیرالشاکی
ممکن است در تعدادی از دستگاههای ذیربط مسئولیت داشته
باشند .نباید در برخورد با آنها خط قرمزی وجود داشته باشد.
غالمحسین محسنیاژهای در جریان دیدار مردمی 3ساعته
خود با برخی شــکات پروندههای کثیرالشاکی در واکنش به
پروندهای با 450شاکی در استان مازندران که بارها رسیدگی
به آن با اعالم صالحیت نداشتن دادگاه به تعویق افتاده است،
افزود :بازپــرس پروندههایی مانند این پرونــده نباید بهدلیل
اهمیت موضوع و نیز اشرافی که به مســئله دارد به هر دلیل
جابهجا شود و تغییر کند تا روند دادرسی دچار اطاله شود .باید
تا تعیین تکلیف چنین پروندههایی بازپرس تغییر نکند.
وی با بیان اینکه روند صدور دستهچک و قرار گرفتن این اسناد
در اختیار افراد کارتنخواب منجر به ایجاد چالشهایی برای
مردم و دستگاه قضا شده اســت ،بیان کرد :باید به نقش افراد
ارائهدهنده این دســته چکها به متهمان پرونده در سیستم
بانکی توجه کرد .معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
نیز باید با آسیبشناســی این موضوع از ادامــه روند کنونی
جلوگیری کند.
درخالل این مالقات مردمی ،یکــی از مراجعهکنندگان که از
استان خوزستان و از شــکات یک پرونده کثیرالشاکی بود ،از
اطاله 4ســاله پرونده و نیز حذف نام برخی شکات گاليه كرد؛
رئيس قوه قضاييه در تماس با رئیسکل دادگستری خوزستان،
اطاله 4ساله در رسیدگی به این پرونده را غیرقابلقبول دانست
و بیان داشــت :با اطالعات پرونده تازه برای این پرونده وقت
نظارت تعیین شده است که نباید اینچنین باشد.باید بپذیریم
که همکاران قضایی ما ،در این باره ،قصور داشتهاند و ضروری
است این قصور پیگیری شود /.میزان

محمدرضا مرادی؛ تحلیلگر سیاسی

همشهری واکنشها به بیانیه سرکرده فتنه  88را بررسی کرد

فتنهگری که تاریخ نمیداند
نوشته موسوی ناراحتی تمامعیار از شکست تکفیریهاست

انتشــار متن پر از کینه منتسب
به میرحسین موســوی از سران
گزارش
فتنه  ،88واکنشهای متفاوتی را
در پی داشته است .به اعتقاد عدهای این نوشته،
جدید است ،اما برخی معتقدند که آنچه منتشر
شــده مقدمه او بر کتابی مربــوط به جمعآوری
بیانیههای جنبش موسوم به ســبز پس از فتنه
88اســت .در هر صورت محتوای آنچه توســط
موسوی نوشته شده است ،چیزی افزون بر مواضع
قبلی او ندارد .تنها نکتهای که در این بیانیه بهنظر
جدید میرسد ،حملهاش به سیاستهای ایران در
سوریه است که در قالب توهین به یکی از سرداران
شهید مدافع حرم برجسته شده است .پرداختن
به یک شــایعه درباره رهبری نظام اســامی و
موروثی شــدن آن نیز آخرین تیر کینه از جانب
اوست .موســوی در بیانیه خود به شکل عجیبی
علیه مبارزه بــا داعش در ســوریه و همچنین
کمک به گروههای مقاومت در یمن علیه جنایت
آلســعود موضعگیری کــرده و در گامی فراتر،
حزباهلل لبنان و نیز محور مقاومت علیه داعش،
اسرائیل و آلسعود را شوم دانسته و از آن بهعنوان
«جرائم ننگین» یاد کرده اســت .در این راستا،
برای عدهای مشخص نیست که چرا این نوشته
اکنون منتشر میشــود و چرا اصالحطلبان در
مقابل نوشتار این فرد سکوت کردهاند؟ این سؤال
اکنون در ذهن شــکل میگیرد که چرا این فرد
همان سال 88و پس از آشوبی که به راه انداخت
به اشد مجازات محکوم نشد؟ برخی بر این باورند
که موسوی با این بیانیه تالش کرده است موضوع
حصر را دوباره واگویه و پررنگ کند که اگر چنین
است آیا مماشات با او سزاوار است؟ از سوی دیگر،
کینهای که میرحسین نسبت به سردار همدانی،
شهید مدافع حرم داشته است ،چرا االن و در این
روزگار رونمایی شده است؟

کینه فتنهگر از سردار شهید همدانی

سردار شــهید همدانی همانطور که در جریان
فتنه  ،88امنیت و نظم را برقرار و دست عدهای
آشوبگر و معاند خارجی برانداز را قطع کرد ،در
جبهههای دفاع از حرم نیز با رشادت جنگید و
آسمانی شــد .حاال اینکه موسوی در نوشته پر
از تناقض خود کینهورزی به مقام این شــهید
میکند بهخاطر ترس او از این شــهید اســت.
ســیدرضا تقوی ،نماینده مجلس گفته است:
«موســوی این اظهارات را بــرای انتقامگیری
مطرح کرده است؛ چراکه سردار همدانی یکی
از عوامل مهمی بود که فتنــه  ۸۸را در تهران
مهار کرده بود .سردار همدانی به مردم و انقالب
اســامی خدمات زیادی کرد و بــا مدیریت و
فرماندهی صحیح خود جلوی بسیاری از فجایع
را گرفت .میرحســین موسوی نشــان داد که
از ســردار همدانی کینه عمیــق دارد؛ چراکه
سردار همدانی نگذاشــت فتنه  ۸۸توسعه پیدا
کند و کشور به هم بریزد .بدیهی است که ایثار،
فداکاری و جانفشانیهای ســردار همدانی با
طرح این مباحث باطل از بین نمیرود ».واقعیت
این است که موســوی نمیتواند فراموش کند
که شهید همدانی ،آتشــی که او در تهران به پا
کرده بود را خنثی کرد و اثربخشی لشکرکشی
خیابانی ضدانقالب را کامال به محاق برد .آری،
او از سردار سرافراز ســپاه اسالم ،خاطراتی تلخ
به یاد دارد ،اما این واقعیتی انکارناپذیر اســت
و ملت بزرگ ایران بهخوبی میدانند که شهید
همدانی بود که چشــم فتنه را کــور کرد و با
خلق محمدی و تبییــن منطقی و حتی حضور
میدانی ،هواداران فریبخورده از اســتکبار را
هوشیار کرد .با این حال ،عدهای بر این اعتقادند
که باید نســبت به بیانیه میرحسین بیتوجه
باشــیم؛ چراکه او مهرهای ســوخته است که

نابهنجاری سیاسی

تقریبا در هیچ کشــوری اپوزیســیون بیقاعده
عمل نمیکند .درواقع نوشته موسوی نشان داد
که وی مرزهای هنجاری اپوزیسیون را نیز کنار
گذاشــته اســت؛ از اینرو چه حاجت به سکوت
و مماشات اســت؟ این رفتار اگر در هر کشوری
صورت میگرفت ،قطعا با برخورد سختی روبهرو
میشد .اسماعیل کوثری ،نماینده تهران معتقد
است« :میرحســین موســوی هرازچندگاهی
چنین حرفهایی را مطرح میکند تا دشــمنان
جمهوری اســامی ایران و انقالب را خوشحال
کند .کسانی که تا امروز او را نمیشناختند ،باید
امروز چشم خود را باز کنند و ببینند که موسوی
علیه انقالب اسالمی و برای خوشحالی مستکبران
چه حرفهایی میزند ».بر کسی پوشیده نیست
اگر رشادتهای سردار همدانی و سردار سلیمانی
نبود ،اکنون باید با چالشهــای امنیتی زیادی
روبهرو میبودیم .غده ســرطانی داعش و تکفیر
را شــهدای واالمقامی همچون آنها نابود کردند
و مشــتی فتنهگر همچــون موســوی اینگونه
لجنپراکنی میکنند .نوشته میرحسین نشان از
عناد با جریان حق دارد؛ چراکه سراسر باطل است.
فتحاهلل توسلی ،نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ
در این باره میگوید« :عباراتی که موسوی در این
بیانیه نوشته یا کسان دیگری برای او نوشتهاند،
همان چیزی اســت که در بیانیههای جریانات
تکفیری میبینیم یــا در عملکرد آنها و منافقین
شاهد بروز و ظهور آن هستیم؛ حتی بخشهایی
از این بیانیه تندتر و موهنتر از عباراتی است که
منافقین و تکفیریها علیه ما بهکار میبرند».

میرحســین موســوی نشــان داد کــه از
ســردار همدانــی کینــه عمیــق دارد؛
چراکه ســردار همدانی نگذاشت فتنه

 ۸۸توســعه پیــدا کنــد و کشــور بــه هم
بریزد .بدیهی است که ایثار ،فداکاری
و جانفشانیهای ســردار همدانــی بــا
طرح این مباحث باطل از بین نمیرود

آخرین دست و پاهای خود را برای ادامه حیات
سیاسی میزند .مهرداد ویس کرمی ،نماینده
خرمآبــاد در مجلــس درباره چنین تالشــی
میگوید« :شــخصیت سیاســی میرحســین
موسوی شخصیت مرده است .او با انتشار چنین
نامههایی میخواهد این بعد شخصیت خود را
زنده کند».
رأفت اسالمی کافی است

عدهای بر این باورند که اگر ســال 88ســران
آشــوبگر محاکمه علنی میشــدند ،اینگونه با
دسیسهای تازه از سوی آنان روبهرو نمیشدیم.
مدافعان این نگاه معتقدند نظام اســامی باید
مقابل این افراد رأفت اســامی را کنار بگذارد.
سیدمحسن دهنوی ،نماینده مردم تهران مدافع
چنین نظری است« :رأفت اسالمی و اضمحالل
عقل ،امر را بر فسیلهای سیاسی مشتبه کرده

تا بهخود جرأت اهانت به خون پاکترین شهدا
را بدهند .درواقع این خاصیت نمکنشناســان
است که جانفشانیهای اســطورههای وطن را
تمســخر میکنند .محاکمه علنی و رسیدگی
به خیانتهای این افراد ،کمترین پاسخ به آنان
است ».از سوی دیگر ،مطالعه دقیق این بیانیه
نشان میدهد نویســنده آن دچار سادهلوحی
و کجاندیشــی زیادی اســت .هادی بیگینژاد،
نماینده مردم مالیر گفته است« :بیانیه منتشر
شده آنقدر ناشیانه اســت که شک کردم اصال
موسوی آن را نوشته باشد! چراکه بررسی اولیه
هم نشــان میدهد متن بیانیه از طرف شبکه
جاسوسی دشمنان ملت تنظیم شده است؛ گویا
دشــمن به ضربه زدن خیلی امیدوار است که
اینقدر واضح و از نزدیک پیام میدهد».

او از همان سال  ،1388در خط فکری آنان بود.
جواد نیکبین ،نماینده مردم کاشمر در مجلس
گفته است« :اساسا موســوی هیچ ایدئولوژی
و گفتمان دقیق و شــاخصی نداشــته و ندارد
و چیزی جز یک عروســک خیمهشــب بازی
نبوده و نیســت .رفتار وی نیز بــه نوعی نتیجه
برنامهریزی دشــمنان توسط مهرههای داخلی
در حال عملیاتی شدن است .متأسفانه این فرد
دانســته در این زمینه عمل میکنند ».بیانیه
منتسب به موســوی به مذاق ضدانقالب خوش
آمده است؛ چراکه آنها درکی از وطن و تعصبی
به آن ندارند تا تاریــخ را درک کنند و بدانند که
نوکری برای آمریکا افتخار ندارد .توهین موسوی
به سردار شهید همدانی نشاندهنده نشانهای

آنچه در متن نوشته مســتتر است ،پارادوکسی
را با خود دارد کــه دامن اطالحطلبــان را هم
میگیرد؛ چراکه اصالحطلبــان تاکنون مقابل
آن سکوت کردهاند و گویا برای برخورد و اعالم
برائت و مرزبندی توان تصمیمگیری را ندارند.
درواقع میتوان گفت بیانیه این فرد قسمتی از
صفحه تناقض اصالحطلبان است.
آنها از سال 1400و در دوره پساروحانی ،دچار
چنان آشــوبی شــدند که بعید بهنظر میرسد
بتوانند تضادهای درونی خود را به این سادگی
برطرف کننــد و بتوانند در ســپهر سیاســی
کشور سرپا بایســتند .عباس عبدی ،تحلیلگر
اصالحطلب به این موضــوع اذعان دارد و گفته
است« :اصالحطلبان از سال 88تاکنون غرق در
این تناقضات پایانناپذیرند و اکنون نمیدانند
چه باید کنند .خرداد 1400هم آخرین حلقه این
تناقضات را دیدیم ».با این حال علیرضا سلیمی،
نماینده محالت مجلس بر این اعتقاد است که
«اصالحطلبان حتماً باید در برابر بیانیه موسوی
موضع بگیرنــد؛ چرا که وی بــه مدافعان حرم
توهین کرده اســت؛ زیرا موسوی تعلقخاطری
به ایران ندارد».

موسوی بهعنوان یکی از سران داخلی

زنجیره تناقض اصالحطلبان

توقف در ایستگاه ذلت

دفاع این فرد در بیانیــهاش از داعش و عناصر
صهیونیســتی بســیار عجیــب اســت .آرش
پاکاندیش ،مــدرس دانشــگاه در این زمینه
معتقد است« :موســوی بهعنوان یکی از سران
داخلی فتنه آمریکایی -صهیونیستی سال ،۸۸
در قامت یک حامی تمامعیار تروریســتهای
داعشی ظاهر شد و از این جهت میتوان گفت
حمایت از جبهه صهیونیستی-تکفیری ایستگاه
آخر اوست .اینک شاهد حلول سرکرده داعش
در کالبدی جدید هستیم و ائتالف ناهمگونی که
سال  ۸۸از سوی «عمال داخلی بدتر از خارجی»
با سرویسهای جاسوسی آمریکا ،انگلیس ،رژیم
صهیونیستی و گروهکهای تروریستی ازجمله
منافقین صورت گرفت ،شــکل جدیدی بهخود
گرفته است».
جنبشی که گفتمان ندارد

از ابتدای شــکلگیری بهاصطالح جنبش سبز،
این جنبش هیچ قاعده و بســتر فکری روشنی
نداشت و تنها متکی به هیجانات کنترل نشده و
تزریقی از جانب عناصر برانداز بود.
حاال که این فرد بیانیهای بــا چنین مختصاتی
صادر کرده است ،میتوان گفت رفتارش نوعی
دیکته از جانب دشمنان بوده است؛ دشمنانی که

فتنــه آمریکایــی -صهیونیســتی ســال

 ،۸۸در قامــت یــک حامــی تمامعیــار
تروریســتهای داعشــی ظاهــر شــد و

از این جهت میتوان گفت حمایت از
جبهه صهیونیستی-تکفیری ایستگاه

آخر اوست

روشن بر همین موضوع است .سیدرضا اکرمی،
عضو جامعه روحانیت مبــارز در اینباره گفته
اســت« :آمریکا در تالش بود با ایجاد درگیری
در مرزهای ایران و مشــکالت امنیتی ،از صدور
انقــاب ایران که مبتنی بر اســتقالل اســت،
جلوگیری کند ،اما مدافعان حــرم و امنیت ،با
مبارزه با داعش و دیگر گروهکهای تروریستی،
این توطئه را بیرون از مرزهای کشــور خاموش
کردند».
مثلث سلطنتطلبان ،منافقان و فتنهگران

کاربری در توییتر با مقایسه بیانیه رضا پهلوی
و موسوی به نتیجه رسیده که هر دو نوشته از
یک منبع و از یک خط فکری گرفته شده است.
درواقع آنچه مدنظر حامیــان رجوی منفور و
رضا پهلوی و فتنهگــران بوده همگی یک چیز
است؛ «نابودی نظام» .ابراهیم رضایی ،نماینده
مردم دشتستان در مجلس گفته است« :وسلی
کالرک ،فرمانده سابق ناتو رسماً اعالم کرد که
بعد از 11ســپتامبر قرار بوده 7کشور ازجمله
ایران اشغال شوند .آنچه مانع این اشغالگریها
شــد ،ســلیمانیها و همدانیها بودند .اینکه
امثال موســوی این موضوع را پس از ســالها
نفهمیدهاند یا حاصل خیانت اســت یا نتیجه
حماقت».نوشــته منتسب به موســوی از هر
منظری که نگریسته شــود ،نشاندهنده اوج
سردرگمی اوست؛ چراکه این فرد میخواهد هم
موضوع حصر را دوباره زنده کند و هم عنادش را
دوباره با نظام آشکار سازد .اصال انگار ماجرای
سوریه و ایران و مسائل و منافع ملی را نمیداند
یا اصال نمیداند که در چه وضعیتی هســتیم
یا ورود به مســائل رهبری اصــا محل اعراب
نیست؛ از اینرو مغلطه کرده و خواسته خودی
نشان دهد ،اما نمیداند حتی اصالحطلبان را که
هیچ ،دیگر روشنفکرنماها و حتی معاندین را نیز
با خود همراه ندارد .بهواقع چهکسی به مشتی
اراجیف و مغلطه استناد میکند.

مهمترین مستعمره فرانســویان را میتوان الجزایر دانست که
در اوایل قرن نوزدهم به بهانههای واهی به اشــغال درآمد .در
سالهای ابتدایی قرن نوزدهم ،فرانسه لشکرکشیهای بسیاری
در اروپا انجام میداد .آنها بخشی از گندم مورد نیاز ارتش را از
الجزایر خریداری کردند اما بدهی خــود را نپرداختند .حاکم
الجزایر بارها به نپرداختن این بدهی توســط فرانسه اعتراض
کرد ولی فرانســویها توجهی به این اعتراضات نداشتند .در
سال ۱۸۲۷در جلسهای حاکم الجزایر در جریان بحث با نماینده
فرانسه با بادبزن خود ضربهای بهصورت او زد .این حادثه بهانهای
بهفرانسه داد تا الجزایر را 3سال محاصره دریایی کند و پس از آن
در سال ۱۸۳۰مورد تجاوز نظامی قرار دهد و این کشور را برای
مدت 130سال به یکی از مستعمرات خود بدل کرد.
در این ١٣٠سال فرانسویها جنایات بســیاری در حق ملت
مسلمان الجزایر مرتکب شدند و بارها دست به کشتار گسترده
آنان به جرم کوتاهنیامدن در مقابل اســتعمار زدند .بنا به آمار
موجود در این دوران قریب بــه ۵.۶میلیون الجزایری به طرق
مختلف به شهادت رسیدند .در طول اشغال ،مسلمانان شهروند
درجه 2محسوب میشدند ،مگر اینکه حاضر به کنارگذاشتن
دین و فرهنگ خود باشــند و زمانی که مقاومت میکردند با
خشونت سرکوب میشدند.
در طول جنگ جهانی دوم ،دهها هزار الجزایری در صف نیروهای
متفقین برای آزادســازی فرانسه و شکســت آلمان و ایتالیا
جنگیدند و در برخی از ســنگینترین نبردهای جنگ جهانی
دوم حضور داشــتند .در ســال ۱۹۴۵و در روز جشن پیروزی
متفقین ،گروهــی از الجزایریها با بلندکــردن پرچم الجزایر
خواستار استقالل شــدند .پاداش الجزایریها از سوی فرانسه
با اعالم حکومت نظامی و 2هفته قتلعــام مرد و زن و کودک
بهویژه در مناطق سطیف و قالمه داده شد .تخمین زده میشود
که ۴۵هزار شهروند غیرمسلح الجزایری در این 2هفته کشته
شدند! با پایان قتلعام ،ژنرال دووال مسئول مستقیم قتلعام در
نامهای به سران مستعمره نوشت« :امنیت شما را برای 10سال
تضمین کردم!» یکی از آثار جنایتبار بهجا مانده از تاریخ حضور
استعمارگران فرانسوی در الجزایر کارتپستالهایی است که
سربازان فرانسوی برای خانوادههای خود ارسال کردهاند .تصویر
این کارت پستال ،سرهای بریده مبارزان الجزایری است و این
کارتپستالها را به نشانه افتخار برای خانوادههایشان ارسال
کردهاند! در میان عکسهای بهجا مانده از دوران استعمار فرانسه
در آفریقا ،صدها عکس موجود اســت که فرانسویان با افتخار
کنار سرهایی که بریدهاند ،مشغول گرفتن عکس یادگاریاند.
همچنین رسانههای فرانسوی از وجود بیش از 18هزار جمجمه
پرده برداشــتند که در «مــوزه انســان» در پاریس نگهداری
میشوند .این جمجمهها متعلق به شهروندان الجزایری است
که سرهایشان توسط استعمارگران فرانسوی قطع شده است.

خبر

شهید همدانی را
دوباره شهید کردند
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اســامی گفت:
عجیب است که این اتفاقات در عاشوراها تکرار میشود،
عاشوراها همواره تعیین موقعیت میکنند و همه افراد
موقعیتشان را نســبت به امام و رهبر جامعه مشخص
میکنند کــه در جبهه یزید هســتند و یا نه در ســپاه
حضرت امامحسین(ع) هستند.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی با حضور در منزل
سردار شهید حســین همدانی با اشاره به مشاهده نصب
تمثالهای سردار حسین همدانی در فضا و محیط شهر
تهران پس از جسارت اخیر به ایشان افزود :در پی اهانت
اخیر یکی از ســردمداران فتنه ۸۸به ساحت شریف این
شهید ،این چهره انقالبی دوباره شهید شد بهگونهای که
برای اين شهید طلوع جدیدی رقم خورده است.
وی با تأکید بر اینکه نام و یاد شهید همدانی به ملت ایران
قوت و قــدرت میدهد ،افزود :در ماجرای اخیر شــاهد
مصداق خیر شدن دشمنی دشمن برای شهید همدانی
بودیم و عناصر ضدانقالب که ضرباتی را به انقالب ازجمله
در فتنه سال ۸۸زدند ،دوباره میخواستند شهید همدانی
را ترور کنند .اما با هوشمندی مردم نتیجهای نگرفتند.
ســامی افزود :آنها میخواهند شــهدا را ترور کنند ،اما
نتیجه معکوس میگیرند و با ایــن اقدامات خود عزت و
عظمت شهید را مجددا به اوج میرسانند.
فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد:در دوران دفاعمقدس
شــهید همدانی جوانمردانه ،فداکارانه و مومنانه جهاد
کرد و هیچگاه شمشــیر جهاد از دســت او خارج نشد و
لباس جهاد هیچگاه از قامت او بیرون نیامد و این تنها به
دفاعمقدس هم ختم نشــد .سرنوشت این بود که سردار
همدانی بماند و منشــأ خدمات بزرگتــر در صحنهها و
در متن حوادث بزرگ در مســیر انقالب و حرکت ملت
ایران شود.
وی افزود :این افراد در عاشــورای سال ۸۸منشأ اهانت،
جسارت و هتاکی به ساحت مقدس حضرت امام حسین
علیه الســام شــدند و از آن جریان حمایــت کردند و
مردم عاشورایی ایران در ۹دیماه همان سال ،آن پاسخ
حماسی و یوماللهی را به آنان دادند و امروز هم دوباره در
عاشوراي ۱۴۰۱همان ماجرا تکرار شد و مقابل والیت قرار
گرفتند و به شهدا حمله کردند.
سرلشکر سالمی تأکید کرد :همانگونه که در همین چند
روز گذشته شــاهد بودیم به فضل الهی دوباره این افراد
توسط مردم دفع میشوند ،اینها قدرت ماندن در حافظه
تاریخی مردم را ندارند.
همسر شــهید همدانی نیز در این دیدار گفت :در اتفاق
اخیر به فرزندانم توصیه به سکوت کردم تا مردم جواب او
را بدهند .فرد هتاک عددی نیست که ما بخواهیم پاسخ
او را بدهیم.
وی افزود :شهید همدانی در فتنه ۸۸بسیار غصه خورد و
همواره نگران آسیب رسیدن به افراد بیگناه بود تا آسیب
و اذیتی به آنان وارد نشود.

شنبه  22مرداد 1401
شماره 8564

دانش

پیشگیری از تبدیل ویروس جدید
به بحران جهانی

لئو پون ،متخصص ویروسهای نوظهور و اســتاد دانشــکده
بهداشــت عمومی دانشــگاه هنگ کنــگ ،گفت :مــا تعداد
بیماریهای مشترک بین انســان و دام را در جهان دستکم
میگیریم و این ویروس النگیا فقط یکی از بسیار ویروسهای
زنوتیک اســت .اولین تحقیق علمی که در مــورد این ویروس
توســط تیمی از محققان چینی و بینالمللی در مجله پزشکی
نیوانگلند هفته گذشته منتشر شد ،بهدلیل افزایش نگرانی در
مورد شیوع این بیماری مورد توجه جهانی قرار گرفت .دنیا هنوز
درگیر بحران کووید 19-است و صدها هزار مورد جدید روزانه
گزارش میشــود .با این حال ،محققان میگویند هیچ مدرکی
مبنی بر انتشار ویروس  Langyaبین مردم یا اینکه باعث شیوع
محلی شده باشد وجود ندارد .آنها افزودند که برای ردیابی انتقال
انسان به انسان به مطالعه بیشتر روی زیرمجموعه بزرگتری از
بیماران نیاز است .لینفا وانگ ،دانشمند کهنه کار بیماریهای
عفونی نوظهور که بخشی از تیم تحقیقاتی بود ،گفت که اگرچه
بعید اســت که این ویروس جدید ما را دچــار بحران دیگری
مانند کووید 19-کند اما به هر حال نشــان میدهد که چنین
رویدادهای مشــترکی بین انسان و دام بیشــتر از آنچه ما فکر
میکنیم یا میدانیم اتفاق میافتد.

روباتیک

تبدیل شدن نگهبانی سگهای
روباتیک به واقعیت

نخستین ثبت سفارش با استفاده از رمزارزها نشان میدهد که مسئوالن هرچند با تأخیر ،اما باالخره ظرفیت باالی
رمزداراییها را برای واردات پذیرفتهاند

رمزارز

عمادالدین قاسمیپناه
روزنامهنگار

نخستین ثبت سفارش 10میلیون دالری با رمزارز
در حالی به تازگی انجام شــد که از چند سال پیش
متخصصان و پژوهشگران این حوزه از تحریمگریز
بودن این دارایی مبتنی بر فناوری سخن میگفتند.
تحریمهای تقریبا کاملی از سوی آمریکا بر بخشهای
حیاتی کشور مانند نفت ،بانکها و کشتیرانی اعمال
شده اســت .با این حال ،رمزارزها با برخورداری از
ظرفیت فناورانهای که دارند میتوانند این تحریمها
را خنثی کنند .بهعبارت دیگر ،کشور ما با استفاده
از این امــکان میتواند تجارت خارجــی خود را با
کشــورهای دیگر که درگیر تحریمهای اقتصادی
هستند توسعه دهد .این ثبت سفارش نشان میدهد
که دولت باالخره اســتفاده از رمزارزها را در حوزه
واردات به رسمیت شناخته است .واکنش بعضی از
رسانهای معتبر دنیا از جمله رویترز نشان از اهمیت
و حساسیت این موضوع دارد.با این حال ،این اتفاق
صورت نمیگرفت ،مگر اینکه استخراج رمزارزها در
کشور به رسمیت شناخته میشد .بنابراین مصوبه
13مرداد 98دولت را میتــوان بهعنوان پیش نیاز
اقدام اخیر تلقی کرد.
احتمال حساس شدن تحریمکنندگان

امید علــوی ،رئیس هیأت مدیــره انجمن فناوران
زنجیــره بلوک(انجمن بالکچیــن) در گفتوگو با
همشهری موضوع استفاده از رمزارزها در واردات را
موضوعی حساس میداند .علوی یادآوری میکند که
حتی مسئوالن وزارت صمت و بانک مرکزی هم وقتی
در مورد این موضوع صحبت میکنند چندان وارد
جزئیات آن نمیشوند و دلیل آن را مرتبط بودن این
موضوع با تحریم میداند .بهگفته او «قرار نیست که
جزئیات و سازوکار این اقدام کامال علنی باشد .چراکه
درصورت اعالم جزئیات و شــفاف شــدن موضوع،
احتمال حســاس شدن کشــورهای تحریمکننده
نسبت به آن وجود دارد».
مصوبه راهگشا

با این حال ،رئیس هیأت مدیره انجمن بالکچین به
مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 13مرداد 1398اشاره

طرح :همشهری /محمدعلی حلیمی

ویروس جدیدی که در شــرق چین شناسایی شــده و باعث
ابتالی دهها نفر شده اســت ،نیاز به نظارت بیشتر دارد تا مانند
کووید 19-تبدیل به یک همهگیری ســخت و کشنده شود .به
گزارش سیانان ،دانشــمندان میگویند بروز یک نمونه دیگر
از ویروسهای زونوتیک (ویروسهای مشــترک میان انسان و
حیوان) نشان میدهد که چگونه ویروسها به راحتی میتوانند
از حیوانات به انسان منتقل شوند .دانشمندان بر این باورند که
این ویروس ممکن است بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به مردم
از حشراتی ازجمله پستانداران مول مانند کوچکی (از خانواده
موشها) که در زیستگاههای متنوعی یافت میشوند ،گسترش
یافته باشــد .این ویروس که النگیا هنیپــا ویروس (Langya
 )henipavirusنامیده میشــود ،تقریبا دهها کشاورز و سایر
ساکنان مناطق روســتایی را آلوده کرده است .البته در پی این
عامل بیماری زا هیچ مرگی گزارش نشــده اســت ،اما در بین
سالهای 2018تا  2021در 35بیماری که دچار تب شده و در
بیمارستان بستری شدند تلفات وجود داشت.

اولین ورود رسمی رمزارزها به اقتصاد ایران

میکند که براساس این مصوبه استخراج بیتکوین
صورت قانونی بهخود گرفت.
علوی با اشــاره به اینکه طبق مصوبه هیأت وزیران
کسانی که در حوزه اســتخراج بیتکوین فعالیت
میکنند ،میتوانند از آن برای واردات استفاده کنند،
میگوید« :این مصوبه بانک مرکزی را مکلف کرده
بود که سازوکاری را برای استفاده از رمزداراییها در
مراودات خارجی و بهطور خاص واردات تدوین کند».
بهگفته او «اگرچه برای تدوین این سازوکار با تأخیر
عمل شد ،اما در نهایت ،هفته گذشته نخستین ثبت
سفارش با بهرهگیری از رمزارزها انجام شد».
رئیس هیأت مدیــره انجمن بالکچیــن یادآوری
میکند که این کار براساس هماهنگی بین سازمان
توسعه تجارت و بانک مرکزی به مرحله اجرا رسیده
اســت و اکنون کســانی که در کشــور بیتکوین
اســتخراج کردهاند میتوانند با استفاده از آن ثبت
سفارش کنند .علوی تأکید میکند که به این ترتیب،
رمزارزها بهعنوان منشأ ارز در ثبت سفارش شناخته
میشــوند و امکان واردات کاال با ایــن روش مهیا
میشود.

نقش ناظر بانک مرکزی

رئیس هیأت مدیره انجمــن بالکچین در واکنش
به این پرســش که آیــا بانک مرکــزی بیتکوین
استخراج شده را میخرد ،پاســخ منفی میدهد و
میگوید« :بانک مرکزی حتی دالر صادرکنندگان
را هم نمیخرد ،بلکه این بانک ســامانهای(نیما) را
راهاندازی کرده و دارندگان دالر و ریال را به همدیگر
وصل کرده تا معامله صورت بگیرد».
علوی توضیــح میدهد که در مــورد رمزارزها هم
روش کار به این صورت اســت که استخراجکننده
بیتکوین ،رمزارز خود را در اختیار واردکننده قرار
میدهد و واردکننده ،پس از پرداخت ریالی آن به
ماینر از آن برای ثبت ســفارش استفاده میکند .با
این حال ،بانک مرکزی بهعنوان ناظر بر این معامله
عمل میکند.
او با اشاره به اینکه در این میان ،ریال ماینر ثبت دفتر
میشود و فرایند کامال شفاف و قانونی است ،ادامه
میدهد« :واردکننده هم به راحتــی بیتکوین را
تحویل تامینکننده میدهد و ثبت سفارش انجام
و واردات انجام میشود».

اقدام مثبت

رئیس هیأت مدیره انجمن بالکچین این اتفاق را در
کل مثبت ارزیابی میکند و میگوید« :ثبت سفارش
با رمزدارایی نشان میدهد که رمزداراییها بهعنوان
کاالیی که ظرفیت باالیی در تهاتر کاال دارند ،میتواند
مورد استفاده قرار بگیرند ».علوی همچنین عنوان
میکند که رمزداراییها میتوانند به کشــور کمک
کنند و بهعنوان یک جایگزین مناســب برای دالر
و ارزهای رایج در حوزه واردات مورد اســتفاده قرار
بگیرند .او همچنین در پاســخ به این پرســش که
آیا واردات با رمزارز صرفا از کشــورهای تحریمشده
امکانپذیر اســت یا با همه کشورها میتوان تبادل
داشت ،میگوید« :اگرچه در چین این ظرفیت وجود
دارد و بعضی از تجار ایرانی اکنون با استفاده از رمزارز
با چینیها معامله میکنند ،اما مهمترین مسئله در
این موضوع کشور خودمان بود که بتوانیم از ظرفیت
قانونی رمزارزها برای واردات استفاده کنیم ».بهگفته
رئیس هیأت مدیره انجمــن بالکچین «اکنون هر
کشوری که تامینکنندهای داشته باشد که رمزارز
را بپذیرد ،امکان واردات از آن کشور وجود دارد».
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نیروی فضایی آمریکا در حال آزمایش سگهای روباتیک در
ایستگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال در فلوریداست.
شــاید این ماجرا قبال فقــط در فیلمهــای علمی-تخیلی
دیده میشــد اما حاال قرار اســت این روباتهــای چهارپا
بــرای گشــتهای امنیتــی و ارزیابی خســارت بــه این
ایســتگاه فضایی ارســال شــوند .به گزارش وورلد تودی،
ســگهای روباتیک150هزار دالری که توســط شــرکت
 Ghost Roboticsطراحــی و تولید شــدهاند ،میتوانند
بهصورت مســتقل یا با یک کنترلکننده انسانی کار کنند.
این روباتها دارای طیف وســیعی از حســگرهای صوتی و
بصری هستند تا بهعنوان چشــم و گوش پایگاه عمل کنند.
آنها همچنین میتوانند با آنتنهایی برای گسترش اتصاالت
شبکه به مناطقی از پایگاه که ممکن است زیرساخت کمی
داشته باشــند یا کال بدون زیرساخت باشــند ،نصب شوند.
این روباتها که بهطور رسمی بهعنوان وسایل نقلیه زمینی
چهارپا و بدون سرنشین شناخته میشــوند ،درست مانند
سگهای واقعی میتوانند به دستورات صوتی پاسخ دهند.

عدد خبر

۷

هزارمیلیارد

۴

برابر

معــاون تســهیالت و تجار یســازی
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از
اختصــاص ۷هــزار میلیــارد ر یــال
منابــع بــرای اعطــای تســهیالت بــه
شرکتهای دانشبنیان صنعت برق
خبــر داد .روحهللا ذوالفقاری گفت:
در راســتای تحقــق شــعار «تولیــد؛
دانــش بنیــان و اشــتغا لآفر ین»
در ســال  ،۱۴۰۱برنامــه ویــژهای بــا
حمایــت وزارت نیرو و شــرکت توانیر
بــرای کمــک بــه تولیــد محصــوالت
دانشبنیــان شــرکتهای صنعــت
برق تدارک دیده شده است.
بزرگتریــن تلســکوپ جهــان بــا ۴برابر
وضــوح بیشــتر از جیمــز وب در حــال
تکمیل است .تلسکوپ بزرگ ماژالن
با ترکیب برخی از بزرگترین آینههایی
که تاکنون ساخته شده است ،کیفیت
تصویر باورنکردنی را از کهکشانهای
دور ارائه میدهد.
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شنبه  22مرداد 1401
شماره 8564

شهرداری آماده خدمت به اربعینیها

نقلقولخبر
سیدمحمد موسوی
شهردار منطقه ۱۱تهران
طبــق اعــام گــزارش عملکــرد اجــرای آرای
مــاده ۱۰۰در مناطــق شــهرداری تهــران
و مصوبــات شــورای شــهر تهــران طــی 3مــاه
اول ســال ۱۴۰۱بیــش از ۵۰رأی از تخلفــات
ساختمانی در منطقه ۱۱اجرایی شده است .بر
همین اساس این منطقه بهعنوان رتبه سوم
مناطق ۲۲گانــه در اجــرای مــاده 100و برخورد
با متخلفین ساختمانی معرفی شده است.

اعتبارات پیشبینیشده شهرداری تهران برای مراسم اربعین امسال در چه زمینههایی هزینه میشود؟

گزارش

زینب زینالزاده
روزنامهنگار

35روز تا اربعین حســینی باقیمانده
اســت .روزی کــه 40روز از شــهادت
امامحسین(ع) و یارانش در دشت نینوا
میگذرد و زائران و ســوگواران به یاد
اسرای دشت کربال ،بیش از 80کیلومتر
مســیر را پای پیاده طی میکنند و به
عمــود 1452میرســند و وارد کربال
میشوند .امسال پس از 2سال و فروکش
کردن کرونا ،قاعدتــا جمعیت زیادی
مســیرهای پیادهروی اربعین حسینی
در عراق بهخصوص مسیر نجف به کربال
را در پیش میگیرند.
شهرداری تهران نیز قصد دارد برای رفاه
بیشتر زائران امکانات مناسبی را فراهم
کند و برای یاریرســانی به نیروهای

2شــهر کربال و نجف چه در زمینههای
خدماتــی و نظافتی و چــه فرهنگی،
اقدامات الزم را انجام دهد.
علیرضا زاکانی ،شــهردار تهران نیز که
ماه پیش عازم عراق شده بود ،در دیدار
با استاندار کربال ،مسئوالن عتبه علویه،
تولیت شرعی آستان مقدس عباسیه و
تولیت آستان مقدس حسینی ،نیازها
و اقدامات الزم برای برگزاری مراســم
اربعیــن را مورد بررســی قــرار داد .از
سوی دیگر ،در همین راستا شهرداری
الیحه هزینهکرد 30میلیارد تومانی به
شورای شهر ارائه داده که یک فوریت آن
تصویب شــده و در کمیسیون برنامه و
بودجه نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
در ســال  ،1398ده میلیاردتومــان و
در سال  ،1400شــش میلیارد تومان
بودجه برای مراســم پیاده روی اربعین
به شهرداری اختصاص داده شده بود.

عدد خبر
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میلیمتر

300

مترمربع

حمیدرضا حاجوی ،شهردار منطقهیک تهران
گفت« :شــمال تهران بــا توجه بــه موقعیت
آب و هوایــی آن نســبت بــه ســایر مناطق در
بارشهای اخیر شــاهد بارش ۱۳میلیمتری
بــاران در ۴۰دقیقــه بــود .منطقهیــک در
بارشهــای اخیــر بهدلیــل پیشبینیهــا،
اقدامات و تمهیدات حوزه خدمات شــهری و
نواحی دهگانه که از ابتدای سال در حال اجرا
بود ،کمترین آسیب را دید» .
شــهردار منطقــه ۵تهــران گفــت« :طــی
ســالهای اخیر همواره گفته شــده منطقه
کن ریــه تنفســی تهــران اســت و بــر همین
اســاس با غهــای آن بایــد دســتنخورده
باقــی بمانــد .براســاس همیــن نــگاه بــود
که طــرح صیانــت از باغهــای کن ســال۹۸
در شــورایعالی معمــاری و شهرســازی بــه
تصویب رســید ».احســان شــریفی اضافه
کرد« :براساس این طرح ملکی دارای سند
و با متراژ بیش از ۲هزارمتر در صورتی که در
حریم رودخانه نباشــد تنها میتواند حدود
۳۰۰مترمربع در 2طبقه ساختمان بسازد».

توفیق خدمت به زائران

عکس :همشهری /سجاد ایمانیان

محمدهادی علیاحمدی
شهردار منطقه ۱۳تهران
طرح الیروبی و پاکسازی شبکههای اصلی
جمعآوری آبهای سطحی در این منطقه
از ۱۵مردادماه آغاز شده و بهصورت ضربتی
تا ۲۵روز آینده به اتمام خواهد رسید .بخش
زیــادی از کانالهــا و مســیر عبــور آبهــای
ســطحی در محــدوده الیروبــی و پاکســازی
شده است و با توجه به در پیش بودن فصل
پاییز و احتمال بارندگی ،ایــن طرح با قوت
بیشتری به اجرا درمیآید.

نگاه

 1میزبانــی ایــران در مرزهــای
شــرقی از زائــران افغانســتانی و
پاکستانی
 2ارائه خدمات در مرزهای غربی
به زائرانی که قصــد خروج زمینی از
مرزها را دارند.
 3ارائــه خدمــات بــه کل زائــران
در شــهرهای نجــف ،کربــا و طریق
حسینی
بر عملکرد هزینهای شهرداری
چگونه نظارت میشود؟
از طریــق بودجــه امســال و از محل
اعتبــارات هزینهنشــده ،هزینــه
میشــود و عملکــرد آن در گــزارش
تفریــغ بودجــه 1401منظــور و بــه
شــورای اســامی شــهر تهــران
ارائه میشود.

حملونقل
موضوع نقلوانتقال از مرزها به شهرهای
نجف و کربال و همچنین بازگشت به
مرزها ،همواره دغدغه مسئوالن و زائران
در مراسم پیادهروی اربعین بود که امسال
شهرداری تهران با همکاری کالنشهرهای
کرج و مشهد حدود هزار دستگاه اتوبوس
با سیستم سرمایش مناسب در مرزها
مستقر میکند.

آتشنشانی
حادثه خبر نمیکند .ممکن است
در موکبهای پذیرایی یا چادرهای
استراحت و حتی مراکز درمانی سیار
حادثه آتشسوزی رخ دهد؛ بنابراین
تیمهای آتشنشانی برای انجام
عملیاتهای امداد و نجات در مراسم
اربعین حضور خواهند داشت.

کیوسکهای راهنما
شهرداری تهران
کتابچه و نقشه راهنما برای زائران تهیه
کرده است که با ایجاد کیوسکهای
راهنما در مرزها و
در مسیر نجف و کربال
آنها را میان زائران
توزیع میکند.

نیروهای خدمات
نیروهای خدمات شهری در 3موقعیت
انجاموظیفه خواهند کرد.
عدهای در شهر کربال ،تعدادی در شهر
نجف و برخی هم در مرزها و طول مسیر
پیادهروی وظیفه نظافت و جمعآوری
زبالهها و ...را برعهده
خواهند داشت.

پذیرش زائران
بنا به دالیلی ظرفیت پذیرش زائران
در شهرهای سامرا و کاظمین محدود
بود که امسال در دیدار شهردار تهران
با مسئوالن کشور عراق مورد بررسی
قرار گرفته و این ظرفیت افزایشیافته
است و سوگواران میتوانند به این
شهرها بروند.

موکبهای فرهنگی
اکثر موکبهای پذیرایی توسط مردم
و مؤسسات خیریه در مسیر پیادهروی
اربعین و حتی در شهرهای نجف و کربال
برپا میشود؛ بنابراین شهرداری برپایی
موکبهای فرهنگی را بهعهده دارد که
اقدام به توزیع بستههای فرهنگی مانند
لوح فشرده تصویری و ...در میان
زائران میکند.

در خدمترســانی به زائران در مراسم اربعین
دســتگاهها ،نهادها و ســازمانهای مختلف
مشــارکت دارند و به همین دلیل شهرداری
تهران بهخاطر برخورداری از ظرفیتهای الزم،
حضوری پررنگ در خدمترسانی خواهد داشت .حضور در این همایش
بینالمللی توفیق بزرگ خدمت به زائران است .قدم اول تقرب به خدای
متعال ،حرکت در مسیر اهلبیت(ع) و قدم دوم خدمت به مردم است.
در این میان شهرداری امسال مسئولیت سنگینی بهعهده دارد و با تالش
شبانهروزی و برنامهریزی اصولی سعی دارد زائران از بهترین خدمات
بهرهمند شــوند .با توجه به کاهش همهگیری ویروس کرونا و امکان
افزایش حضور زائران پس از 2ســال محرومیت از پیادهروی اربعین،
امسال با حضور متفاوت و حداکثری مردم مواجه هستیم .همچنین با
توجه به افزایش دمای هوا در طول روز ،پیادهروی شبانه را در پیش داریم
و باید برای اسکان روزانه ،حملونقل مناسب ،تهویه و سرمایش ،تغذیه
مناسب فصل گرما ،سالمت و ...برنامهریزی داشته باشیم .به هر ترتیب،
مردم از دیرباز تاکنون نخستین و بهترین برگزارکنندگان مراسم اربعین
حسینی بودهاند؛ پیوستگی مدیریت شهری با مردم نیز از ویژگیهای
مراسم اربعین امسال است .مردم در صف مقدم برنامهها حضور دارند و
مدیریت شهری هر جا که الزم باشد از آنها حمایت و پشتیبانی میکند.

خبر

شهرداری برای مراسم پیادهروی اربعین چه خواهد کرد؟
3سطح اقدام اصلی

صورت میگیرد:

محمدامین توکلیزاده؛ رئیس ستاد اربعین

اتصال حرم حضرت عبدالعظیم
به مترو تا ۱۴۰۲

(ع)

بهسازی مسیرها
در بازدید شهردار تهران از مسیر پیادهروی
اربعین ،مشخص شده که برخی
زیرساختها مانند تابلوهای راهنمای
خودروها و ...مناسب نیستند و چهبسا
تردد زائران در این مسیرها دچار مشکل
شود؛ بنابراین بهسازی تابلوها و روسازی
مسیر پیادهروی در دستور کار شهرداری
قرار گرفته است.

تیمهای پزشکی
راه طوالنی ،گرم بودن هوا و ...عواملی
هستند که سبب میشود زائران با
مشکالت جسمی مواجه شوند؛ بنابراین
شرکت شهر سالم تیمهای پزشکی شامل
پزشک ،پرستار و بهیار اعزام میکند که این
تیمها در طول مسیر وظیفه خدمترسانی
به زائران را برعهده خواهند داشت.

شهردار منطقه ۲۰از بهرهبرداری ایستگاه متروی ضلع شرقی حرم
مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تا پایان سال ۱۴۰۲خبر داد.
به گزارش همشهری ،ســیدمحمد ناظم رضوی گفت« :در خط۶
متروی تهران در منطقه ۲۰تا پایان ســال ۱۴۰۲حدود ۶ایستگاه
دیگر به بهرهبرداری خواهد رســید و با افتتاح ایستگاه ضلع شرقی
حرم ،مردم با فاصله کوتاه به صحن مطهر حرم حضرت عبدالعظیم
حسنی(ع) دسترســی پیدا خواهند کرد ».او ادامه داد« :در اطراف
حرم مطهر اقدامات ارزندهای برای شــهروندان در منطقه نفرآباد
در بخش ایجاد زیرساختها و تسهیالت ترددی مانند زیرگذرها و
پارکینگهای طبقاتی آغاز شده است .عالوهبر این بازپیرایی منطقه
چشمهعلی ،دژ رشکان و به بهرهبرداری رساندن مجموعه ایوان ری
در مجموعه برجطغرل نیز از اقداماتی است که یا به سرانجام رسیده و
یا در حال انجام است ».شهردار منطقه ۲۰با اشاره به اینکه در انتهای
سال گذشته با حمایت شورای شهر ،تخصیص اعتبار مناسبی برای
برنامههای سال ۱۴۰۱صورت گرفته ،عنوان کرد« :سررسید اتمام
بخشی از این اقدامات در پایان ســال ۱۴۰۱و بخشی دیگر نیز در
سالهای پس از آن است».
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دریچه

نقلقولخبر

پیگیریوزیرمیراثفرهنگی
در مورد ماجرای قطع بیمه راهنمایان

بهزاد الیقی
مدیر مرکز علومجوی و اقیانوسیهواشناسی
دادههــای ایســتگاههای پایــش دریــای خــزر
از ســال ۱۳۷۴تاکنــون رونــد کاهشــی در تراز
آب دریای خزر را نشــان میدهد .از ســال۷۴
تاکنــون بهطــور متوســط ســاالنه حــدود
6ســانتیمتر از تــراز آب دریــای خــزر کاهــش
پیــدا کــرد؛ یعنــی طــی ۲۶ســال اخیر تــراز آب
دریای خــزر 1.5متر کمتر شــده کــه رقم قابل
توجهی است.

ه امید با 4توله یوز هلیا
بارق 

پیرحسین کولیوند
رئیسجمعیتهاللاحمر
مقابلــه با اثــرات نامطلــوب تغییــرات اقلیمی
در دســتورکار جمعیت هاللاحمر قــرار دارد.
ح ســاالنه
جمعیــت هاللاحمــر بــا اجــرای طر 
نــذرآب در تابســتان میکوشــد متاثریــن از
خشکســالی در مناطق کمبرخوردار کشــور را
یاری کند و امســال هــم این طرح بــا تمرکز بر
تامین آب شرب پایدار برای روستاهای درگیر
تنش آبی برگزار میشود.

عدد خبر

5

برابر

حد مجاز ،میــزان غلظت هــوای اهواز
بهدلیل هجوم گردوغبار بود .اداره کل

حفاظــت محیطزیســت خوزســتان،
اعــام کــرد :میــزان غلظــت گردوغبار

 PPM10برحســب میکروگــرم بــر
مترمکعــب در اهــواز بــه  ۷۴۰رســید.

حــد طبیعــی ذرات معلــق در هــوا
۱۵۰میکروگرم بر مترمکعب است.

3
درجه

افزایــش دمــا از فــردا بــه مــدت  2روز
برای تهران پیشبینی شده و سازمان

هواشناســی اعــام كــرده اســت:
وضعیــت جــوی اســتان تهــران در این
مدت در برخی ساعات در روز یكشنبه

همــراه بــا وزش بــاد در ارتفاعــات و
رگبار احتمالــی و برای روز دوشــنبه در

نیمهجنوبی تهران افزایش دما بین  ۲تا

 ۳درجه است.

گزارش

سیدمحمد فخار
روزنامهنگار

شرایط برای بقای یوزپلنگ آسیایی آنقدر حاد است
که 4توله جدید که پنجشــنبه ظهر رصد شده هم
میتواند خطر انقــراض را از این گونه نایاب اندکی
دور کند .دوربین آرش مودی ،عکاس طبیعت که
همراه محیطبانان در بخش شمالی جاده ترانزیت
تهران به مشــهد بین میامی و عباسآبــاد تردد
میکرد ،صحنــهای را ثبت کرد که مــاده یوزی با
4توله کوچکش در حال تردد هستند .در پی تصادف
هفته گذشته توله یوزی در جادهای که از میان پارک
ملی توران عبور میکند ،گروههای محیطزیستی
متعدد خود را داوطلبانه به پارک ملی رســاندند و
با اســتقرار در اطراف جاده و آتش روشــن کردن،
شرایط را برای کاهش سرعت خودروهای عبوری
فراهم کردند .در همین روزها 2توله یوز دیگر که از
جاده عبور میکردند دیده شدند و شرایط بهنحوی
شد که عالوه بر صدور اطالعیههای متعدد در فضای
مجازی و پایش جاده ،گروههای جستوجوگر نیز
در دشتهای اطراف جاده ،شــرایط را برای ورود
احتمالی یوزپلنگها بررســی کردنــد .در یکی از
این بازدیدها محیطبانان پــارک ملی توران عصر
پنجشنبه  ۲۰مرداد در بخش شمالی جاده ترانزیت

تهران به مشهد موفق به مشاهده یک قالده یوزپلنگ
ماده و 4توله امسالی شدند و حسن اکبری ،معاون
محیطزیستطبیعیسازمانحفاظتمحیطزیست
اعالم کرد :محیطبانان دامنه گشت و کنترل را به
سمت مناطق آزاد گستردهتر کردند و موفق به ثبت
حضور یوزپلنگ مادر به همراه 4توله شدند.
مجموعه توران و پناهگاه حیات وحش میاندشت،
به همراه زیســتگاههای آزاد بیــن آنها ،مهمترین
زیستگاه یوزپلنگ آسیایی در ایران و قاره آسیاست
که با وجود منطقه دشــتی و تپهماهورها و وجود
طعمه ،مکانی برای زیست این گونه ارزشمند است.
با تالش همکاران محیطزیســت استان سمنان و
انجمن یوزپلنگ ایرانی براســاس بانک اطالعاتی
شناسایی یوزهای منطقه توران ،مشخص شد ماده
یوز شناسایی شده «هلیا» نام دارد و یوز مادهای است
که سال گذشته از مادرش « َهرب» جدا شد و امسال
موفق شد 4توله به دنیا آورد.
پایشها ادامه دارد

15مرداد درپی برخورد توله یــوز ماده با خودروی
عبوری حد فاصل ســهراهی زیدر تا کاروانســرای
میاندشــت ،یگان محیطزیست در منطقه مستقر
شد و طی 5روز با کمک گروههای داوطلب شبانهروز
منطقه را تحت کنترل و پایش خود قرار دادند و این

پایشها ادامه دارد .با توجه به اینکه یوز از دست رفته
نابالغ بود ،لذا احتمال حضــور یوز مادر برای یافتن
فرزندش میرفت که این احتماالت نیز درســت
تشخیص داده شد و 17مردادماه با دوربین کشی
محیطبانها  2یوز پلنگ در محل تصادف یوز ماده
یعنی جاده میامی  -ســبزوار دیده شدند .با توجه
به اهمیت موضوع ،دلسوزان محیطزیست کشور
از پلیس راهور و وزارت راه انتظار دارند نســبت به
نصب دوربین کنترل سرعت و چراغ در این محدوده
که تنها 12کیلومتر است ،هر چه زودتر اقدام کنند
تا دیگر شــاهد اتفاقات تلخ و ناگوار برخورد یوز با
خودرو نباشیم.
هرب ،گریزان از انقراض

پاییز سال گذشته بود که یوزپلنگ مادهای مقابل
دوربین تلهای قرار گرفت کــه 2توله با خود همراه
داشــتَ .هرب از ماده یوزپلنگهای شناخته شده
در توران است که شــمار یوزپلنگهای ثبت شده
در سال گذشته را پس از 2نوبت زایمان به 4قالده
رســاند .پیش از آن ،کارشناسان انجمن یوزپلنگ
ایران و محیطبانان از نبود َهرب بسیار نگران بودند
چرا که تولههای این یوز ،سال 99پس از بالغ شدن،
از مادر جدا شده بودند .هلیا که پنجشنبه عصر در
دوربین محیطبانان پارک ملی توران رصد شد ،یکی

از همان تولههای جدا شده از هرب در سال 99است
که حاال خودش مادر شده و 4توله جدید به جمعیت
یوزپلنگهای ایران افزوده است.
21سال حفاظت از یوزها

حفاظت از یوزپلنگ ایرانی از سال 1380با تاسیس
انجمن یوزپلنــگ ایرانی بهعنوان یک مؤسســه
مردمنهاد آغاز شد تا برای حفظ یوزپلنگ ،این گونه
ارزشمند ،تالش کند .از آن زمان صدها تن بهعنوان
کارشــناس ،داوطلب و یا حامی در طول 20سال
کنار یکدیگر دست بهدست هم دادند تا سرنوشت
این گربهسان زیبای کویرهای ایران را تغییر دهند.
مهمترین مجموعه حفاظت شده برای این امر پارک
ملی توران اســت که با نام خارتوران نیز شناخته
میشود و در منتهیالیه شرقی استان سمنان و در
جنوب شرقی شهرستان شاهرود قرار دارد .قسمتی
از بخش شرقی آن نیز در ســبزوار استان خراسان
رضوی است.
این مجموعه در ضلع جنوبی جاده تهران به مشهد،
شرق دهستان طرود ،غرب دهستان زمانها و شمال
شرقی کویر مرکزی ایران قرار دارد و به آفریقای ایران
ت وحش
معروف است .این پارک پس از پناهگاه حیا 
نایبندان در طبس عنوان دومین مجموعه حفاظت
شده وسیع ایران را دارد.

انتشار خبر حذف بیمه راهنمایان گردشگری کشور در چند روز اخیر،
هزاران راهنمای گردشــگری در ایران را با چالش تازه مواجه کرد و
وزارت میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدســتی نیز به این اقدام
اعتراض کرد .با این حال ،مهد 
ی شکوری ،مدیرکل امور بیمهشدگان
سازمان تامین اجتماعی اعالم کرده است :سالجاری حدود ۴۱۵۰
راهنمای گردشگری مشمول بیمه بودند که اگر قرار باشد بیمهشان
را در سال ۱۴۰۱تداوم دهیم ،رقمی بالغ بر ۴۴میلیارد تومان اعتبار
نیاز است .مهدی شــکوری درباره قطع بیمه فعاالن صنایعدستی از
ابتدای سال ۱۴۰۱نیز توضیح داده است که پوشش بیمه قالیبافان
و هنرمندان صنایعدســتی از سال ۸۸آغاز شــد و هماکنون حدود
۲۵۲هزار نفر بیمه شــده قالیباف و فعاالن صنایعدستی داریم ،اما
تا پایان ســال ۱۴۰۰بیش از 6هزار میلیارد تومان ســهم حق بیمه
کارفرمایی دولت بابت این قشر پرداخت نشده و باقی مانده است .با
این حال ،این بیمه را کماکان ادامه میدهیم و افرادی که از گذشته
بیمه بودهاند ،مادامی که 7درصد حق بیم ه سهم خودشان را پرداخت
میکنند ،ما آن۲۰درصد سهم دولت را کماکان بهحساب دولت منظور
میکنیم و به هیچوجه قطع بیمه برای این افراد نداریم .وی با اشاره
به اینکه مشکالت ایجاد شده برای بیمه فعاالن صنایعدستی ،به بیمه
راهنمایان گردشگری بازمیگردد که شماری از فعاالن صنایعدستی
نیز از این محل تحت پوشش قرار گرفتهاند به ایسنا گفت :هماکنون
وزارت میراثفرهنگی نیز پیگیر این موضوع است .سازمان هدفمندی
یارانهها ردیف بودجهای را اعالم کرده و ۸۷۵میلیارد تومان نیز به آن
تخصیص داده بود ،اما مح 
ل هزینهکرد آن ردیف بودجه ،در تبادل و
موافقت با ســازمان برنامه و بودجه مشخص میشود .مدیرکل امور
بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی افزود :این سازمان با تصور اینکه
آن ۸۷۵میلیارد تومان مختص حق بیمه راهنمایان گردشــگری و
فعاالن صنایعدستی است را سال گذشته بیمه کرده بود اما بعد گفتند
خیر ،اشتباه است و ما دیگر از ابتدای  ۱۴۰۱این بیمه را ادامه ندادیم.
او افزود :بیمهای هم که سال قبل تقبل و پرداخت شد ،اکنون محل
بحث و ابهام است تا در سازمان برنامه و بودجه ،تعیینتکلیف شود.
پس از این اظهارات بود که معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری
کشــور از پیگیری و رایزنی وزیــر میراثفرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدستی با معاون اول رئیسجمهور برای حل این مسئله خبر داد
و گفت :وزارت گردشگری اجازه حذف بیمه راهنمایان گردشگری را
نمیدهد .او افزود :تعداد راهنمایان گردشگری هماکنون نزدیک به
۱۴هزار راهنما در سطح کشور است که براساس شاخصهای احصا
شده از سوی وزارت میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی،
در حدود 2هزار نفر از آنها شــدیدا ً نیازمند بهرهمندی مزایا و مشوق
حمایتی بیمه از طرف دولت هستند که این موضوع در قانون بودجه
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است؛ لذا وزارت گردشگری
با بررسی و دریافت نظرات تشکل راهنمایان ،نسبت به احصا و ابالغ
شاخصهای اختصاصی اقدام و فهرست راهنمایان واجد شرایط را به
سازمان تأمین اجتماعی ارسال کرد.
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فصل مهمانی میوه بهشت

اعتبار ویژه
برای رونق زیتون رودبار

گیالن

برای نخســتینبار ،زیتــون بهعنوان دانه روغنــی در کنار
گندم و جــو در تبصره 8قانون بودجــه ۱۴۰۱قرار گرفته و
به زیتون رودبار اعتبار 30هزار میلیــارد تومانی اختصاص
پیدا کردهاست.
این خبر خــوش بــرای کشــاورزان و تولیدکنندگان
رودباری از این جهت خوشحالکننده است که میتواند
رونقی دوباره به کارشــان بدهد؛ رودباری که مهد زیتون
کشــور لقب گرفتهاســت .آنهــا امیدوارند ایــن اعتبار
گرهی از مشــکالت مهمــی چون آفات مگــس زیتون
از باغات باز کند.
حمایت از تولیدکننده و کشاورز

گزارش

کهگیل
ویهوبوی

سیده زهرا عباسی

راحمد

خبرنگار

بسیاری از شهرهای دنیا امســال رکورد گرمای هوا را
شکستند و این رکوردشکنی به ایران و بهویژه شهرهای
جنوبی هم رســید تا خرماپزان زودتر خود را به نخلها
برســاند؛ فصل برداشــت میوه نارس نخل (خارک) از
اوایل تیرماه در برخی شهرهای گرمسیری شروع شد
و استانهای خرماخیز برداشت عمده و تجاری خود را
هم زودتر از موعد در روزهای آینده شروع خواهند کرد.
عالوه بر گرمای هوا و برداشت زودتر ،نخلستانها تجربه
دیگری از تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین داشــتند؛
بارندگیهای سیلآســای تابســتانی که نهتنها ثمره
نخلستانها را از بین برد بلکه پیشبینی میشود روی
کیفیت میوههای باقیمانده و برداشت محصول هم تأثیر
زیادی بگذارد .هرچند پیشبینــی افزایش 5درصدی
نســبت تولید 1میلیون و 800هزار تن ســال گذشته
محقق نمیشــود ،اما انجمن ملی خرما امیدوار است
میزان برداشت به میانگین همیشگی یعنی 1میلیون و
200هزار تن برسد.

۱۳۲۰

میلیارد

ســالجاری بیش از هزار هکتار نخلســتان جدید در
شهرستانهای میرجاوه ،خاش و گلشن ایجاد کنیم.
اردشیر شــهرکی با بیان اینکه تبدیل ارقام به تجاری
و توسعه باغها آغاز شــده و قرار اســت تا پایان برنامه
ششم توســعه به 3هزار هکتار برسد ،توضیح میدهد:
وزارت جهادکشاورزی در بخش فنی ،اختصاص اراضی
به ســرمایهگذاران بخش خصوصی ،تامین منابع آبی
و همچنین ارائه تســهیالت به متقاضیان به توســعه
نخلستانها کمک میکند.
او همچنین از خسارتهای قابل توجه بارشهای مونسون
و سیالب به نخلستانها خبر میدهد و میگوید23 :هزار
و 202هکتار از اراضی باغی سیستانوبلوچســتان در
اثر بارشهای مونسون خسارت دید که 90درصد این
باغها نخلســتان بود و میزان خســارت به آنها حدود
3300میلیارد تومان برآورد میشود .بهگفته شهرکی،
90درصد محصول باغهای خســارتدیده ریخته که
خسارت قابل توجهی به کشاورزان محسوب میشود .به
همین دلیل مهمترین هدف این اداره در سال آینده بیمه
سطح بیشتری از نخلستانها خواهد بود.

توفانهای هند ،محصول کرمان را به باد داد

استان کرمان با داشتن 64هزار هکتار نخلستان و تولید
ساالنه 350هزار تن محصول ،رتبه اول و سهمی نزدیک
به یک سوم از کل تولید خرمای کشور را دارد؛ استانی
گرمسیری که گرچه عمده نخلستانهایش در جنوب قرار
دارد ،اما شمال و شرق آن نیز از این میوه بهشتی بینصیب
نماندهاند .مدیر باغبانی جهادکشاورزی جنوب کرمان،
بهعنوان مهمترین منطقه تولیدکننده خرما در کشور به
همشهری میگوید :جنوب کرمان به تنهایی با داشتن
حدود 30هزار هکتار باغ نخیالت و تولید 210هزار تن
محصول رتبه پنجم از نظر سطح زیرکشت و رتبه دوم را
از نظر تولید محصول در کشور دارد.
امیر امیرشکاری ،فصل برداشت خرما در جنوب کرمان
را از نیمههای تیر تا اواخر شهریور میداند و میافزاید:
پیشبینی برداشت ما در سالجاری همان 210هزار تن
بود ،اما توفانهایی که از سمت هندوستان آمد ،همچنین
بارندگیها و رطوبت ،موجب خسارت به نخلستانهای
کرمان بهویژه در جنوب و ترشیدگی و ریزش محصول
شــد .بهگفته او15 ،تا 16هزار هکتار از نخلستانهای
جنوب کرمان بین 20تا 80درصد خســارت دیدهاند.
این خســارت موجب کاهش تا 40هــزار تن محصول
نهایی خواهد شد؛ خسارتی که در شرق و شمال هم به
همین میزان و تا 80درصد تجربه شد .بیشترین ارقام
کشت شده در جنوب کرمان مضافتی و کلوته است ،اما
جهادکشاورزی این منطقه با توجه به تغییرات اقلیمی و
کاهش منابع آبی توسعه باغات با ارقام خشک و تجاری
چون مجول و پیارم را در دســتور کار دارد که عالوه بر
سازگاری با اقلیم ،هزینههای برداشت کمتری هم دارند.
امیرشکاری ضمن تأکید بر این موضوع توضیح میدهد
که ساالنه 4تا 5هزار هکتار از نخلستانهای درجه 2و 3نیز
در قالب اصالح و بازسازی با باغهای درجه یک جایگزین
میشوند تا عملکرد و بهرهوری بهتری داشته باشند.

خوزستان جان سالم بهدر برد

خوزستان بعد از کرمان و سیستانوبلوچستان با 36هزار
و 700هکتار نخلستان و تولید 242هزار تن محصول در
سال رتبه سوم از این نظر را در اختیار دارد؛ استانی که
البته در سالهای گذشته خشکسالی و ریزگرد بسیاری
از نخلهایش را جوانمرگ کرده است .معاون تولیدات
گیاهی جهادکشاورزی خوزستان با بیان اینکه میانگین
تولید در واحد ســطح این اســتان 6600کیلوگرم در
هکتار است ،به همشهری میگوید :برآورد میشود در
سالجاری نیز ۲۴۲هزار تن محصول از نخیالت استان
برداشت شود .تورج نوروزی با بیان اینکه سهم خوزستان
از کل خرمای تولیدی در کشور حدود ۲۰درصد است،
میافزاید۷۵ :رقم محصول در این استان کشت میشود
که ارقام عمده شامل اســتعمران ،برحی ،بریم ،دیری،

تجاریسازی نخلستانها در سیستانوبلوچستان

زیتون بیرقیب رودبار

ثبت جهانی خرمای پیارم هرمزگان

استان هرمزگان با 38هزار هکتار سطح زیرکشت و تولید
ساالنه 196هزار تن رتبه چهارم را در تولید محصول خرما
در اختیار دارد .پیارم ،کریته ،خاصویی ،مرداسنگ ،خنیزی،
شاهانی و مضافتی ارقام اصلی خرما در هرمزگان هستند که
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی هرمزگان به همشهری
میگوید :این رقم بهعنوان مرغوبترین خرمای جهان در
حاجیآباد هرمزگان کشت میشــود و قرار است تا پایان
سال ثبت جهانی شود .بهگفته مسعود گرگیج ،هرمزگان
آغازکننده و پایاندهنده فصل برداشت خرما در ایران است
بهطوری که برداشــت خرمای نوبرانه در کشور با رقم آل
مهتری در خردادماه در شهرستان میناب این استان آغاز
میشود و با رقم پیارم در شهرستان حاجیآباد در آذرماه به
پایان میرسد .وی با بیان اینکه بارندگیهای ناشی از پدیده
مونسون همزمان با فصل برداشت ارقام غالب استان یعنی
خنیزی و مرداسنگ بود ،میگوید :این بارندگی هاموجب
شده خسارت زیادی به نخلســتانها وارد شود .گرگیج
با بیان اینکه 4هزار هکتار از نخلستانهای هرمزگان در
نتیجه این بارندگیها خسارت دیدند ،میافزاید90 :درصد
ارقام خنیزی دچار ترشیدگی و ریزش شد که رقم حدودی
خسارت 160میلیارد تومان برآورد میشود .توسعه ارقام
تجاری مجول ،پیارم و برحی در قالب یک برنام ه 10ساله
در استان بهگفته گرگیج در دست اجراست.
راهاندازی مرکز تولید گیاه خرما در فارس

اســتان فارس با 33هزار هکتار باغ در 17شهرســتان
و تولید ســاالنه 160هزار تن محصول در ســال رتبه

در میز ملی خرما چه گذشت؟

سیستانوبلوچســتان در مقایســه اســتانی میــان
تولیدکنندگان خرما ،رتبه دوم تولید را با 62هزار هکتار
سطح زیرکشت و 250هزار تن محصول در اختیار دارد که
سهمی 20درصدی از تولید کل کشور را شامل میشود.
بیشترین نخلســتانهای سیســتان و بلوچستان در
شهرستانهای سراوان ،ایرانشــهر ،نیکشهر و سیب و
سوران قرار دارد ،اما طرح توسعه نخلستانهای استان قرار
است در 3شهرستان میرجاوه ،خاش و گلشن اجرا شود.
مدیر باغبانی ســازمان جهادکشــاورزی سیســتان و
بلوچستان با بیان اینکه در قالب این طرح از ابتدای دی
سال گذشته تاکنون ۵۴هزار پاجوش خرمای رقم تجاری
مجول از خارج کشور وارد استان شده است به همشهری
میگوید :این پاجوشها برای طــی دوران قرنطینه در
گلخانه هســتند و بعد از طی این دوران امیدواریم در

مکث

ابتدای تیرماه بود که وزیر جهادکشاورزی به سازمان تعاون روستایی دستور خرید تضمینی و صادرات
خرما را داد و این موضوع در میز خرمای امسال(میز خرما امسال 13مرداد در بوشهر برگزار شد) با حضور
6استان مهم تولیدکننده نیز مورد توجه قرار گرفت .میز ملی خرما با طرح مباحثی چون پیگیری افزایش
قیمت تضمینی ،حمایت از صادرکنندگان و استفاده از تسهیالت ارزانقیمت ،اختصاص غرف ه در میادین
میوهوترهبار تهران ،حمایت از عرضه در فروشگاههای زنجیرهای و رایزنی و ارتباط با سفیران 2کشور
خارجی برای صادرات بود .خرید تضمینی اما به اعتقاد رئیس انجمن ملی خرما راه درســتی نیست.
محسن رشیدفرخی با بیان اینکه نیازی به خرید تضمینی نیست به همشهری میگوید :قیمتها همیشه
براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود و نمیتوان به شیوه دستوری قیمت را تعیین کرد .به همین دلیل با
توجه به تجربههای مشابه خرید تضمینی باید بگویم خرید تضمینی خرما هم هیچگاه از سوی هیچیک از
نهادها خیر و برکتی نداشته و مداخله دستوری در اقتصاد است .او با وجود این ابراز امیدواری میکند طی
روزهای آینده و با شروع برداشت عمده و تجاری قیمتها طوری تعیین شود که هم مصرفکننده راضی
باشد و هم تولیدکننده بتواند عالوهبر تامین معیشت هزینههای تولید را جبران کند .رئیس انجمن ملی
خرما با اشاره به برگزاری میز خرما به دبیری صمت و بدون هماهنگی با بخش خصوصی برخالف سالهای
گذشته تصریح میکند :اگر تحمل بخش خصوصی را نداریم چه توقعی از آن داریم؟ بخش خصوصی و
دولت باید در کنار هم تالش کنند و من از دولت تقاضا دارم نگذارد بخش خصوصی بیش از این غریبه شود.

عرضه محصول بوشهریها در تهران

بوشــهر ،دیگر اســتان جنوبی ایران هم نقش پررنگی
در تولید محصــول خرما دارد؛ بهطوری که با ســطح
زیرکشــت 34هزار هکتار و تولید ساالنه 150هزار تن
محصول یکی از 6اســتان عمــده تولیدکننده خرما
در کشور محسوب میشــود .معاون تولیدات گیاهی
جهادکشاورزی بوشهر با بیان اینکه پیشبینی میشود
در سالجاری 165هزار تن انواع محصول خارک ،رطب و
خرما در استان بوشهر تولید و روانه بازار شود به همشهری
میگوید :مهمترین ارقام خارک در استان بوشهر برحی،
حاجباقری و بریمی است و پیشبینی میشود بیش از
۴۶هزارتن محصول نخیالت اســتان بوشهر در مرحله
دوم و بهصورت رطب برداشت شود .کبری توکلی خبر
خوبی هم برای تولیدکنندگان بوشهری دارد و آن ،امکان
واگذاری غرفههای تکمحصولی عرضه خرما و رطب برای
تولیدکنندگان بوشهر از سوی سازمان میادین میوهوترهبار
شهرداری تهران است.
نخلستانهای بوشهر هم از سیل و بارندگیهای اخیر
خســارت قابلتوجهــی دیدند بهطوری کــه بهگفته
توکلی28 ،هزار و 653هکتار از باغهای اســتان حدود
3949700میلیون ریال خسارت دید.
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گرچه گرما ،بارشهای تابستانی و سیالب نخلداران را در
استانهای تولیدکننده خرما غافلگیر کرد ،اما خبرهای
خوبی مانند جایگزینی ارقام تجاری و افزایش ســطح
عملکرد میتواند نویدبخش هزینه کمتر ،محصول بیشتر
و در نتیجه درآمد بیشتر برای فعاالن این بخش باشد که
جمعیتی بیش از نیممیلیون نفری را تشکیل میدهند.
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160
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196
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هزار تن

سطح زیرکشت

جهان

1میلیارد
و 353هزار هکتار

ایران

260هزار
هکتار

تولید محصول

جهان

8میلیارد
و 460هزار تن

آذ
ربایجا 
نشرقی

مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای
صنعتی کهگیلویــه و بویراحمد گفت:
زیرســاختها بــرای ســرمایهگذاری
در ۱۳شــهرک و ناحیــه صنعتــی ایــن
استان فراهم است .بهگزارش ایسنا،
سیدهاشم موســوی جهانآباد افزود:
با فراهم شدن زیرساخت در این تعداد
شــهرک و ناحیــه صنعتــی زمینــه برای
راهانــدازی واحدهــای تولیــدی آمــاده
اســت و بهصورت اقســاطی در اختیار
متقاضیان قرار میگیرد.
اســتاندار آذربایجا نشــرقی از
تخصیص اعتبار ۱۳۲۰میلیارد تومانی
بــه پروژههــای آبــی شهرســتان میانــه
خبــر داد و گفــت :در ایــن شهرســتان
بــه میــزان 3هــزار میلیــارد تومــان
پــروژه در حــال اجراســت .بــه گــزارش
ایســنا ،عابدین خــرم افــزود :باالترین
رقــم اعتبــاری تخصیصیافته از ســفر
ریاســتجمهوری بــه اســتان بعــد
از شــهر تبریــز مربــوط بــه شهرســتان
میانه است.

بوشهر

خبر کوتاه

ن در بوشهر
واگذاری زمی 
واگذاری ۹۴قطعه زمین به متقاضیان ســاخت
مسکن ویالیی در شهر کاکی شهرستان دشتی
در قالب طرح نهضت جهش تولید مســکن عصر
پنجشنبه با حضور احمد محمدیزاده ،استاندار
بوشهر صورت گرفت.به گزارش همشهری ،معاون
امور عمرانی استانداری بوشــهر گفت :واگذاری
زمین برای ساخت مسکن ویالیی در قالب نهضت
جهش تولید مســکن از هفته گذشته در استان
بوشهر آغاز شــده و این دومین مرحله واگذاری
زمین در استان بوشــهر به شمار میرود .محمد
هادی رستمیان افزود :بنا به دســتور استاندار،
کار واگذاری زمین در استان بوشهر برای ساخت
مسکن ویالیی تا هفته دولت ادامه دارد و قرار است
همزمان با هفته دولت نیز شاهد واگذاری زمین
برای ساخت یک هزار واحد مسکونی در استان به
متقاضیان واجد شرایط باشیم.

م
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عکس خبر

«تفرش»؛ زادگاه پدران

سهم6استان اصلی تولیدکننده خرما در ایران
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موقعیت کوهستانی رودبار باعث شــده تا دوسوم باغات
زیتون رودبار بهشــکل ســنتی اداره شــود و خبری از
تجهیزات مدرن کشاورزی نباشد.
از سوی دیگر ،تولیدکنندگان معتقدند که اگر قرار باشد
نهالهای بدون آفت را جایگزین درختان آفتزده کنند،
بین  3تا 5سال محصولی نخواهند داشت و این امر نیازمند
حمایت جهادکشاورزی است .نیاز ساالنه کشور به روغن
زیتون هم حدود ۱۳هزار تن اعالم شده که از این میزان
حدود ۶۸درصد در داخل کشور تولید میشود.

زاهدی ،خضراوی ،گنطار ،کبکاب و عویدی هستند و
ارقام تجاری مانند مجول و پیارم نیز در استان در حال
توسعه هستند .او توضیح میدهد که عمده نخیالت در
نوار جنوبی و مرکزی خوزســتان واقع شده و به همین
دلیل خسارتی مرتبط با سامانه بارشی مونسون در این
بخش گزارش نشده است.

پنجم را در کشــور دارد .معاون بهبود تولیدات گیاهی
جهادکشاورزی فارس با بیان اینکه در  2 -3سال اخیر
حدود 30هزار پاجوش ارقام مجول ،پیارم و برحی وارد
کشور شده است که هر پاجوش بین 600هزار تا 2میلیون
تومان قیمت دارد به همشهری میگوید :در سالجاری
کلنگ مرکز تولید گیاه خرمای مجول با کشت بافت در
زمینی به مساحت 20هکتار زده شده است تا از خروج
ارز جلوگیری شود و همچنین باغهای سنتی و قدیمی
که اقتصادی نیســتند با ارقام تجاری جایگزین شوند.
حمید دبیری از اشــتغال 120نفر در این مرکز و تولید
ساالنه تا 2هزار نهال خبر میدهد و میافزاید :پیشبینی
ما این است که در ســالهای بعدی این عدد تا 10هزار
نهال در سال برسد .وی همچنین درباره برآورد خسارت
سیلهای اخیر به نخلستانهای فارس توضیح میدهد:
140هکتار از باغهای فارس با رقمی حدود 80میلیارد
تومان بهصورت مستقیم خسارت دیدهاند ،اما ما خسارت
غیرمستقیم به محصول خرما هم خواهیم داشت و به
همین دلیل در تالش هستیم میوههای آسیبدیده را
در صنایع تبدیلی استفاده کنیم.
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رئیس اتحادیه صنف فروشندگان زیتون ،تخصیص این
اعتبار را بسیار تأثیرگذار ارزیابی میکند و به همشهری
میگوید :سرزمین رودبار نخســتین رستنگاه زیتون در
ایران و سزاوار رسیدگی و توجه است.
داوود صفری ادامه میدهد :از سال 1380نهالهای زیتون
از رودبار به دیگر شهرهای کشــور رفت ،ولی هیچکدام
نمیتوانند با زیتون رودبار بهدلیل اقلیم و خاستگاه اولیه
رقابت کنند.
براســاس مطالعات انجامشــده در ۲۶استان کشور
زیتون کشت میشود و بیشــترین میزان تولید
میوه زیتون ســهم گیالن ،زنجان ،قزوین ،فارس
و گلستان است.
صفری کیفیــت زیتــون رودبــار را منحصربهفرد
میخواند و اضافه میکند :ســال 1387بنده به اتفاق
10نفر از تولیدکنندگان به ایتالیا و اســپانیا رفتیم و
با روش کشــت و تولید زیتون در آنجا آشنا شدیم.
شاید در رنگ و اندازه ،زیتون ایتالیا و اسپانیا بهتر
از زیتون رودبار باشــد اما در کیفیت و طعم اصال
قابل مقایسه نیست و زیتون رودبار در رده باالتری قرار
دارد .با این حال کشاورزان ما با آفت باغات روبهرو هستند
و الزم است به این موضوع توجه بیشتری شود.

شهرک

عکس :همشهری /سید خلیل موسوی

مهرداد گودرزونــد چگینــی ،نماینده رودبــار درباره
اختصاص ۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار به زیتون گفته که
وزارت جهادکشاورزی موظف به بهینهسازی گندم ،جو و
زیتون در قالب پرورش و بهسازی است و مشکالت زیتون
در حوزه مگس زیتون و صنایــع تبدیلی نیز رفع خواهد
شــد؛ 3هزار هکتار از 9هزار باغات رودبار بهدلیل کشت
سنتی و پرورش زیتون درگیر آفت مگس زیتون هستند.
یکی از کشاورزان رودباری این خبر خوش را برای استان
گیالن هم تأثیرگذار میداند و به همشــهری میگوید:
امیدواریم این اعتبار بهدست صاحبان اصلی که کشاورزان
و باغداران رودباری هستند برســد تا برای رونق دوباره
باغات زیتون رودبار کاری انجام شود.
جواد کاظمی ادامه میدهد :پــدر و پدربزرگ من هم از
راه کشــت و پرورش زیتون ارتــزاق میکردند ،اما حاال
18ســال اســت باغات به مگس زیتون دچار شــدهاند.
اگر این آفت ریشــهکن شــود ،کار بزرگی در این حوزه
انجام میشود.
مدرنشدن باغات سنتی زیتون راهی است برای کاهش
آفات ،اما این کار هم پرهزینه و هم زمانبر است .بهگفته
سروش ابراهیمی ،مدیر جهادکشاورزی هماکنون همه
باغات ســنتی زیتون درگیر آفت مگس زیتون هستند و
با تهیه نهادههای مورد نیاز مبارزه با آفت و نیز در اختیار
گذاشتن تجهیزات سمپاشی با مشارکت فعال باغداران
برای مبارزه با این آفت اقدام شدهاست.
کشاورزان اما سمپاشی هر باغدار را مفید نمیدانند ،زیرا
به محض اتمام سمپاســی ،آفت مگس زیتون از باغهای
مجاور که سمپاشی نکردهاند وارد باغهای سمپاشیشده
میشود.
کاظمی ریشــهکن شــدن آفت مگس زیتون را اقدامی
اساسی برای نجات باغات زیتون میداند و میگوید :هر
سال زمان میوه دادن درختان زیتون به من کشاورز سم
میدهند تا روی برگهای زیتون را سمپاشی کنم؛ کاری
که اصولی نیســت و با این اوصاف نمیشود انتظار رونق
باغات را داشت.
یکی دیگر از باغــداران زیتون در شهرســتان رودبار از
پرداختنشدن بیمه و خسارت باغات زیتون گله دارد و به
همشهری میگوید :این اعتبار اگر برای جبران خسارات و
حمایت از کشاورزان باشد خیلی خبر خوبی است.
احمدی ادامه میدهد :روزگاری رودبار ،مهد زیتون ایران
بود ،اما حاال طارم ،زنجان و فارس از رودبار جلو زدهاند .با
این حال از برند زیتون رودبار استفاده میکنند تا مشتری
داشته باشند.
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امسال گرمای بیسابقه هوا ،خرماپزان و فصل برداشت خرما را در 6استان تولیدکننده تغییر داد
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راحله عبدالحسینی؛ خبرنگار

عدد خبر

ایران

1میلیون
و 200هزار تن

تفرش ،شهرستانی در شمالشرقی اراک،
در ارتفاع 2هزار متری از سطح دریا و در میان کوهها محصور
است و شاید همین قرار گرفتن در منطقه کوهستانی موجب
شده آب و هوایی بسیار مطبوع داشته باشد.
تاریخ تفرش به دوران مادها میرسد ،هرچند
سنگنگارههای تاریخی گواه قدمت بسیار باالی این منطقه
است .این شهرستان به پرورش ۲۲پدر علمی ایران شهره
است .منبع :ایسنا

16

شنبه  22مرداد 1401
شماره 8564

تاالر شیشهای

میادین

نخستین هفته مثبت بورس
پس از 2ماه

میوه روند کاهش قیمت را حفظ کرد
در مقایســه با نرخنامه نخســتین هفته مرداد ،بسیاری از
انواع میوههای عرضه شده در میادین میوه و ترهبار کاهش
قیمت داشتهاند .در میان میوههای فصل ،انواع انگور ،انواع
آلو ،هلو ،شــلیل و شــبرنگ ،انواع طالبی ،خربزه و هندوانه
و از میــان میوههای وارداتی موز در هفته گذشــته کاهش
قیمت داشتهاند .بیشترین کاهش قیمت در زردآلو ،شلیل
و شبرنگ با 4هزار تومان و انواع انگور با 3هزارتومان کاهش
مشاهده میشود .قیمت بسیاری از میوهها در سطح شهر 30
تا 100درصد باالتر از میادین است.
زردآلو

21.000
4.000

شلیل و
شبرنگ

25.000
4.000

قیمت در میادین

25.000
2.000

آلوزرد
قطره طال

20.000
3.000

انگور
عسگری

هلو
انجیری

22.000
3.000

بعد از مدتها هفته قبل منحنی شاخص بورس
با رشد مواجه شد

کیلوگرم /تومان

شبرنگ
انجیری

24.000
1.000

میزان کاهش قیمت

22.000
3.000
انگور
کندری

8.500
1.000

ثبت رکورد ثبات 2ماهه در بازار ارز

خربزه

تأمین ارز در سامانه نیما 80درصد افزایش یافته و معامالت توافقی به عاملی برای آرامش بازار تبدیل شده است

سوپرمارکت

قیمت جدید انواع خامه
با شــتابگرفتن تغییرات قیمت انواع لبنیات از
اردیبهشــت امســال ،قیمت خامه نیز افزایشی
جهشی یافت و از میانگین کیلویی 75هزار تومان
به 125هزار تومان رســید .مشــاهده تغییرات
قیمت خامه نشــان میدهد در 6ماه گذشته این
محصول رشــد قیمتی بیش از 60درصد داشته
است .خامه ازجمله محصوالت غیرحمایتی است
که نرخ مصوب ندارد و تعیین قیمت آن از دولت به
شرکتهای تولیدی واگذار شده است.
کاله
میهن
شکلی
پاک
کاله
رامک
پگاه
رامک
میماس
پاکبان

قیمتها به تومان
200گرمی
نیمچرب
200گرمی
م چرب
ک
100گرمی
کاکائویی
100گرمی
عسلی
200گرمی
خامه ترش
100گرمی
نیم چرب 30درصد
200گرمی
فرادما
200گرمی
عسلی
200گرمی
نیمچرب
100گرمی
شکالتی

24.000

25.000
10.000
13.000
26.000
13.000
24.000
25.000
25.000
11.000

گزارش

بهزاد رنجبر
روزنامهنگار

آمارها نشان میدهد قیمت ارز در 2ماه گذشته به یک
ثبات نسبی رســیده و در یک کانال مشخص درحال
حرکت است .بهنظر میرسد این موضوع ناشی از بهبود
درآمدهــای ارزی و آغاز معامالت توافقی ارز اســت.
رئیسکل بانک مرکزی نیز با تأکید بر همین 2عامل،
گفت :معامالت توافقی ارز باعث آرامش بازار ارز شده
است .ضمن اینکه در پایان تیرماه بیش از ۱۴میلیارد
دالر ارز در سامانه نیما تامین شــدهکه این میزان در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشــته ۸۰درصد رشد
داشته است.
به گزارش همشــهری ،درحالیکه بازار ارز از اواسط
اسفند پارســال تا اواســط خردادماه امسال با نوسان
زیادی مواجه شد و قیمت هر دالر آمریکا با 30درصد
رشــد از 25هزارو 600تومان در 15اسفند پارسال به
33هزارو 100تومان در23خرداد ماه امســال رسید،
آمارها نشان میدهد که بعد از طی این دوره نوسانهای
بازار ارز محدود شــده و قیمت هر دالر آمریکا عمدتا
در کانال  30تا 31هزار تومان در حال حرکت اســت.
این نوسان محدود بیانگر آن است که قیمت هر دالر
آمریکا در 2ماه گذشته با یک ثبات مواجه شده و حتی
نزدیک به 6درصد افت کرده است .هماکنون قیمت هر
دالر آمریکا در محدوده 31هزارو 200تومان است و با
نقطه اوج خود در خرداد ماه 2هزار تومان فاصله دارد
اما پرسش این است که عامل این ثبات ارزی چیست؟

کاهش قیمت برنج خارجی در راه است

ثبات قیمت دام

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت :با توجه به شرایط
عرضه ،قیمت دام نسبت به ایام قبل از محرم تغییری ندارد
و هر کیلو شقه گوسفندی حداکثر ۱۸۰هزار تومان است.
علی اصغرملکی گفت :هماکنون هر کیلو شقه گوسفندی
بدون دنبه با نرخ  ۱۶۰تا ۱۶۵هزار تومــان به مغازهدار و
با احتساب حداکثر ۱۰درصد ســود ۱۸۰هزار تومان به
مصرفکننده عرضه میشــود .بهگفته او ،با پایان یافتن
گرمای هوا پیشبینی میشــود که مصرف افزایش یابد،
اما بازهم این موضوع به قدرت خرید مردم بستگی دارد.

فروش میوه ۵۰درصد کاهش یافت

رئیس اتحادیه بارفروشان گفت :تقاضای خرید و مصرف
میوه و صیفی  ۵۰تا ۶۰درصد کاهش یافته است .مصطفی
دارایینژاد افزود :امســال تولید محصوالت کشاورزی ما
۱.۵برابر نسبت به ســال قبل بیشتر شده ولی از آن طرف
تقاضای خریــد و مصرف میوه و صیفــی  ۵۰تا ۶۰درصد
کاهش یافته است و همین موضوع نیز باعث شده با افت
قیمت مواجه شــویم .او علت کاهش تقاضــای خرید را
کاهش قدرت خرید مردم ،گرمای هوا و کاهش تقاضا در
ماه محرم دانست.

آغاز مبادالت توافقی ارز

نکته دیگری که بهنظر میرسد در ایجاد ثبات در بازار
ارز نقش داشته ،آغاز معامالت توافقی ارز از اواخر خرداد
ماه یعنی دقیقا از زمان آغاز ثبات ارزی است.
هفته آخر خردادماه بود که بانک مرکزی در تعامل با
کانون صرافان ،صرافیهای معتبــر و صادرکنندگان

ریزش قیمتها در بازار سکه و طال
مکث

عوامل ثبات ارزی

بهطور کلی عوامل زیــادی در تعیین قیمت ارز نقش
دارند ،امــا از ســال 1397تاکنون بخــش زیادی از
نوســانهای ارزی ناشــی از محدودیتهای ورود ارز
به کشور بوده اســت .در واقع کاهش درآمدهای ارزی
ناشــی از صادرات نفت یکی از دالیل مهم نوسانهای

همگام با ایجاد ثبات در بازار ارز ،نوسانهای قیمت طال و سکه هم محدود شده و قیمتها در این
بازار حتی روند نزولی داشته اســت .علت این موضوع اثرپذیری قیمت طال و سکه از نوسانهای
قیمت ارز است .نایبرئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در اینباره گفت :در بازار سکه و طال برخالف
افزایش قیمتهای جهانی ،هفته قبل شاهد کاهش نرخ طال و سکه بودیم و این بهدلیل آن بود که
تحتتأثیر تحوالت سیاسی و اقتصادی قیمت ارز بهطور میانگین بین  800تا 100تومان کاهشیافت
و در کانال 30هزار تومان قرار گرفت .بهگفته محمد کشتیآرای ،درحالیکه قیمت دالر اوایل هفته
قبل در محدوده ۳۲هزار تومان دادوستد میشد ،در پایان هفته به محدوده ۳۱هزار تومان رسید.
او اضافه کرد :کاهش قیمت ارز به کاهش قیمتها در بازار ســکه و طال منجر شد .از سوی دیگر ،با
توجه به کاهش دادوستدها و تقاضاها که به سبب تعطیلی یک هفته اخیر بازار ایجاد شد ،حباب
سکه نیز کاهش یافت .او با بیان اینکه حباب سکه بهطور متوسط در هفت ه گذشته ۲۲۰هزار تومان
کاهش یافت ،اضافه کرد :در آخرین معامالت هفته قبل ،قیمت سکه طرح قدیم ۱۴میلیون و ۱۰۰هزار
تومان بود که بهطور متوسط ۵۰هزار تومان کاهش قیمت داشت .سکه طرح جدید نیز با ۲۵۰هزار
تومان کاهش به نسبت ابتدای هفته قبل ،در پایان هفته ۱۴میلیون و ۷۰۰هزار تومان مبادله شد و در
حقیقت حباب آن کاهش پیدا کرد .نایبرئیس اتحادیه طال و جواهر تهران افزود :قیمت هر مثقال
طالی آبشده بهطور متوسط ۶۰هزار تومان کاهش یافته و به 5میلیون و ۸۹۰هزار تومان رسیده
است .هر گرم طالی ۱۸عیار هم با ۱۲هزار و ۵۰۰تومان کاهش در آخرین معامالت روز گذشته یک
میلیون و ۳۶۰هزار تومان بهازای هر گرم دادوستد شده است.

مقاومت قیمت خرما در برابر تورم

بازارها
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت :بنابر آمار از ابتدای
سال ۵۰۰هزار تن برنج وارد شده که با رفع دوره ممنوعیت
تا پایان ســال ماهانه  ۱۵۰تا ۲۰۰هزار تن برنج باید وارد
کشور شود .مسیح کشــاورز افزود :قیمت کنونی هر کیلو
برنج پاکســتانی و هندی در مبادی  ۳۵تا ۴۰هزار تومان
اســت که از یکماه آینده همزمان با فصل برداشت برنج
خارجی ،قیمت  ۱۵تا ۲۰درصد کاهش مییابد .بهگفته او،
با توجه به اختالف معنــادار قیمت برنج خارجی و ایرانی،
ناچار به تامین کسری نیاز کشور از طریق واردات هستیم
و تنها کاهش قیمت برنج ایرانی بر واردات اثرگذار است.

ارزی در طول چند ســال گذشــته بوده است .ضمن
اینکه نرخ تورم نیز در این موضوع نقش داشته است.
در چنین شرایطی با وجود آنکه آمار دقیقی از میزان
صادرات نفتی وجود ندارد ،اما برخی اطالعات رسمی
نشان میدهد درآمدهای نفتی بهبود یافته و این رویداد
به افزایــش درآمدهای ارزی منجر شــده؛ موضوعی
که رئیسکل بانــک مرکزی هــم آن را تأیید و اعالم
کرد :ســرمایهگذاریهای خوبی در چند ســال اخیر
در حوزه نفت و گاز و پتروشــیمی انجام شــده و این
ســرمایهگذاریها ارزآوری خوبی برای کشور داشته
است.
او افزود :خوشبختانه با وجود محدودیتها و در زمان
تحریم همیشه توانستیم ارز کشــور را تامین کنیم و
امروز بهمراتب شرایط بهتر از قبل است ،اماجهتگیری
باید به سمتی باشد که دولت بتواند درآمدهای دیگری
را جایگزین درآمدهای نفتی کند و خوشبختانه مسیر و
جهتگیری هماکنون درست است .صالحآبادی با اشاره
به مزیت نسبی کشور در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی،

گفت :وقتی چنین ظرفیتی داریم اگر درآمدهایی را که
از این بخش حاصل میشود ،صرف سرمایهگذاری در
همین حوزه کنیم حجم صادرات افزایش پیدا میکند.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین گفت :براساس آمارها
در پایان تیرماه بیش از ۱۴میلیارد دالر ارز در سامانه
نیما تامین شدهکه این میزان در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته ۸۰درصد رشد داشته است.
او تأکید کرد :شــرایط ارزی خوبی داریــم و در بازار
حواله نیز حجم عرضهها و معامالت روزانه به بیش از
200میلیون دالر میرســد و عرضه همیشه بیش از
تقاضاست.

تصمیم گرفت که بازار توافقی دالر را ایجاد کند .بر این
اساس بانک مرکزی اجازه داد تا دالرهای صادراتی با نرخ
توافقی به صرافیهای معتبر فروخته شود و صرافیها
نیز خود ارزها را به متقاضیان بفروشند .بعد از این اقدام
همچنین ،هرگونه فروش ارز توســط افراد حقیقی و
حقوقی به صرافیها با نرخ توافقی مجاز اعالم شد .آنطور
که کارشناســان میگویند این رویداد موجب شد تا
جریان عرضه و تقاضای ارز در بازار آزاد به تعادل برسد.
کامران سلطانیزاده ،دبیرکل کانون صرافان اندکی بعد
از اجرای این طرح درباره اثــرات آن گفت :با توجه به
ابالغیههای بانک مرکزی به صرافیها ،شاهد تداوم روند
عرضه ارز صادرکنندگان و تامین نیاز ارزی متقاضیان
هستیم بهگونهای که نرخ دالر توافقی در کانال ۳۰هزار
تومان در نوسان است و خبری از جهش قیمت نیست.
بهگفتــه او ،این طرح فضای معامالت غیررســمی را
نسبت به گذشــته محدودتر و امکان ایجاد نوسان از
ســوی دالالن را از آنها گرفت .سلطانیزاده همچنین
تأکید کرد :روزانه چندین میلیون دالر در بازار توافقی
معامله میشود و این در حالی است که روند بازار نشان
از تمایل صادرکنندگان برای فروش و عرضه بیشتر به
صرافیها دارد .بر همین اساس روز گذشته رئیسکل
بانک مرکزی نیز یکی از دالیل مهم ایجاد ثبات در بازار
ارز را راهاندازی معامالت توافقی ارز دانست و گفت :ارز
توافقی یکی از اتفاقات خوبی بود که انجام شد بهنحوی
که در 2ماه گذشــته این امکان را فراهم کردیم که در
شبکه صرافی کشور ارزهای مختلف اعم از دالر ،یورو و
روبل بهصورت توافقی و با قیمتی براساس عرضه و تقاضا
مبادله شود .صالحآبادی ادامه داد :خوشبختانه حجم
معامالت در این بخش به میزان قابلتوجهی افزایش
یافت و نشان داد که عمق بازار در حال افزایش است؛
ضمن اینکه بر بازار ارز هم اثرگذار است.
او تأکید کرد :بهواقع معامالت توافقی ارز باعث آرامش
بازار ارز شدهو بانک مرکزی به توسعه این بازار کمک
خواهد کرد و بهعنوان هدایتگر این بازارها ،آرامش حوزه
ارزی کشور را بهعنوان اولویت اصلی خود دنبال میکند.

رئیس انجمن خرما در گفتوگو با همشهری :بازار خرما کمترین تأثیر را از تورم گرفت
قیمت بیشتر ارقام خرما در یکسال اخیر بین 30تا 50درصد و ارقام صادراتی تا 100درصد رشد داشته است
خرمــا از پرمصرفتریــن تنقالت و از ســالمترین
شــیرینیجاتی اســت که به همراه چای در ایران
بازار
مصرف میشود اما قیمت باالی بعضی ارقام خرمای
مرغوب عمال این ارقام را از دسترس بخش زیادی از مصرفکنندگان
دور کرده اســت .نگاهــی به قیمت فــروش بســتههای خرما در
فروشگاهها نشان میدهد برای هر بســته 400تا 500گرمی خرما
حدود 30هزار تومان باید هزینه کرد ،قیمت بعضی از انواع خرما مثل
کبکاب که از پرتقاضاترین ارقام محسوب میشود از کیلویی 50هزار
تومان باالتر رفته و انواع درجه یک آن تا کیلویی 80هزارتومان هم به
فروش میرسد .کمترین قیمت خرمای پیارم که مرغوبترین رقم
تولیدی کشور و خرمای خشــکباری و مجلسی محسوب میشود
کیلویی 160هزار تومان است که این قیمت استفاده از این نوع خرما
را برای بسیاری از مصرفکنندگان داخلی دشوار کرده است .نگاهی
به تغییرات قیمت انواع خرما در یکسال گذشته حاکی از افزایش
30تــا 50درصدی قیمت بیشــتر ارقــام پرمصرف و البته رشــد
100درصدی قیمت در انواع صادراتی است.
شیب رشد قیمت خرما مالیم بود

رئیس انجمن ملی خرمای ایران در گفتوگو با همشــهری درباره
قیمت باالی بعضی ارقام خرما گفت :از میان ارقام متنوع خرما فقط
پیارم دارای قیمت باالیی اســت که این نوع خرما هم رقم مصرفی
غالب در کشور نیست و جنبه صادراتی دارد .محسن رشید فرخی،
با اشاره به ارزش ارزآوری صادرات این رقم برای کشور ،دلیل قیمت
بــاالی آن را محدودیت تولید اعــام کرد و افــزود :پیارم خرمای
خشکباری و فاقد رطوبت است و به همین دلیل بار آن روی درخت
یکسوم بار ارقام دیگر خرما که آبدارترند وزن دارد ،از سوی دیگر
این رقم تولید گسترده در استانهای خرماخیز کشور ندارد و فقط
در بخش محدودی از جنوب هرمزگان تولید میشود ،قیمت آن نیز
بهدلیل همین محدودیت تولید ،باالتر است .بهگفته رئیس انجمن
خرما80 ،درصد خرمای پیارم صادراتی اســت و 20درصد مصرف

داخلی دارد درحالیکه دیگر انواع خرما تقاضای باالتری دارد و دلیل
آن هم تنها قیمت نیست بلکه ذائقه مردم بهگونهای است که انواع
دیگر خرما ازجمله کبکاب یا مضافتی و دو سه نمونه دیگر تقاضای
باالتری دارند و این ارقام قیمت مناســبی در بــازار دارند .فرخی،
افزایش قیمت دیگر ارقام خرما را ناشی از تورم دانست و اضافه کرد:
وقتی تورم بهگفته دولت باالی 40درصد اســت و قیمت نهادههای
کشــاورزی در بازه زمانی کوتاه دو ســاله 3تا 4برابر شده قطعا این
عوامل بر قیمت تمامی محصوالت ازجمله خرما هم تأثیرگذار است
اما با صراحت اعالم میکنم خرما از محصوالتی اســت که کمترین
تأثیر را از تورم گرفته و مقایســه قیمت 5ســال اخیر خرما نشان
میدهد شیب نمودار رشد قیمت این محصول به هیچ عنوان با شیب
نمودار تورم شباهت ندارد و رشدی بسیار مالیم داشته است.
ساز وکار قیمتگذاری خرما

رئیس انجمن خرمــای ایران درباره ســازوکار تعیین قیمت خرما
گفت :بهطور معمول ستاد تنظیم بازار قیمتگذاری خرما را انجام

قیمت بعضی انواع خرما
خاصویی درجه یک

110.000

کبکاب

65.000

آلویی

75.000

ربی صادراتی

110.000

مضافتی درجه یک

70.000

زاهدی درجه یک

80.000

پیارم درجه یک

160.000

پیارم صادراتی

250.000

میدهد اما گاهی فرمانداران و دیگر مسئوالن دولتی در استانها نیز
اظهارنظرهایی درخصوص قیمت خرمــا انجام میدهند که نهتنها
هیچگاه تحقق پیدا نمیکند بلکه باعث لطمه به بازار نیز میشــود.
فرخی ،تعیینکننده نهایی قیمت در بازار را توازن میان عرضه و تقاضا
دانست و افزود :تجربه نشان داده با وجود اینگونه دخالتها در بازار در
نهایت عرضه و تقاضا قیمت را تعیین میکند .در دو تا س ه سال قبل
ستاد تنظیم بازار بهشدت در زمینه تعیین قیمت خرما ورود میکرد و
قیمتهایی تعیین میکرد که بسیار باال یا بسیار پایین بود و هیچگاه
نیز عملیاتی نمیشد.
بارندگی و خسارت به خرما

متوسط برداشت خرما در کشور بین 1.3تا 1.5میلیون تن است که
بهطور متوسط بین 25تا 30درصد این میزان صادر میشود .سال
گذشته میزان برداشت خرما در کشور یک میلیون و 300هزار تن
بود و امسال گرچه بخشی از محصول خرما با بارشهای سیلآسای
مردادماه دچار آسیب شد اما پیشبینی میشود با رشد 20درصدی
تولید ،یک میلیون و 500هزار تن خرما در ســطح کشور برداشت
شود .مقداد تکلوزاده ،دبیر انجمن خرما بعد از موج اول بارندگیها
از وارد شــدن خسارت به بخشــی از محصول خرما در استانهای
سیســتان و بلوچستان ،بوشــهر ،خوزســتان و کرمان خبرداد و
بیشترین میان آسیب را نیز در رقم مضافتی عنوان کرد .با این حال
تاکنون برآورد دقیقی از میزان خسارت از سوی انجمن خرما اعالم
نشده و مشخص نیست که حجم خســارت تا چه حد بر قیمتها
تأثیرگذار خواهد بــود .از کل خرمای تولیدی ایران ،ســاالنه یک
میلیون تن در داخل کشــور به مصرف میرسد و این حجم تقاضا،
سرانه مصرف کشور را بهطور متوسط روی عدد 7.5کیلوگرم نگه
داشته است .البته بهگفته رئیس انجمن خرمای کشور سرانه مصرف
در اســتانهای مختلف بهصورت مجزا بســیار متفاوت و بین 3تا
30کیلوگرم متغیر است که بهطور طبیعی استانهای تولیدکننده
خرما مصرف باالتری نیز دارند.

بعد از مدتها نزول باالخره شاخص کل بورس تهران هفته قبل را
با رشد سپری کرد و شــاخص کل بازار سهام نزدیک به یک درصد
افزایش یافت.
به گزارش همشهری ،آنطور که آمارها نشان میدهد شاخص کل
بورس تهران ،باالخره بعد از مدتها نزول هفته قبل رشد کرد و این
امیدواری را ایجاد کرد تا روند معامالت و شاخصهای بورس بهبود
یابند .دادههای موجود نشان میدهد در شرایطی که هفتههاست
شاخص کل بورس تهران در حال نزول است و از ابتدای خرداد ماه
تاکنون بیش از 160هزار واحد افت کرده است هفته قبل شاخص
کل بورس تهران با 11هزارو 103واحد رشد نزدیک به یک درصد
رشد کرده است .نکته دیگر آنکه در دادو ستدهای هفته قبل ارزش
معامالت بازار دوم بورس تهران نیز بیش از 58درصد افزایش یافت
و موجب شد ارزش کل معامالت نیز رشــد کند .هفته قبل جمعا
17هزارو583میلیارد تومان مبادله در بورس تهران انجام شد که این
رقم 10درصد باالتر از هفته قبل است .با وجود این رشد ارزش روزانه
معامالت خرد همچنان فاصله زیادی حتی با بهارامســال داردکه
روزانه به 8هزارمیلیارد تومان رسیده بود درحالیکه درحال حاضر
سطح ارزش روزانه مبادالت بورس به 2هزار میلیارد تومان و حتی
در برخی روزها به کمتر از این میزان رسیده است .به زعم تحلیلگران
اقتصادی یکی از مهمترین نماگرهای بورس ،ارزش معامالت خرد
است که افزایش آن بهمعنای افزایش جریان ورود نقدینگی به بازار
سهام است .با این حال تحلیلگران بر این باورند تا ابهامهای موجود
در بازار سهام رفع نشود جریان ورود نقدینگی به بازار سهام افزایش
نخواهد یافت اما این امیدواری وجود دارد که با جذاب شدن قیمتها
بهدلیل نزول زیاد جریان ورود نقدینگی به بورس بار دیگر آغازشود.
ابهامهای بازار سرمایه

تحلیلگران میگویند عواملی چون کاهش قیمت جهانی کاالهای
پایه ،افزایش نرخ بهره و نامشخص بودن آینده برخی تصمیمهای
سیاســی ازجمله ابهامهایی که بازار با آن مواجه است و مانع ورود
نقدینگی به بازار سهام شده اســت به زعم تحلیلگران تازمانی که
ابهامهای بازار رفع نشود نقدینگی وارد بازارسهام نمیشود.
ســجاد مرادی کارشــناس بازارســرمایه در اینبــاره میگوید:
مهمترین علت نزول بازار بیاعتمادی ســرمایهگذاران نسبت به
سیاستگذاریهاییاستکهاثرزیادیبرعملکردشرکتهاودرنهایت
روی قیمت سهام دارد.او افزود :همچنین افزایش نرخ بهره بین بانکی
طی هفتههای گذشته نیز وزن زیادی در رکود بازار و خروج نقدینگی
داشته است هرچند در روزهای گذشته رئیس بانک مرکزی اعالم
کرد بهدنبال کاهش این نرخ اســت ،اما باتوجه به شرایط تورمی،
بهنظر میرســد بانک مرکزی همچنان به سیاست پولی انقباضی
خود پایبند باشد.
او تأکیدکرد :موضوع دیگری که میتوانیم به آن اشاره کنیم کاهش
قیمت کاالهای پایه در بازار جهانی اســت.در روزهای گذشــته
گزارشهاي فصلی شرکتها منتشر شد که نشان میدهد درآمد
عملیاتی اکثرگروهها با رشد مواجه شده اســت اما باتوجه به افت
قیمتها در بازارهای جهانی ،بازار این انتظار را ندارد که شرکتها
قادر به تکرار این عملکرد در فصلهای بعدی باشــند؛ در کنار این
موضوع کاهش سیاست تقسیم سود شرکتها یکی دیگر از عواملی
بودکه به نگرانیهای بازار اضافه کرده است .او با بیان اینکه شرایط
فعلی بهگونهای نیســت که شــاهد چرخش نقدینگی به سمت
بازارسرمایه باشــیم ادامه داد :روند مذاکرات هستهای را هم نباید
بدون تأثیر دانست .حمیدرضا جیهانی کارشناس دیگر بازار سرمایه
دراین باره گفت :مهمترین دلیل افت شاخص بورس کاهش استقبال
ســرمایهگذاران است .ورود ســرمایهها به بازارسرمایه تحتتأثیر
ریســکهای موجود ازجمله نرخ بهره ،کاهش بازده شــرکتها و
قیمتگذاری دستوری کاهش یافته و سرمایهگذاران برای تزریق
نقدینگی به بورس رغبت چندانی نشان ندادند .او با اشاره به نرخ بهره
گفت:نرخ بازده بازار ســرمایه به نسبت ریسکهای موجود تفاوت
معناداری با بازده بازار بدون ریسک مانند بازار پولی و سپرده دارد .در
کشورهای دیگر نرخ سپرده عمدتا بین  ۱.۵و حداکثر  ۲درصد بوده
و در برخی کشورها نیز منفی است ،در عوض بازده بازار سهام در این
کشورها  ۸.۴درصد است .اما در ایران در شرایطی که سال قبل نرخ
سود سپرده حدود  ۲۰درصد بود بازده بورس منفی بود .این موضوع
با توجه به ریســکها و ابهامهای فعلی بازار سهام منجر به کاهش
جذابیت سرمایهگذاری در بورس شده است.
آینده بازار سهام

با وجود ابهامهای موجود در بازار ،برخی تحلیلگران بر این باورند به
دلیل کاهش سطح عمومی قیمتها و کاهش نسبت قیمت به درآمد
بازار سهام ،فضا برای سرمایهگذاری در بورس مهیا شده و این امکان
وجود دارد که بهدلیل افزایش جذابیت قیمت سهام شرکتها ،روند
نزولی بازار سهام بهزودی به اتمام برسد .محمد مهدی بحرالعلوم
کارشناس بازار سرمایه درباره اینکه روند نزولی بازارسهام چه زمانی
به پایان میرســد ،گفت :هر داراییای زمانی ارزنده میشود که به
سطح ارزندهای رسیده باشد.او با بیان اینکه فنر بازارکمکم در حال
جمع شدن است ،توضیح داد :با توجه به وضعیت بازار که در فصل بهار
با آن مواجه بودیم ،شرکتها وضعیت سودآوری را بهبود بخشیدند و
ناگزیر مولفه زمان و خلق سود در دل شرکتها منجر به این خواهد
شد که تقاضا به سمت بازار بیاید و من معتقدم که بازار نمیتواند تا
ابد این وضعیت را ادامه دهد و بهزودی شاهد تحرک در بازار خواهیم
بود.او اضافه کرد :اما اینکه بازار سهام روند صعودی قابل مالحظهای را
در پیش بگیرد همه منوط به بررسی لحظهای عوامل مؤثر بر شرایط
کالن بازار یعنی برجام ،نرخ بهره ،نرخ ارز و شــرایط جهانی است.
بحرالعلوم درباره آثار احتمالی لغو تحریمها گفت :وقتی مذاکرات
هستهای به ســرانجام برســد دولت میتواند از محل فروش نفت
کسری بودجه خود را تامین کند و دیگر به جیب شرکتها دسترسی
نداشته باشد و با این شرایط ریسک دولت کاهش خواهد یافت.اشکان
چهرهنگار کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز در اینباره گفت :در شرایط
فعلی ریسکهای بازار سرمایه کم نیست ،اما با افق بلندمدت و با دید
حداقل یک ساله ،سرمایهگذاری در بازار سرمایه نسبت به بازارهای
موازی بهترین گزینه است .او با بیان اینکه نرخ دالر یکی از عواملی
است که در آینده بازار سهام نقش دارد توضیح داد:با توجه به اینکه
بخش زیادی از شرکتهای بورس صادرات محور هستند و نرخ دالر
بر درآمد آنها خیلی تأثیر دارد ،این موضوع میتواند نقش زیادی در
آینده بازار داشته باشد.او ادامه داد :نکته دیگر نرخ تورم است .اگرتورم
انتظاری را باتوجه به دادههای موجود درنظر بگیریم ،تورم نیز یکی از
نکاتی است که میتواند به رشد بازار سهام منجر شود.

خداحافظیباافشاگری

سیدمحمد موسوی دعوت تیمملی را رد کرد
اعتراض او به شرایط موجود واکنشهای
متفاوتی را برانگیخته است
19

بازیطبقهمحروم!

پرسپولیس در حالی میهمان ذوبآهن
است که سرمربیان هر دو تیم و 2بازیکن
پرسپولیس محروم هستند
18

میدانستیمقهرمانمیشویم

شیما صفایی ،پس از قهرمانی پینگپنگبازان
زن ایران میگوید :روی کاغذ تیم ما بازنده بود
اما انگیزه تکرار قهرمانی را داشتیم

گزارش بازی

شروع تلخ

ساپینتو

20
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استقالل که آخرين بار در ليگ 20به سپاهان
باخته بود در اولين بازي از ليگ 22هم به اين تيم
 3نرسيد
باخت و ركورد شكستناپذيرياش به  1

روز مانده تا
جام جهانی

لیگ برتر ایران  -هفته 1

ذوب آهن
19:00
پرسپولیس
فوالد

20:30
صنعت نفت

تراکتور

20:30

گل گهر

لیگ برتر انگلیس

آرسنال

18:30
لسترسیتی

اللیگا اسپانیا

23:30
رایو وایه کانو

بارسلونا

در اولیــن روز از فصل جدید لیــگ برتر و در
حالی که تلویزیونیها همه چیز را تحت تاثیر
اختالفات خودشان با اهالی فوتبال قرار داده
بودند ،تیم سپاهان بازی بزرگ افتتاحیه را از
استقالل برد و طلسم شکستناپذیری آبیها
را باالخره باطل کرد .در حالــی که هواداران
فوتبال بهدلیل تصمیم غیرمنطقی ســازمان
لیگ راهی به درون ورزشــگاهها پیدا نکرده
بودند ،تماشــاگران تلویزیون هــم بهخاطر
لجبازی اهالی جامجم مجبور به تحمل تصاویر
بیکیفیت با کادرهایی عجیب و غریب شدند
و در ابتدا و انتهای بازی هم بهناچار توجیهات
غیرمنطقی و عجیب مجریان تلویزیون را در
باب پرداخــت حق پخــش(!) تحمل کردند.
در میان این بلبشــوی عجیــب و غریبی که
صداوســیما ایجاد کرده بود ،نیمه اول بازی
استقالل و سپاهان کامال سرد و بیروح دنبال
شد و از هر گونه صحنه جذابی خالی بود .شاید
قبل از آغاز بازی پیشبینی میشد 2تیم بزرگ
فوتبال ایران با سرمربیان خارجی جدیدشان
نمایش بهتر و جذابتری داشــته باشند اما
این انتظار بــرآورده نشــد و افتتاحیه بزرگ
فوتبال ایران در نیمه اول به یک نمایش سرد و
کسلکننده بدل شد .همزمان با نیمه اول سرد
و بیروح استقالل و ســپاهان ،چند کیلومتر
آنطرفتر از ورزشــگاه آزادی ایــن دانیال
جهانبخش بود که اولین گل فصل جدید را در
بازی پیکان و ملوان وارد دروازه قوهای سفید
انزلی کرد .ملوان در بازگشــت دوباره به لیگ
برتر ،اولین گل فصل را دریافت کرد و در نیمه
دوم هم این نتیجه پابرجا باقی ماند تا شاگردان
مازیار زارع فصل را با یک شکست آغاز کنند.
اما در ورزشگاه آزادی ،نیمه دوم کامال متفاوت
آغاز شد و ســپاهان در همان 10دقیقه اول
این نیمه بــه 2گل متوالی دســت یافت .گل
اول را یاسین سلمانی روی پاس علینژاد زد و
گل دوم هم روی یک ضدحمله از زردپوشان
و با پاس عالی مســعود ریگی توســط رامین
رضاییان به ثمر رســید .البته رامین بر خالف
پیشبینیها هیچ شادی خاصی برای این گل
آماده نکرده بود .ریکاردو ســاپینتو که قافیه
را به هموطن خودش مورایــس باخته بود با
3تعویض همزمان تیمش را کامال هجومی کرد
اما نتیجهای نگرفت و آبیها فصل را با شکست
آغاز کردند .استقالل که آخرین بار در آخرین
بازی لیگ بیستم به سپاهان باخته بود ،بعد از
یک فصل شکستناپذیری باز هم به سپاهان
باخت و رکوردش روی 30بازی متوقف ماند.
حاال باید دید ســاپینتو که تیمی پرستاره را
در اختیار دارد ،چه واکنشــی به این شکست
خانگی نشــان میدهد ،شکستی که مدتها
بود هواداران استقالل تجربه آن را نداشتند.

برنامه بازی

0

استقالل

2

سپاهان

خبر آخر

دو سر برد
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18:30
ذوب آهن

پیکان

تراکتور

مس کرمان
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19:30
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هوادار

صنعت نفت
20:30
آلومینیوم

فوالد

پرسپولیس
20:30

قائدی و استقالل چطور میتوانند به هم
کمک کنند
بهنظر میرسد شگفتیهای تابستان دیوانهوار
فوتبال ایران هیچ نقطه پایانی ندارد .تحرکات
باشــگاهها برای جــذب ســتارههای جدید
همچنان ادامه دارد؛ بهطوری که عصر جمعه
به تک و پاتک پرسپولیس و استقالل گذشت.
درست ساعاتی بعد از آنکه سرخها خبر جذب
لوکادیا را اعالم کردند و بهنوعی تیمشــان با
حضور این مهاجم کامل شــد ،اســتقاللیها
جواب محکمی به رقیب سنتی دادند و یکبار
دیگر مهدی قائــدی را آبیپــوش کردند .از
مدتها قبل شایعه بازگشت مهاجم بوشهری
به این تیم مطرح شــده بود؛ ستارهای که یک
فصل ناموفق را در االهلی امارات پشــت سر
گذاشت و حاال با توافق 2باشــگاه ،یک سال
بهصورت قرضی برای استقالل توپ خواهد زد.
آنچه رخ داده را میتوان یک معامله دوسربرد
برای طرفین دانســت .قائدی و استقالل در
موقعیتی هســتند که میتواننــد به یکدیگر
کمک کننــد .اگرچه اســتقالل در این فصل
مهاجمان بســیار زیادی دارد و حضور قائدی
در کنار امثال کاوه رضایی ،سجاد شهباززاده،
آرمــان رمضانــی ،مهــدی محبــی و ...این
ترافیک را تشــدید میکند ،اما بــه هر حال
از تواناییهــای قائدی نمیتوان غافل شــد.
او اگر خوب باشــد ،بار بزرگــی از روی دوش
ســاپینتو برمیدارد .در طرف مقابل هم بعد
از یک فصل بســیار بد و خروج کامل از مدار
فنی ،قائدی میتواند امیدوار باشد در استقالل
احیا شود و به فرم سابق برگردد .او این اواخر
بهراحتی پیراهن تیم ملی را از دست داد ،اما
حاال شانس آن را دارد که در آخرین لیستهای
قبل از جامجهانی دوباره به این تیم برگردد.
استقالل میتواتد همان جایی باشد که قائدی
گمشده در زرق و برق دوبی را به دامان فوتبال
برگرداند .اگر همهچیز خوب پیش برود ،هر دو
طرف از این انتقال سود خواهند برد.
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فوتبال ایران

نكته بازی

پاتوق مخالفان
اسکوچیچ

کاش قبال صبر میکردی

شرایط وحید امیری در پرسپولیس
عجیب است و کسی دقیقا نمیداند
این بازیکن چه زمانی قادر خواهد
بود برای سرخپوشــان به میدان
برود .با این شرایط حضور امیری در
تیم ملی برای جامجهانی هم در هالهای
از ابهام قرار دارد .باالخره او جراحی کمر انجام داده که چیز کمی
نیست .همزمان برخی رسانهها هم مدعی شدهاند ممکن است
یحیی گلمحمدی ریسک نکند و کال در نیمفصل اول امیری را
به میدان نفرستد .از میزان صحت این گزارشها بیاطالعیم،
اما کاش گلمحمدی قبال به این جمعبندی میرســید و در
بازی فصل گذشــته با ذوبآهن ،امیری را زودتــر از موعد به
میدان نمیفرستاد .آن ریسک نابجا که تأثیری هم در نتیجه
بازی نداشــت کار وحید را به جراحی کشاند؛ اتفاقی که شاید
جامجهانی را هم از ستاره ایران در مرحله مقدماتي بگیرد.
معمای وریا

یکــی از کشــدارترین پروندههای
نقلوانتقاالت تابستانی ،جدایی وریا
غفوری از استقالل و پیوستن او به
فوالد خوزســتان بود .این انتقال
به دالیل زیادی پرحاشــیه شد .از
نظر فنی اما ،جواد نکونام در تازهترین
مصاحبهاش به یک موضوع جالب اشاره کرده « :در دفاع راست
مهدی شیری و مجتبی نجاریان را داریم .نیاز باشد از وریا هم در
این پست استفاده میکنیم اما او در پست دیگری بازی خواهد
کرد ».از همان ابتدا هم این پرسش مطرح بود که سرنوشت
حضور غفوری در فوالد با وجود شیری و نجاریان چطور خواهد
بود .حاال نکونام میگوید این بازیکن برای پستی دیگر جذب
شده؛ معمایی جالب که باید منتظر مسابقات این تیم باشیم و
ببینیم چطور حل خواهد شد .غفوری تا به حال غیر از مدافع یا
هافبک راست در پست دیگری بازی نکرده است.
بهبه؛ چه انتخاب جذابی

واقعا چیدمــان نامزدها در انتخابات
هشتم شهریور فدراسیون فوتبال
طوری است که آدم لذت میبرد
و کلی هیجــان دارد ببیند نهایتا
کدامیــک از این مدیــران توانا بر
کرسی ریاست تکیه خواهند زد .یک
طرف میرشــاد ماجدی را داریم که حضور شکوهمندش در
فدراسیون طی چند ماه گذشته واقعا همه را به وجد آورد و فصل
جدیدی از تاریخ فوتبال ایران را رقم زد .یک طرف جناب عزیز
محمدی را داریم که دوران طالیی حضور ایشــان در سازمان
لیگ در ذهن هواداران فوتبال ماندگار اســت و یک طرف هم
استاد مهدی تاج را داریم که هر چقدر در مورد شایستگیهای
این بزرگوار سخن بگوییم ،حق مطلب ادا نمیشود .در مورد تاج،
هر روزنامهای باید هفتهای یک ویژهنامه تمجیدی دربیاورد!
کاش امروز هشتم شهریور بود .واقعا دیگر تاب و تحمل نداریم.

آماربازی

متريكا

قربان بردیف با قبول سرمربیگری تراکتور
به مسنترین سرمربی حاضر در لیگ برتر
ایران بدل شــد و میانگین ســنی مربیان
حاضر در این لیگ را باال کشید16 .سرمربی
حاضر در فصل جدید لیگ برتر ایران بین  38تا 69ســال ســن دارند و
میانگین سنی آنها حدودا 50سال ( )49.37است .بین این 16مربی ،قربان
بردیف که بعد از سالها کار در لیگهای ترکیه ،روسیه و قزاقستان به تیم
تراکتور پیوسته با 69سال سن ،باالترین سن و سال را دارد .جالب اینکه او
دقیقا همسن تونی اولیویرا در آخرین سال حضورش روی نیمکت تراکتور
است .تونی ،سرمربی پرتغالی که نزد هواداران تراکتور بسیار محبوب بود،
آخرین بار در سال 2015و در سن69سالگی روی نیمکت این تیم نشست
و امروز 76ساله است.

69

مسنترین و باتجربهترین سرمربی ایرانی
حاضر در این فصل لیگ برتر امیر قلعهنویی
است .او از نخستین دورههای لیگ برتر در
جمع مربیان حاضر بــوده و بهندرت یک
فصل یا یک نیمفصل را از دست داده است .قلعهنویی حاال با 58سال سن
و سابقه سرمربیگری در 19دوره لیگ برتر باتجربهترین مرد حاضر روی
نیمکتها است .او فقط در دورههای اول و ششم غایب بوده است .بعد از
او رضا مهاجری مسنترین سرمربی ایرانی لیگ است که فقط یک سال
کوچکتر از قلعهنویی است .ژوزه مورایس هم با 57سال ،همسنوسال
مهاجری است و رضا پرکاس نیز54ساله است اما برای نخستین بار در لیگ
برتر حاضر شده است .یحیی گلمحمدی و ساکت الهامی هم 51سالهاند.
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مازیار زارع که امسال ملوان را از لیگیک
به لیگ برتر آورده ،حاال با 38سال سن به
جوانترین ســرمربی حاضر در لیگ برتر
تبدیل شده است .مازیار متولد دیماه1363
است و تا سال 96بهعنوان بازیکن در فوتبال ایران حضور داشت .او 5سال
قبل خودش را بازنشسته کرد و مدتی از فوتبال دور بود اما 2سالی هست
در کسوت سرمربی ملوان به فوتبال بازگشته و کارنامه موفقیتآمیزی
هم داشته است .بعد از مازیار 38ســاله ،مهدی رحمتی با 39سال سن،
دومین سرمربی جوان لیگ بیستودوم خواهد بود .محمد ربیعی ،فرزاد
حســینخانی و جواد نکونام نیز 41ســالهاند و همه با هم در رتبه سوم
جوانترین سرمربیان این فصل قرار میگیرند .حمید مطهری و مجتبی
حسینی 48ســالهاند و مهدی تارتار و ریکاردو ساپینتو نیز 49سال سن
دارند.

در مورد فوالد؛ با حضور نکونام ،وریا
و اشکان دژاگه

بازی طبقه محروم!

پرسپولیس امشب در نخستین بازی فصل جدیدش در حالی میهمان
ذوبآهن است که سرمربیان هر دو تیم و 2بازیکن پرسپولیس محروم هستند
فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران که روز گذشته
با 5بازی آغاز شده امروز و امشــب با برگزاری 3بازی پیگیری
میشود .شب گذشته استقالل و سپاهان افتتاحیه پرطرفداری
را برای فصل بیستودوم لیگ حرفهای ایران روی صحنه بردند
و امشب هم چشم هواداران پرســپولیس به تماشای شکل و
شمایل جدید تیمشان روشن خواهد شد .البته تمام این بازیها
در ورزشــگاههای خالی برگزار میشــود تا ضعفهای عوامل
برگزاری این مســابقات در همان هفته اول همزمان با شروع
رقابتها نمایان شوند .سازمان لیگ در تصمیمی غیرمنطقی
لیگ22را بدون حضور تماشاگران استارت زد تا این رقابتها در
همان هفته نخست با یک نقطه سیاه بزرگ آغاز شود.
بدون مربی ،بدون تماشاگر

پرسپولیس در هفتههای پایانی فصل گذشــته و درحالیکه
آخرین تالشهایش را برای رسیدن به استقالل انجام میداد
در فوالدشهر میهمان ذوبآهن شــد و آن مسابقه پرحاشیه با
تساوی 1-1به پایان رســید .آن بازی در حالی برگزار شد که
هواداران استقالل از یک هفته قبل در فضای مجازی سرمربی
ذوبآهن را تحت فشار گذاشته بودند اما در نهایت ذوبیها یکی
از بهترین نمایشهای فصل خودشان را مقابل تیم سابق مهدی
تارتار برگزار کردند و تا مرز شکست دادن پرسپولیس هم پیش
رفتند .امسال این دو تیم در همین هفته اول به یکدیگر برخورد
کردهاند و جالب این اســت که هم مهدی تارتــار و هم یحیی

گلمحمدی از نشســتن روی نیمکت تیمهــای خود محروم
هستند .پرســپولیس عالوه بر ســرمربیاش ،امید عالیشاه و
مرتضی پورعلیگنجی را هم بهدلیل محرومیت در اختیار ندارد
و جالب این است که پورعلیگنجی بهخاطر کارت قرمزی که در
زمستان سال93گرفته از این بازی محروم است! او روز 23بهمن
1393با پیراهن نفت تهران مقابل پیکان اخراج شده و 10روز
بعد به تیم تیانجین تدا چین پیوسته است .حاال که بعد از 8سال
به ایران برگشــته درحالیکه تیم ســابقش کامال منحل شده
باید بابت آن کارت قرمز یک جلسه محرومیت را تحمل کند.
پرسپولیس بدون او احتماال با زوج نعمتی و ولسیانی در دفاع
میانی بازی خواهد کرد .قرمزها در خط حمله هم فقط مهدی
عبدی را برای این بازی دارند .البته قرارداد مهاجم خارجی این
تیم یورگن لوکادیا روز گذشته رسمی شــد اما او به بازی اول
پرسپولیس نمیرسد و حامد پاکدل هم کمافیالسابق مصدوم
است و در این بازی حضور ندارد.
قلعهنویی -بردیف؛ نبرد پیرمردها

دومین بازی بزرگ و حساس امشــب ،جدال دو تیم گلگهر
و تراکتور در شــهر ســیرجان خواهد بود .گلگهر از مدعیان
دو فصل اخیر و صاحب رتبه چهارم فصل گذشــته اســت .در
آن ســوی میدان ،تراکتور هم اگرچه در فصل گذشته به رتبه
نازل ســیزدهم رســیده اما در این فصل کامال آماده است تا
دوباره خودش را بــه رتبههای باالی جدول برســاند .مصاف

تفاوت برانکو

اوج موفقیت پشت

پنجرههای بس
ته چطور رقم خورد؟

بارها و بارهــا در توصیف هنرهــای برانکو
ایوانکوویــچ روی نیمکت پرســپولیس به
این موضوع اشاره شــده که او پشت 2پنجره
بســته نقلوانتقاالتی نهتنها با سرخپوشان
قهرمان ایران شــد ،بلکه توانست تیمش را
به فینال لیگ قهرمانان آســیا برســاند .این
واقعا کار آســانی نبود2 .پنجره بسته باعث
شد پرسپولیس یک سال تمام امکان جذب
بازیکن را نداشته باشــد .ورودی «صفر» در
شــرایطی بود که این تیم حــق جلوگیری
از خروجها را نداشــت و چندین بازیکن در
همان بازه زمانی از پرســپولیس جدا شدند.
مصدومیتهــا و محرومیتهــا هــم وجود
داشــتند و در نتیجه کار را به جایی رساندند
که پرسپولیس با شــمار اندکی از بازیکنان،
بهشدت خسته و فرسوده شد .در آن شرایط
رســیدن به فینال آســیا و تکرار قهرمانیها
واقعا کار ســختی بود؛ مخصوصا که یکی از
قهرمانیهای لیگ بعد از شکست برابر کاشیما
و تخلیه روحی کامل تیم بهدست آمد.
حتما چنان دستاوردی رمز و رازهایی داشته
و حاال حمیدرضا گرشاسبی ،مدیرعامل فوالد
که آن زمان در پرســپولیس نفر اول اجرایی
بود ،بخشی از داســتان را بازگو کرده است.
گرشاســبی میگوید« :من برای باز شــدن

طلسم شکست

پرسپولیس باالخره مهاجم خارجی جذب کرد تا شاید نگرانیهای
یحیی گلمحمدی و هواداران بابت خط حمله برطرف شود .یورگن
لوکادیای هلندی مهاجمی است که به پرسپولیس آمده تا فوتبالش
را در ایران دنبال کند .این بازیکن 28ســاله با ســابقه حضور در
بوندسلیگای آلمان ،لیگ برتر انگلیس MLS ،آمریکا و اردیویزی
هلند به پرسپولیس آمده تا شاید باارزشترین بازیکن لیگ ایران
لقب بگیرد .لوکادیا که سابقه بازی در تمامی تیمهای ملی هلند در
ردههای پایه را داشته ،برای تیمهای باشگاهیاش 304بازی انجام
داده و 108گل به ثمر رسانده است .او که سابقه تقابل با بزرگان فوتبال
جهان را در لیگ برتر انگلیس داشــته ،فصل گذشته برای بوخوم،
11بازی بوندسلیگایی انجام داده و تنها 2گل به ثمر رسانده است.
لوانتقاالت
سایت معتبر ترانسفرمارکت ارزش این بازیکن در بازار نق 
بینالمللی را 2میلیون یورو تخمین زده است.

پنجرهها بیتابی میکردم ،اما برانکو خونسرد
بود و میگفت زیاد هم عجله نکن .شــرایط
خوب اســت و اگر نیمکت شــلوغ باشد هم
گرفتاریهای خاص خودش را دارد ».طبیعتا
این تفکر از ســوی مربی کــروات به تیمش
تزریق شــده بود و کمک میکرد بازیکنان
با خودبــاوری و انگیزه بــاال ،بازیبهبازی و
تورنمنتبهتورنمنت پیش بروند .شــاید اگر
هر مربی دیگری بود ،در آن زمان حسابی قیل
و قال راه میانداخــت و هر نتیجه ضعیفی را
به پنجرههای بســته ربط میداد .استراتژی
برانکو اما چیز دیگری بــود و مزدش را هم
گرفت.
حاال مقایسه کنید این رفتار او را با دیدگاههای
کادرفنی فعلــی تیم که حتــی در پس یک
تابستان پرسروصدا و بعد از جذب کلی ستاره
هم دیرکرد در اســتخدام مهاجم خارجی را
به یک بحران بــزرگ تبدیل میکند و حتی
گروهی از هواداران را به خیابانها میکشد!
چنین رفتــاری واقعا دور از انتظار اســت و
ثمرهای غیر از تشدید تنشها درون باشگاه
و تخریب روحیه بازیکنان فعلی ندارد .کسی
نگفت دنبال فوروارد نباشید؛ اما کمی هم به
داشتههایتان اعتماد کنید و موجودیتان را
سودمند و دارای ارزش جلوه بدهید.

پرافتخارترین و مسنترین سرمربی ایرانی لیگ با مسنترین
سرمربی خارجی که 10سال از او بزرگتر است ،جدال جالب و
هیجانانگیزی خواهد بود .جالب اینکه فصل گذشته هم این
دو تیم در همان هفته اول بــه مصاف هم رفتند و میزبان بازی
هم مثل امشــب گلگهر بود .آن مســابقه را امیر قلعهنویی با
نتیجه 4بر یک از تراکتوری برد که فیروز کریمی روی نیمکتش
نشسته بود .اما جدال امشــب با قربان بردیف طبیعتا به اندازه
مسابقه سال گذشته برای قلعهنویی آسان نخواهد بود .دو تیم
برای رقم زدن یک شروع خوب در این فصل ،خیلی به نتیجه این
بازی امید بستهاند .این مسابقهای است که نتیجهاش میتواند
روی بازیهای دو تیم در هفتههای آینده هم اثر بگذارد.
دربی فقرا و اغنیا

سومین مسابقه امشــب و پایانبخش بازیهای هفته اول نیز،
دربی خوزستان اســت که در شــهر اهواز به میزبانی فوالد و
میهمانی صنعتنفت آبادان برگزار میشود .جواد نکونام امسال
تیمش را پرمهرهتر از 3ســال گذشته بسته و بسیار خوشبین
است که در فصل جدید به رتبهای باالتر از  2-3سال قبل برسد.
فوالد امسال باتجربههایی چون وریا غفوری و اشکان دژاگه را
در کنار ستارههای جوانش قرار داده تا در شرایطی حرفهایتر و
با انگیزهای باالتر به مصاف رقبایش برود .صنعتنفت با هدایت
رضا پرکاس که ســرمربی تازهوارد به لیگ برتر ایران است کار
بسیار سختی در زمین تیم پرمهره فوالد خواهد داشت.

دشمنان جذابیت

لیگ ایران فقط «هوادار» دارد
همان را هم نگیرید
مســابقات هفته اول لیگ بیســتودوم در حالی به
شکل غیرمنتظره بدون حضور تماشاگر برگزار شد
که پشــت این تصمیم ناگهانی سازمان لیگ ،حرف
و حدیثهای زیادی وجود داشــت .بسیاری عقیده
دارند عامل اعالمشده یعنی اختالل در سامانههای
فروش بلیت غیرواقعی اســت و موضوع به مســائل
دیگری ازجمله برخی الزامات فیفا مربوط میشود.
هر چه هســت بازی بزرگ هفته بین اســتقالل و
سپاهان تماشاگر نداشــت و آبیها از همین حاال به
سازمان لیگ تذکر دادهاند که مسابقه برگشت 2تیم
در اصفهان نیز نباید تماشاگر داشته باشد! البته که
مطالبه استقالل درست است ،اما به این ترتیب 2بازی
بزرگ فصل در سکوت برگزار میشود؛ این در حالی
است که امســال 2بازی رفت و برگشت پرسپولیس
و تراکتور هم تماشاگر نخواهد داشت؛ درست مثل
پارســال که 2بازی رفت و برگشــت پرسپولیس با
ســپاهان در زمین بیطرف و بدون حضور هواداران
برگزار شد .بهطور کلی لیگ ایران از جنبههای فنی
و حرفهای ،سختافزاری ،تبلیغاتی ،بازاریابی و حتی
پوشش تصویری و تلویزیونی واقعا سطح باالیی ندارد.
از بین همه آیتمهــای جذابکننده فوتبال ،ما فقط
«هوادار» را داریم که آنها هم مربوط به فقط چند تیم
کشور اســت .انصافا این یکی را هم به هر بهانهای از
فوتبال نگیرید وگرنه شبیه این است که داریم یک
تلهتئاتر کممایه با سناریوی ضعیف تماشا میکنیم!

فوالد خوزستان که تنها نماینده ایران در فصل
جاری لیگ قهرمانان آســیا به شمار میرود،
برای لیــگ بیســتودوم تیم جذابی بســته
اســت؛ تیمی با خریدهای سرشناس همچون
وریا غفوری ،ســعید آقایی ،احســان پهلوان،
کریستوفر کنت ،فرشید اسماعیلی ،علی قربانی،
اشکان دژاگه و ...البته که در این میان فرشید
اســماعیلی خیلی زودتر از حد انتظار مصدوم
شــد و ماهها باید در خانه بنشــیند ،اما فوالد
آنقدر بازیکن دارد که باز هم هواداران فوتبال
برای تماشای این تیم تشنه و کنجکاو باشند.
غیراز این اما در فرمت جدید تیم خوزســتانی
یک اتفاق جالب توجه هم رخ داده؛ آنجا که این
مجموعه به پاتوق مخالفان و منتقدان سرسخت
دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی کشورمان
تبدیل شده است!
تکلیف جواد نکونام که روشــن است .سرمربی
فوالد تا بــه حال بارها به تندی از اســکوچیچ
انتقاد کرده و این روند را زمانی به اوج رســاند
که در واکنش به شــایعه دســتیاری دراگان
در تیم ملی گفت« :مطمئن هســتید سؤال را
برعکس نپرسیدید؟!» نکونام اسکوچیچ را در
حد دســتیاری خودش میبیند و حاال حداقل
 2بازیکن مهم در تیمش دارد کــه آنها هم از
ســرمربی کروات دل خوشــی ندارند .اشکان
دژاگه که با حضور اسکوچیچ عمال از تیم ملی
کنار گذاشته شد ،واکنش تندی به این موضوع
نشان داد .او در یک اســتوری نوشت« :موفق
باشید با بازی موذیانهتان .خوشحالم که جزئی
از آن نیســتم ».وریا غفوری هم بازیکنی بود
که بعد از انتشــار نخستین لیســتهای تیم
ملی بدون نام خودش ،شــادی گل «عینک»
را خلق کرد و به اســکوچیچ پیغام داد که او را
ببیند ،هرچند کارلوس کیروش هم وریای در
اوج را به جامجهانی 2018نبــرده بود .جالب
اینجاســت که اســکوچیچ به وضوح در مورد
غفوری اظهارنظر کرده و گفته او مدافع کناری
دلخواهش نیست.

منهای فوتبال
خطای عمدی تفتیان
اتفاق دیگری که در دوومیدانی افتاد ،دیسکالیفه شدن
حســن تفتیان بود .او که در 100متر نتوانست مدال
بگیرد ،در 200متر هم ندویده حذف شد .تفتیان که
با تیشرت سر خط استارت 200متر حاضر شده بود،
زودتر از دستور دوی داور ،از تخته استارت جدا شد .با
توجه به لباس تفتیان و تجربهای کــه او از حضور در
مسابقات دارد ،این خطای او عمدی بهنظر میرسد .در
200متر محمدحسین ابارقی دیگر نماینده ایران بود
که به نیمهنهایی رسید .قرار بود فرزانه فصیحی هم در
200متر زنان بدود که بهخاطر مشکل تنفسی از حضور
در مسابقه انصراف داد .تنها مدالی که دوومیدانی ایران
در قونیه گرفته مدال نقره فصیحی در 100متر است.

برنز با موهای کوتاه
پوپک بسامی نخستین وزنهبردار تیم زنان ایران بود که
دیروز روی صحنه رفت و مدال برنز گرفت .بسامی که
در دسته55کیلوگرم وزنه میزند ،با رکورد71کیلوگرم
در یکضرب و رکــورد 94کیلوگــرم در دوضرب و
مجموع 165کیلوگرم 3مدال برنز گرفت .در این وزن
نماینده اندونزی قهرمان شد و وزنهبردار ترکمنستان
دوم .بسامی دیروز با 100گرم اضافهوزن روی باسکول
رفت و برای اینکه سر وزن برسد راهی جز کوتاه کردن
موهایش نداشت و همین کار را هم انجام داد .ایران با
8وزنهبردار زن در بازیهای کشورهای اسالمی شرکت
کرده و مهمتر اینکه برای اولینبار است که با تیم کامل
به یک تورنمنت اعزام میشود.
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خداحافظی با افشاگری

سیدمحمد موسوی دعوت تیمملی را رد کرد .اعتراض او به شرایط موجود
واکنشهای متفاوتی را برانگیخته است
واکنشها به حرف سیدمحمد موسوی متفاوت است .بعضیها جرأت
او را ستایش کردهاند و میگویند او حرفهایی را زده که سالهاست
در والیبال مطرح است ولی کسی جرأت رسانهای کردنش را نداشته
است .برخی هم به او خرده گفتهاند که چرا قبل از مسابقات قهرمانی
جهان جو تیم ملی را به هم ریخته است.
موسوی بعد از لیگ ملتها به تیم ملی اضافه شــد ،در روزهایی که بهنظر
میرسید همهچیز بر وفق مراد بازیکنان و کادر فنی است .اما حرفهای سید

خالف این را نشان میدهد .او به چند موضوع اشاره کرده است .مهمترین
اعتراض او به پاداش بازیکنان بعد از لیگ ملتهاســت .از سال 2013تیم
ملی در لیگ ملتها شرکت میکند و همه کســانی که به والیبال نزدیک
هستند میدانند که حضور در این مسابقات برای تیمها درآمد دارد .تیمها
چه بازنده باشند و چه برنده ،مبلغی را بهعنوان جایزه دریافت میکنند .با
توجه به تعداد بازیها ،شکستها و پیروزیها ،هر بازیکن بعد از لیگ باید
مبلغ قابل توجهی بگیرد .اما در چند سال گذشته بهخصوص از زمانی که

تحریمها به ایران تحمیل شــد ،بازیکنان هیچ پولــی دریافت نکردهاند و
گفته میشود فدراسیون درآمد حاصل از این مسابقات را صرف هزینههای
بینالمللی والیبال میکند .حاال اینکه چرا معادل ریالی این مبلغ به آنها داده
نشده است ،همان موضوعی است که موسوی به آن اشاره کرده .سال پیش
گفته میشد بازیکنان تصمیم به اعتراض دستهجمعی داشتند اما بعضی از
آنها با گرفتن بخشی از طلبشان منصرف شدند.
فدراسیون بعد از لیگ ملتهای امسال به هر بازیکن 18میلیون تومان
پاداش داد .این مبلغ با پاداشی که فدراسیون جهانی برای تیمها و بازیکنان
درنظر میگیرد ،فاصله فاحشی دارد .موسوی معترض شده که چرا برای
بازیکنان تیم ارزش قائل نشدهاند .او حرف درستی زده اما گفته میشود در
سالهای قبل فدراسیون همین پاداش را هم از بازیکنان دریغ کرده بود.
موسوی از شرایط بد اردویی گفته و از بیاحترامیها و بیصداقتیهایی
که دیده است .منتقدان او میگویند والیبال سالهای قبل هم با همین
نفرات مدیریت میشده و چرا او قبال مشــکلی نداشته است؟ اما میالد
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عبادیپور جواب منتقدان را داده اســت .او با تأیید حرفهای موسوی
گفته« :ما هیچ موقع از امکانات فدراسیون صحبت نکردهایم چون هیچ
موقع کامل نبوده است .هر چیزی که موسوی گفته درست است ».گفته
میشود تیم ملی سالها قبل هم مشکل امکانات داشته است .حداقل
اینکه امسال در همه اردوها در هتل المپیک ساکن بودند اما سالهای
قبل در بیشتر روزها در خوابگاه خود فدراسیون اردو داشتند.
بعضیها حرفهای موسوی را به نفع بهروز عطایی و کادرش میدانند.
مسابقات قهرمانی جهان بعد از المپیک سختترین و مهمترین میدان
والیبال است .اگر تیم ملی در این مسابقات نتیجه نگیرد هم موسوی
میتواند متهم شود که در حساسترین روزها جو تیم را به هم زده و
هم مسئوالن تیم میتوانند همین حرفهای موسوی را بهانه کنند؛
اینکه تیم در شرایط نامناسبی تمرین کرد و به مسابقات رفت.
تیم ملی فردا عازم جام واگنر میشــود و از همانجا برای حضور در
مسابقات قهرمانی جهان راهی اسلوونی میشود.

پنجره دردسرساز بارسا

در روزهای اخیر شــایعات زیادی درباره محرومیت بارسلونا از
ثبت قرارداد بازیکنان جدید در اللیگا منتشــر شده؛ شایعاتی
که ممکن است درست باشند .باشگاه تا امروز و پیش از بازی
هفته اول مقابل رایو وایکانو فرصت داشت با فعالکردن اهرم
چهارم اقتصادی و واریزشدن پول بیشتر به خزانه این باشگاه
(این اتفاق عصر دیروز عملی شد) و همچنین از محل کاهش
دســتمزد بازیکنانی مثل پیکه ،مجوز ثبت قرارداد بازیکنان
جدید را کسب کند .گفته شده بود اگر این اتفاق نیفتد ،قرارداد
خریدهایی مثل لواندوفســکی ،فرانک کسیه ،کریستنسن ،ژول
کنده ،رافینیا و چند تمدیدی دیگر یعنی عثمان دمبله و سرخی روبرتو
و خرید احتمالی برناردو سیلوا و مارکوس آلونســو تا نیمفصل ثبت نمیشود.
بهگفته منابعی از مذاکرات ،تاکنون مذاکرات بارسلونا و بوسکتس برای به تعویق
انداختن حقوق او بسیار دور از دسترس است و رسیدن به توافق دور از دسترس
خواهد بود .باشگاه برای ثبتنام به اهرم چهارم بهعالوه توافق پیکه و بوسکتس یا
عملیات خروج نیاز دارد و همین باعث شد تا نگرانی به اوج خود برسد.
در همین رابطه چند تن از هواداران بارسا در تمرین این تیم به فرنکی دییونگ

تحریم آمریکاییها در انگلیس
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هواداران یونایتد از درست شدن اوضاع ناامیدند

ساعت 21امشب منچستریونایتد در دومین تجربه رسمی مربیگری اریک تنهاخ در زمین برنتفورد بازی
دارد .کریستین اریکسن که اولینبار پس از بهبودی از مشکل قلبی با پیراهن برنتفورد بازی کرده بود ،حاال در
ترکیب منچستر باید به مصاف همبازیان سابق و هموطنان خود برود .در قسمت یونایتدخیز شهر منچستر
اوضاع اصال خوب نیست .آنها در بازی اول شکست خوردند ،کریستیانو رونالدو همچنان میخواهد برود،
هنوز خرید درست و حسابی انجام نشده و هواداران هم علیه گلیزرها ،مالکان آمریکایی این باشگاه دست
به اعتراض و تحریم زدهاند .هواداران حتی پیش از نخستین بازی این فصل که از برایتون شکست خوردند،
دست به اعتراض زدند .آنها17سال است که علیه گلیزرها شعار میدهند اما اینبار ناامیدتر و عصبانیترند.
کمپینی بهراه افتاده تا دیدار خانگی پیش روی شیاطین سرخ تحریم شود .یونایتدیها در هفته سوم لیگ
برتر یعنی هفته آینده در خانه پذیرای لیورپول خواهند بود .احتماال آنها اینبار باید بدون هواداران 4گل از
لیورپول بخورند! یک پیشنهاد دیگر این است که هواداران در اعتراض به حضور 17ساله مالکان آمریکایی
در این باشگاه در فاصله 17دقیقه مانده به پایان مسابقه اولدترافورد را ترک کنند .حاال چرا 17دقیقه اول
نه؟ شاید به این دلیل که پول زیادی برای بلیت میدهند و حداقل باید بتوانند بخش زیادی از بازی را ببینند!
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رئالمادرید که چهارشنبهشب با پیروزی  2بر صفر مقابل اینتراختفرانکفورت ،قهرمان لیگ اروپا به پنجمین قهرمانی سوپرجام
اروپا رسید ،نودوهشتمین جام تاریخ خود را هم به تاالر افتخارات باشگاه اضافه کرد .باشگاه اسپانیایی که حاال 2جام از بارسلونا
بیشتر دارد ،میخواهد نخستین باشگاه تاریخ باشد که به رکورد 100جام میرسد.
رئالمادریــد در 12بازی اخیر مقابــل تیمهای
آلمانی شکســت نخورده و دوســوم بازیهایش را
برده؛ 8پیروزی و 4تســاوی .اینتراخت فرانکفورت
در 10بازی قبلی مقابل تیمهای اسپانیایی شکست

نخــورده بــود و 7برد و 3تســاوی داشــت ازجمله
یکمساوی و یکبرد مقابل بارسلونا.
کارلتو حاال با 4عنوان قهرمانی در سوپرجام باالتر
از گواردیوال بهترین سرمربی تاریخ این رویداد است.

کارلو
آنچلوتــی همچنــان رکورد
میزند .کارلتو با رئالمادرید در 176بازی،
8جام کســب کرده؛ یعنی بهطــور میانگین هر
22بازی یکجام .او که فصــل پیش نامش را بهعنوان
نخستین سرمربی تاریخ که در هر 5لیگ بزرگ اروپایی
به قهرمانی رسیده ،ثبت کرده بود ،به رکوردهای دیگری
هم دســت یافت .او تعداد جامهایش را بهعنوان سرمربی
به عدد24رســاند که تنها 2جام از مورینیو کمتر است.
پپ با ۳۱جام و لوچسکیو با ۳۴جام دارای بیشترین
عنوان در این فهرست هستند .کارلتو بهعنوان
بازیکن و سرمربی تاکنون 38جام
برده اســت.
کاماوینگا با پشت سر گذاشتن رائول
به جوانترين بازیکــن تاریخ رئالمادرید
تبدیل شد که در یکسال 4جام میگیرد.
رودیگــر ،خرید جدیــد رئالمادرید
برای دومین فصل پیاپی فاتح سوپرجام
اروپا شد .او فصل پیش با چلسی در این
کاپ ویارئال را برده و قهرمان شــده بود.
آخرین بــار تونی کــروس صاحب این
افتخار شده بود؛  2013و  2014با بایرن
و رئال مادرید.
آالبا ،گلزنتریــن مدافع رئال مادرید
در یک ســال اخیر (با 4گل) بوده است.
همچنین او به نخســتین اتریشی تاریخ
تبدیل شــد که در ســوپرکاپ اروپا گل
میزند .آالبای 30ساله ،تاکنون موفق به
کسب 31جام شده .هر 4گل او خارج از
برنابئو بوده .از سال ،2013آالبا همیشه
فصل خود را بــا حداقل یکجام به پایان
رسانده .گل او در سوپرکاپ سومین گلش
مقابل فرانکفورت بود ،او فقط به شــالکه
بیشتر گل زده (.)4
تونــی کــروس و پائولــو مالدینــی
با 5قهرمانی ســوپرجام رکــورددار این
تورنمنت هستند.

افتخارات بنزما در ســال2022؛ لیگ اسپانیا،
لیگ قهرمانان ،ســوپرکاپ اسپانیا ،سوپرجام
اروپا ،بهترین گلزن لیــگ قهرمانان اروپا،
بهترین گلزن لیگ اسپانیا و احتماال
بــهزودی تــوپ طال.

او 2بار بــا رئال و 2بار با میالن فاتح این جام شــده و
همین افتخار را عینا در لیگ قهرمانان هم برای 2تیم
تکرار کرده است.
ســرمربیان با بیشــترین جام کســب شــده با
رئالمادرید؛ میگل مونیوس 15قهرمانی ،زینالدین
زیدان 11جام و حاال کارلو آنچلوتی 8جام.
از سال 2006تاکنون هرگز نشــده بود که تیمی
در فینــال چمپیونزلیگ و ســوپرکاپ اروپا ترکیبی
تکراری داشــته باشــد که رئالمادرید آنچلوتی این
کار را انجام داد.
فلورنتینو پرس هم تعداد جامهایی را که برای رئال
مادرید آورده اســت به عدد 30رساند که تنها 3جام
کمتر از سانتیاگو برنابئو بهعنوان رئیس باشگاه است.
رئال از سال 2014در 15فینالی که حضور داشته تنها
یکبار و با لوپتگی در سال 2018مغلوب شده .آنها در این
سال در همین سوپرجام اروپا از اتلتیکو شکست خوردند.
رئالمادرید با پنجمیــن قهرمانی ،خود را در کنار
میالن و بارســلونا در صدر جــدول پرافتخارترینها
قرار داد.

کورتوا در این دیدار نه چندان دشوار هم مجبور به واکنش شد .او در 4فینالی
که درون دروازه رئالمادرید ایســتاده ،آمار وحشتناکی را به ثبت رسانده؛
بسته نگه داشتن دروازه در هر 4فینال و مهار 19ضربه به سمت دروازهاش!
سوپرجام اسپانیا ۵��������������۲۰۲۰شوت به سمت دروازه۵ ،مهار
سوپرجام اسپانیا ۲�������������۲۰۲۲شوت به سمت دروازه۲ ،مهار
لیگ قهرمانان ۹ ��������� 2021-۲۲شوت به سمت دروازه۹ ،مهار
سوپرجام اروپا ۳ ����������������۲۰۲۲شوت به سمت دروازه۳ ،مهار

حمله بردند و با توهین به او از این بازیکن خواستند دستمزدش
را کاهش دهد .البته چند هوادار دیگر در تمرین روز بعد او را
تشویق کردند و از دلش درآوردند .فرنکی نمیخواهد به باشگاه
تخفیف بدهد .او اگر راضی به انتقال به تیمی دیگر شــود ،هم
در دســتمزدش صرفهجویی میشــود و هم پول به باشگاه
برمیگردد .البته این پول در نهایت صرف خرید برناردو سیلوا
خواهد شد .هر دو بازیکن 80میلیون یورو قیمت دارند.
خبر رسیده بود که باشگاههایی مثل منچستریونایتد و چلسی
منتظرند اگر قــرارداد بازیکنان جدید ثبت نشــد ،آنها را جذب
کنند .منچســتر فرانک کســیه را میخواهد .با کاهش حقوق پیکه
احتماال لواندوفســکی و رافینیا میتوانند قراردادشــان را ثبت کنند .کسیه و
کریستنسن در اولویت بعدی هستند .تا آخرین ساعات دیروز خبر این بود که
قرارداد لواندوفسکی ثبت شده و این مهاجم لهستانی میتواند نخستین بازی
رسمی خود را با پیراهن بارسلونا امشب مقابل رایو وایکانو ثبت کند .کریستنسن
چون در جام خوان گامپر دچار آسیبدیدگی جزئی شد ،فعال در اولویت ثبت
قرارداد نیست.

کریم بنزما نخستین جامش را بهعنوان
کاپیتــان رئالمادرید باالی ســر برد .او
احتماال بهزودی هشتمین بازیکن رئالی
برنده توپ طال خواهد شــد .او تا به امروز
23جام با رئال برده که برابر است با رکورد
خنتو .کریم 2جام دیگر میخواهد تا برسد
به رکورد مارســلو بهعنوان پرجامترین
بازیکن تاریخ باشگاه.

لینکهایی که باز نشدند
غیر از اریکسن ،ماالسیا و لیســاندرو مارتینس ،بازیکن
دیگری به جمع شیاطین ســرخ اضافه نشده .بازیکنان
زیادی هم جدا شدهاند ازجمله ماتیچ ،کاوانی ،لینگارد،
ماتــا و ...از پیش از آغــاز فصل نقلوانتقــاالت بیش از
100بازیکن بــه این تیم لینک شــده بودند که همگی
شایعه از آب درآمدند .حاال در فاصله یکهفته از نخستین
بازی لیگ برتر شــایعه خرید بازیکنان دیگری منتشر
شده که برخی از آنها از این قرار هستند؛ کودی گاکپو،
مارکو آرناتوویچ ،آلوارو موراتا ،ساشــا کاالدژیچ ،آدرین
ربیو ،سرگئی میلینکوویچ ساویچ ،اسماعیال سار ،فرنکی
دییونگ ،فابین رویس ،ســرجینیو دِست و پیر امریک
اوبامیانگ.
یاغی جدید
چیزی نمانده بود انتقــال آدرین ربیــو از یوونتوس به
منیونایتد با رقم 15میلیون پوند نهایی شــود اما انگار
خواستههای مادر این بازیکن این انتقال را متوقف کرده
اســت .اگر انتقال صورت بگیرد ،ربیو بــه یاغی تبدیل
میشود .او در 13سالگی عضو آکادمی منچسترسیتی
بود و حاال 14ســال پس از آن دوره قصد دارد به باشگاه
رقیب بپیوندد.

این دومین گل بنزما در ســوپرجام بود .او
تعداد گلهایــش با پیراهن رئــال را هم با
324گل از رائول عبور داد و حاال تنها رونالدو
(450گل) را باالتر از خودش میبیند.

بازگشت چیچاریتو
مهاجم مکزیکی سابق منچستریونایتد که یک نیمفصل
موفق هم در رئالمادرید داشــته ،اعالم کرده که حاضر
اســت رایگان به این تیم برگردد و مشکل
خــط حملــه را برطــرف کنــد .خاویر
ارناندس ملقب بــه چیچاریتو هماکنون
بازیکــن ثابــت ترکیب تیم
لسآنجلس گلکســی در
لیگ آمریکاســت .او در
حالحاضر 34ســال سن
دارد.

رکوردهای کریم بنزما در یک ســال اخیر؛
نوامبر( ۲۰۲۱شاختاردونتســک) ،عبور از
سانتیانا ( )۲۹۰و تبدیل شدن به چهارمین
گلزن برتر تاریخ رئالمادرید ،مارس۲۰۲۲
(پاریسنژرمن) ،عبور از آلفردو دیاستفانو
( )۳۰۸و تبدیل شــدن به ســومین گلزن
برتر تاریــخ رئالمادرید ،آگوســت۲۰۲۲
(فرانکفورت) ،عبور از رائول گونزالس ()۳۲۳
و تبدیل شــدن به دومین گلزن برتر تاریخ
رئالمادرید .از زمانی که رونالدو از رئال جدا
شده ،کریم 132گل به ثمر رسانده.

رالف خرابکار
رالف رانگنیک ،سرمربی
فصــل گذشــته
منچســتر یو نا یتد
که اکنــون هدایت
تیم ملــی اتریش
را بهعهــده دارد ،در
پروسه انتقال یکمهاجم اتریشی
به نام ساشا کاالدژیچ به منیو کارشکنی
و خرابکاری کرد .او به بازیکن ملیپوش
اشتوتگارت که زیرنظر خودش در تیم

ملی اتریش بازی میکند توصیه کرده که به منچســتر
نرود .تنهاخ میتوانست او را با 20میلیون پوند بخرد.
داستان رشفورد
اکیپ ادعا کرده که پاریسنژرمن میخواهد برای تقویت
خط حملهاش مارکوس رشــفورد را از منچستریونایتد
بخرد .رشفورد که مقصر اصلی شکست یونایتد در بازی
هفته اول بود ،یکسال دیگر قرارداد دارد که قابلتمدید
است .با اینحال شنیده شده که این خبر تنها شایعهای
برای چانهزنی رشفورد و مدیر برنامههایش برای حقوق
بیشتر در قرارداد جدید با منچستر است .البته رشفورد
رابطهای عالــی با امباپــه دارد و امباپــه رئیس واقعی
پاریسنژرمن است.
کریستیانو
کریستیانو رونالدو هنوز به این ترکیب امیدی ندارد .معلوم
نیست او در بازی امشب هم فیکس باشد چراکه کماکان
میخواهد برود .فلورنتینو پرس در پاســخ به یکهوادار
رئال که پرســیده بود آیا میخواهد رونالدو را به مادرید
برگرداند ،گفته بود« :رونالدو؟ او 38ســاله است!» این
اظهارنظر به مذاق خواهر کریســتیانو خوش نیامده و او
اینچنین جواب رئیس باشگاه رئالمادرید را داده« :بله،
برادرم ۳۸ســال دارد ،اما میتواند ۲متر بپرد و  ۳دقیقه
روی هوا بماند .همچنین بدن او چربی ندارد ،بهخودت
احترام بگذار پیرمرد ۷۵ساله!» البته این خبر بعدا از سوی
اطرافیان رونالدو تکذیب شد .دیروز دقیقا سالروز انتقال
رونالدو با رقم 12.3میلیون پوند از اســپورتینگ
لیسبون به منچستریونایتد بود.
بهدنبال هافبك
تنهاخ هنوز از خرید دییونگ ناامید نشده.
غیراز ربیــو اما بازیکنان دیگری برای پســت
هافبک وجــود دارند ازجملــه میلینکوویچ
ساویچ که با رقم 40میلیون پوند از
التزیو قابلخرید است.
خط حمله
یک مهاجــم بهطــور قطع
خریداری خواهد شــد؛ چه
رونالدو بماند چــه برود .این
باشگاه فرصت خرید ششکو
از ســالزبورگ را هم از دست
داد و این بازیکــن که مدنظر
رئالمادرید هم بود با الیپزیش
قرارداد بست اما قرار شد یکفصل
دیگر هم در تیم اتریشی بماند.

20
شنبه  22مرداد  1401شماره 8564

23023602

موفقیت 90درصدی آزادکاران
تیم کشتی آزاد ایران در بازیهای کشورهای اسالمی به 9مدال
در 10وزن رسید

محســن محمودصفری| مســابقات کشتی آزاد
بازیهای کشورهای اسالمی روز گذشته با کسب
9مدال در 10وزن برای ایران به پایان رســید.در
روز اول این رقابتها 3کشــتیگیر ایران به فینال
رسیدند ،یک کشتیگیر در ردهبندی کشتی گرفت
و تنها رضــا مومنی در وزن اول از دور مســابقات
کنار رفت .در روز پایانی این رقابتها نیز در 5وزن
4کشتیگیر ایران به فینال رسیدند و مجید داستان
هم در وزن 61کیلوگرم به مدال برنز رسید .مرتضی
قیاسی و مجید داستان برنزیهای تیم ایران بودند
و محمدصادق فیروزپور و حسین ابوذری به مدال
نقره رسیدند .علیرضا کریمی ،مجتبی گلیج ،علی
سوادکوهی ،احمد بذری و ســیدمهدی هاشمی
طالییهای کشــتی ایران در بازیهای کشورهای
اسالمی بودند.
تنها ناکام

رضا مومنی در وزن نخســت (57کیلوگــرم) پس از
اســتراحت در دور نخســت ،در دور دوم با نتیجه  6بر
4مغلوب حکمتاهلل وحیداف از تاجیکســتان شــد
و با توجه به شکســت این کشــتیگیر مقابل حریف
قرقیزستانی ،مومنی از دور رقابتها کنار رفت .مومنی
ملیپوش ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در مغولستان
هم بود که آنجا هم بدون کسب مدال به کشور بازگشت.
برنزیهای کشتی

مجیــد داســتان در وزن 61کیلوگــرم با شکســت
کشتیگیران ســنگال و قرقیزســتان به نیمهنهایی
رسید .او برای راهیابی به فینال مقابل اسالم بازرگانوف
از جمهوری آذربایجان قــرار گرفت ولی با یک نمایش
ضعیف با نتیجه  10بر صفر در مقابل این کشــتیگیر
شکست خورد .داستان در دیدار ردهبندی با شکست
کشتیگیر پاکســتانی به مدال برنز رســید .در وزن
65کیلوگرم مرتضی قیاسی دیگر برنزی تیم ایران بود.
او با شکست حمزه آالجا از ترکیه مقابل حاجی علییف
کشــتیگیر عنواندار جهان و المپیــک قرار گرفت و
شکست خورد .قیاســی در دیدار ردهبندی با نتیجه 4
بر  2از سد امید جاللاف از ازبکستان گذشت و صاحب
مدال برنز شد.
نایب قهرمانها

حســین ابــوذری در وزن 70کیلوگــرم با شکســت
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4طالی مقتدرانه

بهانه جدید
حدادی:
باد میآمد!

احسان حدادی در ادامه
ناکامیهای اخیرش
بازیهای کشورهای
اسالمی را هم بدون
کسب مدال به پایان برد
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ساده

 -1از الــــقاب حــــضرت
فاطمه(س) -نوعی هواپیمای
جنگی
 -2ترس بســیار -هم دوره-
سوغات تابستان
 -3بیخطــر -جادوگر قوم
بنیاسرائیل -اجارهبها
 -4بــه نرمی رفتــار کردن-
مفصل لوالیی دســت -پاک
و پاکیزه
 -5عــــریان -بـــرجسته-
اقدامکننده به کاری
 -6کشتن با نیت قبلی -نوعی
باالتنه -اثر چربی
 -7یــک دوم -شــعر کوتاه
ژاپنی -چه غریبانه رفتند از
این خانه
 -8اصــــطبل -ظالــــم-
ریختهشدن
 -9قــــوسهای هــــالی
پیوســته -ادویهای با عطر و
طعم دلپذیر -مأنوس
 -10از واحدهای سنتی وزن-
روضهخوان -سخن کنایهآمیز
 -11مجموعه داستانی نوشته
جمال میرصادقی -کوبیدن-
پراکندگی
 -12قابلشــنیدن -دربان-
گــاری
 -13نــــامــناســـــب-

ازدرجاتنظامی -اخـاللگر
 -14ســنگ قپان -چوپان-
صـلح
 -15حرمسرای قصر -پول یا
مالی که از کسی بیجهت و به
ناحق بگیرند

عمودی:
 -1فرمانها -پشــیمان...-
التزع قلوبنا
 -2نخستین هوانورد ایرانی
که دوره آموزش خلبانی دید
 -3غــریـــبه نیســــت-
ثروتمندشدن -دانشآموز
 -4خدای ســاختگی -ریگ
نــرم -تبعیــدگاه ابــوذر-
ارسباران امروزی
 -5شــنوایی -زن ســاکن
صومعه
 -6پرنــده بخــت و اقبال-
برقرارکــردن ارتباط تلفنی-
مقعر -شهری در غرب فرانسه
 -7عمومیتر -ویراســتار-
معروف
 -8رودخانه ارس -بیهوشی-
نوعی مار سمی
 -9بینا -دارای بوی بســیار
بد -قدرت و تحمل
 -10تــلـــخ  -ســـــوره
مورچــه -مهربــان -چین و
چروکپوست

 -11انـــــحراف  -کامـــپیوتر
قابلحمل
 -12کلمه شرط -لقب پادشاهان
روسیه بود -چشمه زاینده است و
دولت پاینده -شالوده
 -13مادر فریدون پیشــدادی-
واحد پول عمان -شب پیشرو
 -14رمانی موفق از انیس لودیگ،
نویسنده معاصر ادبیات فرانسه
 -15بازدارنده -معبد یهودیان-
الاله االاهلل گفتن

حـــــلجــدول شمـاره 8563

2
3
6
8
5
1
4
7
9

5
8
4
7
6
9
2
1
3

9
1
7
4
2
3
6
8
5

1
4
2
6
3
5
7
9
8

8
6
9
2
1
7
5
3
4

3
7
5
9
4
8
1
6
2

4
2
8
3
7
6
9
5
1

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

7

8 9

6
9
1
5
8
4
3
2
7

متوسط

1

2

7
5
3
1
9
2
8
4
6

1
3
7
6
8
9
5
4
2

2
9
4
3
7
5
8
6
1

8
5
6
2
4
1
3
9
7

5
7
2
9
6
3
4
1
8

6
1
8
4
5
2
9
7
3

9
4
3
7
1
8
6
2
5

6

6 1

افقی:

سخت

میکنند ،قهرمانی اهمیت ویژهای دارد .تیم ایران با ترکیب
ندا شهسواری ،مهشید اشتری ،شیما صفایی و با مربیگری
حمیده ایرانمنش به قهرمانی رسید.
شیما صفایی درباره این قهرمانی به همشهری میگوید:
«بعد از اینکه توانستیم به جمع4تیم برسیم و مدال برنزمان
را قطعی کنیم ،به این اطمینان رســیدیم که میتوانیم
قهرمان هم بشــویم ».تیم بازی سختی در فینال داشت؛
هم حریف قدر بود و هم سالن پر بود از تماشاگران میزبان:
«رنکینگ بهترین نفرات ما از 230شروع میشود اما نفر اول
ترکیه رنک 90داشت .رنک نفر آخر آنها با رنک نفر اول ما
نزدیک بود ».در این شرایط است که گفته میشود دختران
ایران بهخاطر شرکت نکردن در مسابقات بینالمللی ،در
رنک پایین قرار دارند .صفایــی این نظر را تأیید میکند:
«دقیقا همینطور است .تیم ترکیه بعد از فینال این بازیها
به مسابقات قهرمانی اروپا اعزام شدند .قبل از بازیها در

چند پورتور و تورنمنت بینالمللی شرکت کرده بودند اما
ما بهخاطر شــرایط بد اقتصادی نمیتوانیم به مسابقات
برویم .قبال خود ورزشکاران هزینه میکردند که االن دیگر
نمیشود شخصی هم هزینه کرد».
فاصله ایران و ترکیــه و میزبانی حریف این اطمینان را به
بعضیها داده بود که تیم به قهرمانی نمیرســد .صفایی
میگوید« :روی کاغذ تیم آنها خیلی قویتر از ما بود و کسی
فکر نمیکرد که ما بتوانیم بازی را ببریم .بیشتر مسئوالن
کاروان روز قبل از بازی آمده بودند ولی در بازی فینال خیلی
از آنها نبودند .اما خود ما احتمــال میدادیم که قهرمان
میشویم .دوره قبل قهرمان شــده بودیم و این انگیزه را
داشتیم که قهرمانی را تکرار کنیم .از نظر بدنی هم خیلی
روی فرم بودیم و تالش کردیم و به قهرمانی رسیدیم».
پینگپنگبازان در انفرادی هم3مدال گرفتند .امیرحسین
هدایی طال گرفت و ندا شهسواری و نیما عالمیان نقره.

احسان حدادی بازنده بزرگ کاروان ایران در بازیهای کشورهای اسالمی بود .چند سالی است که او از دوران اوجش
فاصله گرفته است اما نه خودش میپذیرد و نه کسانی که هنوز به او اعتقاد دارند و برایش هزینه میکنند .حدادی که با
مدال نقره پرتاب دیسک در بازیهای المپیک لندن تاریخساز شد ،در المپیکهای بعدی نمایش ضعیفی داشت و هر
بار آسیبدیدگی را بهانه کرد .با این حال در این چند سال مبلغ قابل توجهی از بودجه فدراسیون دوومیدانی برای او
هزینه شده است .حدادی این بار در قونیه و در بازیهای کشورهای اسالمی هم عملکرد قابلقبولی نداشت .او با پرتاب
59متر و 46سانتیمتر پنجم شد و این بار باد را بهانه کرد« :بدنم آماده بود و فکر میکردم خیلی بهتر پرتاب کنم اما
متأسفانه بهخاطر باد ،دیسکها برمیگشت .متأسفانه اینجا استادیوم دوومیدانی نیست و دورتادور استادیوم باز است و
ی از رشتهها خیلی بد است ».حدادی نتیجه ضعیفش را به باد ربط داده اما چرا بقیه رقبا مشکلی با
ورزش باد برای بعض 
باد نداشتهاند ،دیسکشان برنگشته و توانستهاند مدال بگیرند و حتی رکورد بزنند؟! خود حدادی گفته است« :امیدوارم
در بازیهای آسیایی با دوستانی که اینجا پرتاب کردند ،رقابت داشته باشم .پرتابگر قطری رکورد خودش را زد و پرتابگر
کویتی هم که خیلی سال بود 62متر پرتاب نکرده بود ،اینجا پرتاب کرد ».با وجود این نتیجه ضعیف ،حدادی امیدوار
است که بتواند در بازیهای آسیایی پنجمین مدال طالیش را بگیرد .آیا بقیه هم به اندازه خود او به این طال امیدوارند؟

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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تیمهای ملی پینگپنــگ زنان و مــردان همانطور که
پیشبینی میشد در بازیهای کشــورهای اسالمی به
قهرمانی رسیدند .ایران در دوره قبل در باکو هم قهرمان
شده بود و با توجه به غیبت تعدادی از نفرات مدعی ،انتظار
میرفت که اینبار هم تیمهای ایرانی روی ســکوی اول
بایستند .تیم زنان ،بنگالدش ،ازبکستان و آذربایجان را
شکست داد و به نیمهنهایی رسید ،با پیروزی مقابل مالدیو
فینالیست شد و در فینال هم با شکســت دادن ترکیه
میزبان قهرمان شــد .تیم مردان هم بنگالدش ،مالدیو و
قرقیزستان را برد و به نیمهنهایی رسید ،با پیروزی مقابل
ترکیه فینالیست شد و در فینال هم عربستان را برد و به
قهرمانی رسید.
شاید برای تیم مردان این قهرمانی اتفاق مهمی نباشد اما
برای زنان که حداقل در مقایســه با حریفشان در فینال
رنکینگ پایینتری دارند و کمتر مســابقهای را تجربه

علــی ســوادکوهی در وزن 79کیلوگرم با شکســت
کشتیگیران اوگاندا ،قزاقستان و جمهوری آذربایجان
به فینال رســید و در دیدار پایانی بــا نتیجه  12بر 6
موحامت آکدنیز از ترکیه را شکست داد و به مدال طال
دست یافت .احمد بذری در وزن 92کیلوگرم با شکست
کشتیگیران قزاقستان و جمهوری آذربایجان به فینال
رسید .بذری در دیدار پایانی با نتیجه  7بر يك رحمان
یایالجی از ترکیــه را از پیش رو برداشــت و به مدال
طال دســت یافت .مجتبی گلیج در وزن 97کیلوگرم
دیگر طالی مقتدرانه ایران را کســب کرد .او تا فینال
با امتیاز عالی ،کشتیگیران قرقیزستان ،تاجیکستان
و ازبکستان را شکست داد .گلیج در فینال درحالیکه
 2بر صفر از حریف اهل ترکیــهاش پیش بود بهدلیل
مصدومیت این حریف ،دستش بهعنوان فرد پیروز باال
رفت و صاحب مدال طال شد .رقابتها در 125کیلوگرم
نیز بهصورت دورهای برگزار شــد که مهدی هاشمی با
شکست تمام رقبایش توانست به مدال طال برسد.
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طالی کاپیتان
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پینگپنگبازان زن ایران در بخش تیمی بازیهای کشورهای اسالمی با شکست ترکیه قهرمان شدند .شیما
صفایی ،بازیکن این تیم میگوید :روی کاغذ تیم ما بازنده بود اما انگیزه تکرار قهرمانی را داشتیم

علیرضا کریمی کاپیتان تیم کشتی و پرچمدار کاروان
ایران ،یک طالی بیدردســر و قاطعانه کســب کرد.
کریمی در وزن 86کیلوگرم در دور اول با نتیجه  10بر
صفر کاریپبایف از قرقیزستان را شکست داد و دور بعد
با نتیجه  10بر صفر بنفر فاتح از الجزایر را مغلوب کرد و
به فینال رسید .در فینال ،ابوبکر آباکاروف از آذربایجان
درحالیکه با نتیجه  9بر صفر از کریمی عقب بود بهدلیل
مصدومیت کشتی را ادامه نداد تا دست کاپیتان ایران
بهعنوان فرد پیروز باال برود و صاحب مدال طال شــود.
کریمی با شال مشکی و پرچم «یا ابوالفضل العباس»
روی ســکو رفت که بازتاب زیــادی در فضای مجازی
داشت و رئیس فدراسیون کشتی با انتشار پستی از این
قهرمانی بهعنوان قهرمانی لذتبخش یاد کرد.
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ساده

میدانستیم قهرمان میشویم

کشتیگیرانی از اوگاندا ،گینه بیســائو و ازبکستان به
فینال رسید .ابوذری در فینال با نتیجه  6بر صفر شکست
خورد و به مدال نقره دست یافت .در وزن 74کیلوگرم
محمدصادق فیروزپور دیگر کشــتیگیر ایران بود که
صاحب مدال نقره شد .او با شکست کشتیگیران ترکیه،
اردن و قزاقســتان به دیدار پایانی رسید اما در فینال با
نتیجه  2بر يك مغلوب توران بایرامــوف از آذربایجان
شد و نقره گرفت.
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سرلشکری که تعزیهخوان
اربابش بود

ی
زینب کبر 
شخصیتی تاریخی

ابراهیم
قنبریمهر
درگذشت

ایستادن در برابر تندباد

(س)

پای صحبتهای سلما بابایی ،دختر خلبان
شهید عباس بابایی در سالگرد شهادتش

ی
بررسی شخصیت حضرت زینب کبر 
در بیانات عالمه حسینیالهاشمی
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گفتوگو با نوید پورفرج ،بازیگر «زاالوا»

بایکپیشنویس

شــنبه 22مــرداد15 1401محرم  1444ســالســیام شـــماره8564

شایسته ایرانی در نمایی از سریال برفبیصدا میبارد /عکس :مونا سرتوه

عشق در پیچ تاریخ

نتایجنظرسنجیمرکزتحقیقات
صداوسیما نشان میدهد از بین
سیما
سریا لهای جدید پخششده
در نیمه دوم تیر سال ،۱۴۰۱فصل دوم سریال
«برف بیصــدا میبارد» بــه کارگردانی پوریا
آذربایجانی و تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی
از شبکه 3با 36.1درصد مخاطب ،پربینندهتر از
ســایر ســریالها بوده است .براســاس این
نظرسنجی این مجموعه رضایت 81.7درصدی
بینندگان را در حد «زیاد» کسب کرده است؛
این در حالی اســت که براســاس اعالم مرکز
تحقیقات صداوســیما ،مجموعــه تلویزیونی
«مستوران» بهعنوان پربینندهترین مجموعه
سیما در نیمه اول تیرماه ۱۴۰۱تنها 15.4درصد
مخاطب داشته است .درواقع ،میزان مخاطبان
ســریال «برف بیصدا میبارد» در نیمه دوم
تیرمــاه بیــشاز دوبرابر مخاطبان ســریال
«مستوران» در نیمه اول همین ماه بوده است.
«برف بیصدا میبارد» داستان 2خانواده را بر
بستری از تاریخ معاصر ایران روایت میکند و
از این بابت میتوان آن را شــبیه سریالهایی
همچون «لحظــه گرگ و میــش» (همایون
اســعدیان )1397 ،یا «کیمیا» (جواد افشار،
 )1394دانست که فیلمنامهنویس «برف بیصدا
میبارد» یعنــی مرحوم مســعود بهبهانینیا

فیلمنامه این دومی را نوشته بود .حتی سریال
به نمایش درنیامده «سرزمین مادری /سرزمین
کهن» (کمال تبریــزی )1392 ،هم از الگوی
روایت ملودراماتیک یــک زندگی خانوادگی
در بســتر روایتی تاریخی  -سیاسی بهرهبرده
اســت .این نوع سریال با ســاخت سریال «در
چشم باد» (مسعود جعفریجوزانی)1387 ،
در تلویزیــون پایهگذاری شــد و تقریبا تمام
تجربههای بعدی در این نوع سریالســازی،
از نظر طول روایت ،تعدد شــخصیتها ،سیر
حوادث و گنجاندن موضوعات سیاسی تاریخ
معاصر در داستان به ســریال «در چشم باد»
ن َسب میبرند .داستان وصل و هجران ،کامیابی
و ناکامی عشاق ،جداییهایی که به دوری ختم
میشوند و پیوندهایی که از هم میگسلند ،به
این نوع سریالها مشخصاتی ملودرام میبخشد.
درواقع این ســریالها را از نظر ژانری میتوان
بهگونه ملودرام منتسب کرد .از نظر مضمونی
نیز به تصویر کشیدن مضامین انقالبی و اسالمی
در بطن حوادث تاریخی و روابط شخصیتها با
یکدیگر موتور محرکه اندیشهای این سریالها
محســوب میشــود« .برف بیصدا میبارد»
نیز  -همچون اســاف خود  -بر بیان داستانی
ملودرام با مولفههای آشنای این ژانر و تأکید بر
تفوق وجوه اخالقی قهرمانان بر رذائل شریران

متکی اســت .یکی از انتقاداتی که معموال به
ســریالهایی همچون «برف بیصدا میبارد»
وارد میشــود این اســت که این ســریالها
کشــدار ،بیافتوخیز و مبتال بــه ضرباهنگی
کند هستند.
پوریــا آذربایجانی در میزگردی در پاســخ به
این انتقاد به فارس گفته بــود« :واقعیت این
است که اگر بهنظر قصه کشدارتر از قصههای
دیگر است  -چون نســبیتی بهوجود میآید
 باید بپرسیم که نسبت به کدام اثر کشدارتراست؟ اصوال مخاطب امروز محتوای سرگرمی
خود را از اینســتاگرام و ویدئوهــای کوتاه آن
دریافت میکند و عالقهای ندارد که بسترهای
شکلگیری قصه را ببیند.
در پلتفرمهــا یکســریال بــا 150قتــل در
15قسمت ساخته میشود و این حجم از کنش
و واکنش نیز برای مخاطب جذاب است .صفحه
حوادث روزنامهها نیز بر همین منطق جذابتر
از سایر بخشهای آن به شمار میروند .داستان
«برف بیصــدا میبارد» از ابتدا بر یک بســتر
تحلیلی نوشته شــده و باید زمینهچینیهایی
طراحی کنیم و اتفاقاتی شکل بگیرد تا براساس
آنها کنش و واکنشی اتفاق بیفتد.
به اضافه اینکه اصوال قصــه راجعبه میوههای
2سبک زندگی است و ابتدا باید جزئیات زندگی

این افراد تعریف شود .من هم معتقدم که این
ســبک از سریالســازی طرفدار ندارد؛ چون
بینندهای که این روزها به درســت یا غلط از
فضای مجازی تغذیه میشــود یا سریالهای
پلتفرمی که بهطور جدی بــر منطق کنش و
واکنش نوشته و ســاخته میشوند را مشاهده
میکند ،ممکن است تحمل فضاهایی که یک
عده آدم دور یک سفره نشســتهاند را نداشته
باشد؛ مخصوصا اگر تجربهای از فضای دهه60
در خاطرات خود نداشته باشد؛ پس این مسئله
را ذاتا اشکال قصه و ســریال نمیبینم و ذات
ریتم «برف بیصدا میبارد» در متن فیلمنامه
و در تصویر وجود دارد .قصه در اصل براساس
متنی نوشــته شــده که از ابتدا به همین
صورت بوده است.
با وجود اینکه« ،بــرف بیصدا میبارد»
هنوز با ســریالهای موفق تلویزیون
همچون «هزاردســتان» یا «روزگار
قریب» فاصله بعیدی دارد ،ولی اقبال
نسبی بینندگان به آن نشان میدهد
که تماشــاگر تلویزیون هنوز جذب
قصه خوب و پرکشمکش میشود؛
همان گمشــدهای که سالهاست
دستاندرکاران ساخت سریالها به
آن توجهی ندارند.

به رغم برخی انتقادها به ضرباهنگ سریال
یکی از نقــاط قدرت این ســریال بازی
پوریا شکیبایی در نقش حبیب بهعنوان
شخصیت منفی ســریال است .حبیب -
برخالف اسمش  -شــخصیتی کینهای،
حیلهگر و دو رو است که شکیبایی موفق
شده او را به شــکلی باورپذیر به تصویر
بکشــد .حبیب در برابر همسرش خود را
فردی منطقی و صادق جــا میزند ،اما در
برابر دیگران از در گســتاخی و نمایش
درمیآید.
قدرتــش

پارساپیروزفر در آخرین اکران خصوصی فیلم تیتی

گیشه بدون کمدی

ابراهیــم قنبریمهــر،
ســازنده سرشناس ساز
در ۹۴سالگی درگذشت.
حســین بهروزینیــا،
نوازنده بربط و آهنگساز،
خبر درگذشــت ابراهیم
قنبریمهــر را در فضای
مجازی اعالم کرد.
همچنیــن بهروز ینیا به
ایسنا گفت که این سازنده
ساز شب گذشته فوت شده
و از آنجایی که امروز جمعه
تعطیل اســت ،فعال زمان
یمشخصنیست،
خاکسپار 
ولی خانواده ایشان بهدنبال
کارهای اداری هستند که
ایشان در قطعه هنرمندان
بهشتزهرا(س) به خاک
ســپرده شــود .ابراهیم
قنبریمهر ،مردادماه۱۳۰۷
در تهران متولد شــد .در
6سالگی پدرش را از دست
داد .پس از تحصیل تا پنجم
ابتدایی ،برای امرارمعاش
به کارهای مختلفی ازجمله
نجاری روی آورد .باتوجه
به عالقهای که به موسیقی
داشت ،پس از چند سال و
زمانی کــه امکانات فراهم
شــد ،تصمیم گرفت برای
یادگیــری موســیقی و
نوازندگــی ویولــن نزد
ابوالحسن صبا برود .پس
از گذرانــدن یــک دوره
نتنویسی و آشــنایی با
گامهای موسیقی ایرانی و
غربی و یادگیری نوازندگی،
صبا پیشنهاد ساخت ویولن
را به وی میدهــد و او را به
ســورن آراکلیان معرفی
میکند تــا از اطالعات و
مطالعات نظــری وی آگاه
شــود .پــس از آن وی با
استفاده از راهنماییهای
ابوالحســن صبا و سورن
آراکلیان به ساخت ویولن
پرداخــت .قنبریمهــر
در ســال ۱۳۳۴کارگاه
سازسازی وزارت فرهنگ
و هنر را تاسیس کرد.

مرگ کارگردان
قدیمی

مســعود اســداللهی،
کارگردان ،فیلمنامهنویس
و بازیگر سینما و تلویزیون
در آمریــکا درگذشــت.
بهگــزارش همشــهری،
اسداللهی در سال1323
در امیریه تهــران به دنیا
آمد .تحصیل در دانشگاه
هنرهای دراماتیک باعث
حضور او بهعنوان بازیگر
در نخستین فیلمهای ناصر
تقوایی و نصرت کریمی شد.
«آرامش در حضور دیگران»
و «درشکهچی» نخستین
تجربههــای بازیگــری
او محســوب میشوند.
کارگردانــی فیلمهایی
چون «همســفر»« ،علی
کنکوری»« ،بابا خالدار»،
«پســرک»« ،قرنطینه»
و ســریال «طــاق»
شاخصترین کارهای او در
سینما و تلویزیون است.
وی در دهه  60بــه اروپا و
سپس به آمریکا مهاجرت
کرد .بیســتم مــرداد او
در لسآنجلــس پس از
تحمل یــک دوره بیماری
درگذشت.

«تیتی» بیشترین مخاطب را جذب کرد
سینماها در غیبت فیلمهای کمدی چه
وضعیتی را تجربه کردنــد؟ با توجه به
اکران
میزان وابســتگی رونق گیشه به حضور
کمدیها ،طبیعی بود که شاهد افت فروش فیلمها باشیم؛
هر چند در این روزها هم بودند فیلمهایی که تا حدودی
مورد توجه مخاطبان قرار گیرند .در این میان فیلمی که
بیشترین میزان اقبال عمومی را تجربه کرد« ،تیتی» بود؛
فیلمی که در حضــور کمدیها هم خــوب میفروخت.
بررســی آمار فروش فیلمها در روزهای غیبت سینمای
کمدی ،جــز افت فروش کــه قابل پیشبینــی هم بود،
میتواند میزان توجه مخاطبان بــه فیلمهای متعلق به
ژانرهای دیگر را نیز نمایان کند.
طبق اطالعات ســامانه مدیریت فروش و اکران ســینما
(سمفا) در این هفته از چهارشنبه ۱۲مردادماه تا سهشنبه
۱۸مردادماه ،سینمای ایران درمجموع ۹۴هزار مخاطب
داشت که فروشی ۲میلیاردو ۸۶۱میلیون تومانی را برای
ش نداشتند
آن رقم زد .در این هفته فیلمهای کمدی نمای 
و در نیمی از هفته ،ســینماها بهطور کامل تعطیل بودند.
در هفته ســوم مردادماه تنها 2فیلم هنــاس و بدون قرار
قبلی با افزایش میزان مخاطب و فروش مواجه شــدند و
بقیه فیلمهــا ،اغلب بیش از ۶۰درصــد کاهش فروش را
تجربه کردند.
فیلم تیتی به کارگردانی آیدا پناهنده که هفته گذشــته

برای نخســتینبار به صدر جدول فروش هفتگی رسیده
بود ،در این هفته هم با فروش ۲۶هزار قطعه بلیت به ارزش
یکمیلیاردو ۶میلیون تومان این جایــگاه را حفظ کرد.
حدود ۲۹درصد مخاطبان این هفته ســینمای ایران به
تماشای تیتی نشستند و فروش کل این فیلم در این هفته
به نزدیکی ۱۳میلیارد تومان رسید.
فیلم سینمایی هناس ساخته حســین دارابی با ۲۶هزار
مخاطب و فاصلهای اندک نســبت به تیتی دومین فیلم

مکث

فیلم زیاد ،تماشاگر کم
اگر یکی ،دو فیلم باالی جدول گیشه را در بازه
زمانی غیبت فیلمهــای کمدی درنظر نگیریم
متوجهمیشویمکهبقیهفیلمها،تماشاگرچندانی
نداشتهاند .البتهتعطیلی۴روزهسینماها بهدلیل
ایام سوگواری را هم باید درنظر گرفت .بهصورت
سنتی هم مردم در دهه اول محرم کمتر سینما
میروند .با درنظر گرفتن مجموعه این عوامل،
شاید بتوان گفت که کارکرد سینماها آن قدرها
هم پایین نبوده است؛ هرچند نمیتوان فاصله
فیلم صدرنشین گیشه با بقیه فیلمها را درنظر
نگرفت .سینمای ایران در یکی از بحرانیترین
دوران۴دهه اخیر به شکلی کمسابقه با پدیدهای
بهنامفیلمزیادوتماشاگراندکمواجهشدهاست؛
فیلمهایی که البته در غیبت 2کمدی پرفروش،
چند روزی این فرصت را یافتند تا در سانسهای
بیشتریبهنمایشدرآیند.

روزنامهنگار

پیشیگرفتنوزارتارشاد
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گزارش

فهیمه پناهآذر

پرمخاطب هفته شد ،اما با ۴۶۱میلیون تومان فروش ،در
رتبه سوم گیشه قرار گرفت .این فیلم که با میانگین بهای
بلیت ۱۸هزار تومانــی ،ارزانترین میانگین بهای بلیت را
در این هفته داشــت ،با ۱۲۰درصــد افزایش مخاطب و
۷۰درصد افزایش فروش مواجه شد و در هر سانس ،بیش
از ۹۵تماشاگر داشــت .هناس در این هفته به فروش کل
۴میلیارد تومانی رسید.
فیلم بدون قرار قبلی اثر بهروز شــعیبی با فروش ۱۴هزار
قطعه بلیت به ارزش ۳۱۳میلیون تومان ،در رتبه چهارم
گیشــه قرار گرفت .بدون قرار قبلی در این هفته نسبت
به هفته گذشــته۱۹۹ ،درصد افزایش میزان مخاطب و
۱۱۷درصد افزایش میزان فروش داشت .این فیلم توانست
فروش کل خود را به ۳میلیارد تومان برساند.
فیلم زاالوا ساخته ارســان امیری با فروش ۴هزار قطعه
بلیت به ارزش ۱۷۰میلیون تومان ،پنجمین فیلم گیشه
هفتگی ســینماها در این هفته بود .در رتبه ششم جدول
فروش هفتگی نیز بازیوو بهکارگردانی امیرحسین قهرایی
قرار گرفت که با ۴هزار مخاطب۱۳۱ ،میلیون تومان فروش
داشت .پس از این  ۶فیلم که مجموعا ۹۴درصد مخاطبان
سینما را در این هفته بهخود اختصاص دادند ،طالخون،
روز ششم ،پیتوک ،بیصدا حلزون ،والدین امانتی ،سگبند،
مجبوریم ،روز صفر و پدر و دختــر در رتبههای هفتم تا
پانزدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفتند.

سامپه
درگذشت

ژان ژاک سامپه ،تصویرگر
مشــهور فرانســوی
درگذشت.
بهگزارش ددالین ،سامپه،
کاریکاتوریست فرانسوی
و تصویرگر سری کتابهای
«نیکــوال کوچولــو» از
کتا بهــای مربــوط به
کودکان در ۸۹ســالگی
درگذشت.
این مجموعه داستان بین
ســالهای  ۱۹۵۶تا ۱۹۶۴
به چاپ رسید که تاکنون
به بیش از ۳۰زبان در دنیا
ترجمه شده است .سامپه
به سبب کاریکاتورهایش
بسیار شناخته شد.

وزارت ارشاد در تالش است تا سکان
نمایش خانگی را بهدست بگیرد
اختالفات میان ســاترا و پلتفرمهای شبکه نمایش
خانگی تمامی ندارد و همین اختالفات بر سر مدیریت
این شبکه وارد مرحله تازهای شده؛ حاال وزیر ارشاد
از موافقت با پیشنویس این وزارتخانه برای مدیریت
این مجموعه خبر داده است.
نمایش خانگی تا سال 1399برعهده وزارت ارشاد
بوده و در انتهای دولت دوازدهم ،مجلس در موضوع
الیحه بودجه 1401ورود کرد و سپس آن را در اختیار
صداوسیما قرار داد .با مستقرشدن دولت سیزدهم
و فعالیت وزارت ارشاد ،شــورای نگهبان در الیحه
بودجه 1401بر این مصوبه ایراد گرفت و حذف شد .با
این حذف الیحه ،مسئولیت نهایی این حوزه در ابهام
بهسر میبرد هر چند سریالها تولید و پخش خود را
در پلتفرمها دارند .از زمانی که ســاترا وارد سازوکار
شبکه نمایش خانگی شــد ،تالش کرد تا وجاهت
قانونی را از طریق مجلس شورای اسالمی بهدست
بیاورد .با تشکیل جلسات در دولت دوازدهم ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی راضی شد تا نظارت بر تولید
و پخش محتواهای شبکه نمایش خانگی در دست
ساترا باشد؛ پیچیدگیهای قانونی و حقوقی همچنان
ادامه دارد .اما این مشکالت و تقابلها تنها به ارشاد و
صداوسیما ختم نمیشود؛ چراکه حاال میان ساترا و
رســانه ملی هم صحبتهایی رد و بدل میشود که
بهنظر هنوز تکلیف ساترا هم با شبکه نمایش خانگی
مشخصنیست.
ساترا یا رسانه ملی

نکته مهم این است که عنوان میشود اگر ساترا بهطور
کامل زیرنظر صداوسیما باشد ،با همان دستفرمان
روی تولیدات محتوای شبکه نمایش خانگی نظارت
داشته باشد .شبکه نمایش خانگی و تلویزیون تفاوتی
نخواهد داشت و مخاطبان این شبکه مانند تلویزیون
ریزش میکند .رئیس صداوسیما بارها تأکید کرده که
شبکه نمایش خانگی نمیتوان د 2مدیر داشته باشد؛
ساترا وابسته به صداوسیما وظیفه نظارت در تولید و
پخش محتوای تولیدشده در پلتفرمها را برعهده دارد،
اما رئیس ساترا معتقد است که اگرچه رئیس ساترا،
توسط رئیس صداوسیما انتخاب میشود ،اما بهمعنای
تصدیگری ساترا در فعالیتهای تولید رسانه ملی
نیست و به لحاظ ساختاری و شرحوظایف از ابتدای
تأسیس از ســایر معاونتهای تولیدی صداوسیما
همچون معاونت ســیما یا معاونت فضای مجازی
منفک بوده و مأموریت تولید محتوا ندارد که تعارض
منافع با VODها داشته باشد.
محل اختالف با رسانه ملی

وزیر فرهنگ هر بــار بر مســئله وضعیت نمایش
خانگی تأکید میکند و بارها در حمایت از پلتفرمها
و نمایش خانگی صحبت کرده اســت .وزیر اینبار
هم در حاشــیه هیأت دولت عنوان کرده؛ نظارت بر
سریالها در نمایش خانگی تنها محل اختالف ما با
صداوسیماست .چند روزی است که پیشنویسی از
سوی وزارتخانه آماده و به نهادهای مرتبط ارائه شده
است که این پیشنویس مورد توافق بوده و نتیجهاش
بهزودی اعالم میشود .با این حال ،معاونت حقوقی
ریاستجمهوری ،در نامهای خطاب بهپیمان جبلی،
رئیس رسانه ملی ،مسئولیت صدور مجوز و تنظیم
مقررات صوت و تصویر فراگیــر در فضای مجازی و
نظارت بر آن را منحصرا برعهده سازمان صداوسیما
دانسته و روی آن تأکید داشته است ،اما وزیر همچنان
پیگیر وضعیت نمایش خانگی است .بهگفته وزیر،
جلسات فشردهای برای تعیین تکلیف این حوزه با
نهادها برگزار میشود که در نهایت پیشنویس آماده
شده و منتظر ابالغ نهایی است .اسماعیلی میگوید:
«آنچه که در بسترهای برخط نمایش خانگی پخش
میشود ،اعم از فیلم ســینمایی ،تئاتر ،انیمیشن،
موسیقی و ...عمدتا محصوالتی است که تحت نظارت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است ،همه معترفند
که محدوده اینها ذاتا متعلق به وزارت ارشاد است .تنها
موردی که محل اختالف میان صداوسیما و وزارت
فرهنگ بوده ،بخش سریا ل است که آن هم موضوع
نظارت بر آنهاست که مطرح است».
ناکامی ساترا

از یکسو اگر سازمان ســینمایی وزارت ارشاد را از
ماجرای شبکه نمایش خانگی کنار بگذاریم ،بهنظر
میرسد با همه فعالیتها و تولیدات مختلف هنوز
رسانه ملی و ساترا نتوانستهاند بهطور کامل اشرافی
به این موضوع داشته باشد؛ چراکه در ماههای اخیر
برخی از سریالهای تولیدشــده در شبکه نمایش
خانگی بدون مجوز پخش شدهاند .با پخش جدید
پلتفرم زنگهای

یکسریال و یا برنامه جدید از یک
هشدار به صدا درمیآید .مدیران ساترا تالش کردهاند
که با برگزاری جلســات متعدد و تعامل و صحبت
با صاحبــان پلتفرمها به یک تفاهم کاری برســند
اما بهنظر میرســ د راه درازیبرای رسیدن به این
هدف دارند.
نمیتوان مخاطب را نادیده گرفت

از سوی دیگر نمیتوان مخاطبان پلتفرمها را نادیده
گرفت؛ مخاطبانی کــه عموما بیننــده برنامهها و
سریالهای تکراری تلویزیون نیســتند و با آمدن
خوراک فرهنگی ایرانی از طریق پلتفرمها ،دست از
تماشای محتوای شبکههای ماهوارهای برداشتهاند.
چه بخواهیم و چه باب میلمان نباشد ،محصوالت
پلتفرمها با ویترین رنگارنگی از برنامهها و سریالها
در ســالهای اخیر توانسته بیشــترین مخاطب را
حتی از تلویزیون داشته باشد؛ محتوایی که گاهی
به مذاق برخیمخاطبان پلتفرمها خوش نمیآید و
همه تقصیرها بر گردن ساترا میافتد و در نهایت این
ســازمان اعالم میکند که محتوای سریالها بدون
تأیید و مجوز پخش شده است.
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چهره خبر

نگاهی به زندگی سرلشکر شهید عباس بابایی

حجتاالسالم حسن هنرمند
مدیرکل بنیاد شهید
و امور ایثارگران استان قم
روحیه ایثــار و مقاومت ملــت ایران باعث
شــده تــا بتوانیــم بــا همــه مشــکالت و
تهدیدها و تحریمها ،انقالب را مقتدر به
پیش ببریم .جانبازان اسوهها و الگوهای
ایثار و مقاومت هستند .اگر صبر و پایداری
آنها و خانواده شــهدا نبود نمیتوانستیم
اســتقالل ،آزادی و امنیت کشــور را حفظ
کنیم .رزمندگان اسالم با روحیه ایثارگری
و شهادتطلبی و والیتمداری پا در میدان
جهاد گذاشتند ،رفتند تا ارزشها بماند،
بعــد از شــهدا وظیفــه ماســت کــه بــرای
حفظ یاد آنها و زنده نگهداشتن راهشان
بکوشیم .دفاعپرس

معرفی کتاب

گلی زیر آوار
کتــاب « ُگلــی زیــر
آوار» زندگــی شــهید
«سیدمجتبی حسینی»
را روایــت میکند که به
قلــم هما مهرآبــادی و
مریمالســادات زکریایی
نوشته شده و انتشارات
«بیســتوهفت بعثت»
آن را منتشر کرده است.
کتاب « ُگلــی زیر آوار» در 4فصل بــا عناوین «تمام
دلخوشــی خانه»« ،میان آتش مریدش میشود»،
«نفسشــان را بریده بود» و «زیر یک پتو با عراقی»...
نوشته شده اســت .کتاب با این بند شروع میشود:
«چادرش را توی دســت مشــت کرده و میفشارد.
نگاهی به آسمان میاندازد .زیر لب چیزی میگوید.
دمپاییهای لنگه به لنگهاش را بــا عجله جلوی در
مســجد درمیآورد و میرود داخل شبستان .دلش
آشوب اســت ،اما نمیخواهد جلو جلو پیشواز غم و
غصه برود .هنوز که معلوم نیست خبر درست باشد».
در بخش دیگری از کتاب آمده است«:کارشان خیلی
اهمیت داشت .پیش از حمله ،به آنها نیاز داشتند .باید
قبل و هنگام عملیات ،در منطقه میبودند .اگر افرادی
که چندان بهکار مسلط نبودند ،به شناسایی میرفتند،
احتمال بروز هر نوع مشکلی وجود داشت و بدترینش
اسیر شدنشان بود .وقتی که گروهی دیر میکردند.
همه احتمال دستگیریشان را میدادند و از این بین
کسی که بیش از همه نگران میشد ،فرمانده بود».

معرفی انیمیشن

شجاع مرد کوچک
فیلم کارتونی «شجاع مرد کوچک» داستان زندگی شهید حسین
فهمیده را روایت میکند .رزمنده نوجوانی که حضور در جبهه را به
نشستن پشت نیمکتهای مدرسه ترجیح داد و با اینکه 13سال
بیشتر نداشت لباس رزم پوشید و به مناطق جنگی رفت .با تماشای
فیلم «شجاع مرد کوچک» بچهها با حماسهآفرینی شهید حسین
فهمیده آشنا خواهند شد .داستان فیلم از آنجا شروع میشود که
حسین در روزهای اول جنگ برای حضور در مناطق جنگی عازم
خوزستان میشود .بهدلیل کم سن و سال بودنش فرمانده اجازه
رفتن به خط مقدم را به او نمیدهد .حســین دلخور از تصمیم
فرمانده پی جمعآوری غنیمت جنگی میرود و وقتی با دســت
خالی تعداد زیادی اســلحه میآورد فرمانده به این باور میرسد
که این نوجوان 13ساله میتواند همپای دیگر رزمندهها بجنگد.
او روز هشتم آبان حین درگیری رزمندهها با نیروی دشمن یک
تنه جلوی تانکهای عراقی میایستد و با بستن نارنجک بهخودش
بهسوی تانکها میرود .سپس ضامن نارنجکها را کشیده و با این
کارش تانک جلویی را منفجر و باقی تانکها را فراری میدهد .این
فیلم داستانی به سفارش سردار علی اصغر جعفری ،فرمانده حفظ
آثار و ارزشهای دفاعمقدس اسالمی در سال 94توسط شاهین
خردمند و مهدی عباسیان در شرکت هنر انیمیشن «بیوا» ساخته
شده است .تماشای این انیمیشن به کودکان و نوجوانان توصیه
میشود زیرا این فیلم آنها را با حوادث جنگ آشنا میکند.

حاجیاي که حج نرفته
به دیدار خدا رفت

سرلشکری که تعزیهخوان اربابش بود
پای صحبتهای سلما بابایی ،دختر خلبان شهید عباس بابایی در سالگرد شهادتش

این روزها مصادف با ایام سوگواری ساالر شهیدان امام حسین(ع) پخش کلیپی از عزاداری و مداحی
مژگان مهرابی
شهید عباس بابایی در فضای مجازی بسیاری را متاثر کرد .از فرمانده عالیرتبه نیروی هوایی در وسط
گزارش روزنامهنگار
جمعیت ســینهزنی آن هم با پوتینهایی که به گردنش آویزان کرده و حروار با پای برهنه راه میرود.
حال منقلب او فقط یک معنا دارد و آن هم عرض ارادت خاص شهید بابایی به امامحسین(ع) است .این تصاویر هر انسان اهل دلی را تحتتأثیر قرار میدهد
بهخصوص نوجوانان و جوانانی که جنگ را ندیدهاند و اطالع چندانی از دالوران دفاعمقدس ندارند .بســیاری از آنها با دیدن فیلمهای تعزیه و عزاداری
شهیدبابایی و همچنین شنیدن صدای مداحیاش مشتاق شدهاند تا درباره او بیشتر بدانند .ناگفتههایی که در هیچ کتابی نیامده و در هیچ روزنامهای نوشته
نشده است .سراغ سلما ،دختر شهید بابایی ،میرویم و پای صحبت او مینشینیم تا درسهای زندگی که از پدر آموخته را به ما هم یاد دهد.

هر ســالماه محرم که از راه میرسد دل سلما بیش
از پیش هوای پــدر را میکند .یــاد عزاداریهایش
میافتد که چطور خالصانه در دسته سینهزنی میان
مردم میایستاد و در ســوگ اربابش گریه میکرد.
خودش میگوید«:پدرم عاشق امامحسین(ع) بود.
صدای خوبی هم داشت گاهی پیش میآمد و مداحی
میکرد .در ایام محرم وقتی دسته سینهزنی بیرون
میآمد ،هر کجا بود پوتینهایش را درمیآورد و بند
آنها را به هم گره میزد .بعــد پوتینها را به گردنش
میانداخت .میشد حر امام حسین(ع) .جورابهایش
را هم درمیآورد و پای برهنه در بین عزاداران سینه
میزد .کاری نداشت سربازها و نیروهای زیر دستش
او را در چه حالی میبینند .مهم عرض ارادتش به آقا
بود ».شهید بابایی معموال هنگام تاسوعا و عاشورا برای
اجرای تعزیه به زادگاهش قزوین میرفت .این هنر را
از پدرش حاج اسماعیل داشــت .نقش امیر و وزیر را
بازی نمیکرد .دوست نداشت .دلیلش را سلما تعریف
میکند؛«پدرم چند روز مانده به محرم به پدربزرگم
تلفن میکرد و میگفت یک نقش برایش درنظر بگیرد.
البته اگر ماموریت نظامی نداشت به قزوین میرفت.
یکبار وقتی سنش جوان بوده گویا به او نقش یکی از
امیران عرب را میدهند .سوار بر اسب میشود با لباس
فاخر و کالهخود .وارد صحنه که میشود گشتی دور
میدان میزند و از اسب پیاده میشود .لگام را بهدست
میگیرد و رجز خوانی میکند .خب این کارش نظم
تعزیه را بهم میریزد .بهخصوص که حریفش سوار بر
اسب بوده است .بعد از تعزیه پدربزرگم به او میگوید
این چه کاری بود کردی؟ همهچیز را به هم ریختی.
پدرم هم میگوید یک لحظه غرور من را گرفت از اسب
پیاده شدم ».او تا لحظهای که زنده بود همین
رویه را داشت .هر چه بیشتر ترفیع درجه
میگرفت متواضعتر میشد.

بود .بر سر بیتالمال با کســی نه تعارف داشت و نه
رودربایســتی .خودش هم خیلــی رعایت میکرد.
امکان نداشــت با خودروی اداری کار شخصی انجام
دهد حتی اگر آن کار مربوط به ســربازها یا پرسنل
میشد .سلما پدرش را مردی مخلص و وارسته معرفی
میکند .میگوید«:پدر من در سن 37سالگی شهید
شد .یعنی اوج جوانی .او هم مثل دیگران میتوانست
راحتتر زندگی کند .اما روی نفس خود زیاد کار کرده
بود .سعی میکرد از همه صفات بد دوری کند .مثال از
فخرفروشی بدش میآمد .یا اینکه دوست داشت ساده
زندگی کند برای همین از مادرم خواسته بود وسایل
اضافی و تجمالتی خانه را به نیازمندان بدهند .مادرم
هم قبول کرده بود .خالصه جهیزیه را خیرات کرده
بودند ».ملیحه حکمت وقتی زندگی مشــترکش را
شروع کرد جهیزیه مفصل و زیبایی داشت .آن هم در
دهه50که میزناهارخوری و مبل در جهیزیهها مرسوم
نبود .وقتی شهید بابایی از او خواست وسایل مازادشان
را هبه کنند فقط یک جمله گفت« :من حاضرم با تو
روی گلیم زندگی کنم فقط تو در کنارم باش ».سلما
میگوید«:سبک زندگی شهدایی چون شهید بابایی
میتواند الگوی خوبی برای نسل جوان ما باشد .مادرم
زن سازگاری بود و عاشقانه پدرم را دوست داشت .هیچ
وقت از سختیها و تصمیمهایی که پدرم میگرفت گله
نمیکرد .مثال زمانی که بابا درجه سرتیپی گرفت یک
خانه ویالیی در اختیارش قرار دادند اما او رد کرد و یک
سوئیت که قبال اسلحه خانه بود را انتخاب کرد .تازه
آشپزخانه هم نداشت و درست کردند .میگفت وقتی
دیگران زحمت میکشــند دلیلی ندارد که در خانه
بزرگتر زندگی کنم .باید هم رده همکارانم باشــم.
خانه ویالیی حق مسلم او بود ولی قبول نکرد».

خیرات جهیزیه مادرم

شــهید بـــابایی در مــــــکتب
امامحســین(ع) پــرورش یافته

طافت ناراحتی دیگران را نداشت

کسانی که با شهیدبابایی خاطره دارند
بیشتر از مهربانی او میگویند .کسی
که طاقــت ناراحتــی دیگران را
نداشت و همیشه سعی میکرد

هدیهای از شهید بابایی به نوجوان نیشابوری

مکث

خاطره

طوری رفتار کند که هیچکس از او دلخوری نداشته
باشد حتی فرزندانش .سلما میگوید«:من عاشق پدرم
بودم گاهی پیش میآمد تذکری میداد و من دلخور
میشدم .کلی سر به سر میگذاشت و از دلم درمیآورد.
نمیگذاشــت ناراحت بمانم ».عبــاس نهتنها برای
خانواده بلکه برای همه دوست و آشنا و حتی نیروهای
زیردستش حامی امین و مهربانی بود .کافی بود متوجه
شود یکی از ســربازانش دچار گرفتاری شده است تا
آن را رفع نمیکرد آرام نمیگرفت .ســلما خاطرهای
تعریف میکند؛«یادم میآید در اصفهان برای یکی
از سربازها مشکلی پیش آمده بود .پدرم وقتی مطلع
شد از ماموریت جنگی که برگشت با ماشین خودش
به اصفهان رفت تا گرفتاری ســرباز را حل کند .خود
سرباز هم وقتی پدرم را دیده بود که شخصا به مشکلش
رسیدگی میکند باورش نشده بود .خب شما ببینید
وقتی یک مســئول برای نیروهایش دل میسوزاند
قطعا در بین آنها از احترام زیادی برخوردار میشود».
ملیحه خانم بزن!

غیر از فضای کاری و رسیدگی به امور سربازها ،شهید
بابایی دغدغه دیگری هم داشت و آن خانوادهاش بود.
با اینکه بیشتر وقتش در ماموریت سپری میشد اما
خیالش راحت بود که در خانه کسی هست که همه
کارها را رتق و فتق میکند و آن همسرش بود .زنی که
با همه سختیهایی که پیش رو داشت هیچ وقت لب
به گله باز نکرد .سلما اگر چه در دل و به زبان رشادت
و دالوری پدر را تحسین میکند اما همیشه خود را
مدیون فداکاریهای مادرش میداند .او به روزهایی
که پــدر را کمتر در خانه میدیــد برمیگردد؛« اگر
امروز شهید بابایی نامش بر سر زبانها افتاده و مردم
از کوچک و بــزرگ دربــاره دالوریهایش صحبت
میکنند بهدلیل از خودگذشتگی مادرم است .اگر او
این همراهی را نداشت پدرم با ذهن باز نمیتوانست
عملیاتهای هوایــی را طراحی کند ».ســلما حق
دارد خود را مدیون مادرش بدانــد .بانویی جوان ،با
3فرزند و همســری که مدام در ماموریت است .هر

چندی پیش نهاد سفیران سبز سالمت با ســفر به مناطق محروم از کودکان تحت پوشش خود
میخواهند آرزوی خود را در نامهای نوشته و به درختی آرزوها آویزان کنند .بعد از خواندن نامهها
توسط مســئوالن نهاد ،نامهای نظر آنها را جلب میکند .نامه مربوط میشود به ابوالفضل فدائیان
12ساله از نیشابور که نوشته بوده آرزو میکند مثل شهید عباس بابایی خلبان شود و لباس خلبانی
به تن کند .این آرزو از طریق صفحه مجازی اینســتاگرام به اطالع سلما بابایی میرسد .او هم به
درخواست ابوالفضل پاسخ داده و لباس خلبانی همراه با یک نامه از قول شهید بابایی ارسال میکند.

حجتاالسالم محمدی گلپایگانی:
برای مناطق محروم حمام میساخت

«شــهید بابایی دل کنده از دنیا بود .زندگی بسیار
سادهای داشت .همیشــه وجهی را در اختیار من
میگذاشت و میگفت ســربازهایی که در پادگان
از نظر معیشتی در مضیقه هســتند و ممکن است
برای مخارج خود و رفتوآمد مشکل داشته باشند
پیدا کن و این پولها در اختیار آنها بگذار .نسبت به
نیروهای زیردستش بیتفاوت نبود میتوانم بگویم
حواسشبههمهچیزوهمهکسبود.وقتیهمباهواپیما
ماموریت داشت از باال روستاهای دورافتاده بین درهها
را بررسی میکرد و موقعیت جغرافیاییشان را ثبت
میکرد.بعدازماموریتسوارماشینقدیمیکهداشت
میشدیم و مقداری آذوقه برمیداشت و به آنجاها
میرفتیم .خدا میداند با چه سختی به این روستاهای
دورافتاده میرسیدم .شهید بابایی از مردم میپرسید
روستایشانچهکموکسریداردمثالمیگفتندحمام
نداریم .بعد با پول خودش برای آنها حمام میساخت.
حتی من به چشم خودم دیدم که برای ساختن حمام
پای خودش گل لگد مال میکرد ،حمام را میساخت و
برای برق آن ،بهعلت اینکه روستا برق نداشت از پول
شخصی خودش موتور برق سیار میخرید».

خاطره

چند روز یکبار میآید سری میزند و میرود .سلما
میگوید«:مادرم معلم بود .ما هم 3تا بچه شــلوغ و
پر سروصدا .مدرسه مادرم شــهرری بود و خانهمان
دوشانتپه .رفتوآمد سخت بود .مادرم بعد از مدرسه
مسئولیت ما را هم داشــت .خرید و امور خانه هم با
خودش بود .یکبار چاه آشــپزخانه گرفته بود و بوی
فاضالب فضا را پر کرده بود .مادرم با دست داشت راه
آب را باز میکرد .دســتهایش تاول زده بود .در این
حین پدرم از راه رســید و او را در این وضعیت دید.
سرش را پایین انداخت مادرم کمی گله کرد و پدر به
جای ناراحت شدن یک دمپایی بهدست او داد و گفت
ملیحه خانم بزن توی سرم! من خجالتزده تو هستم.
خشم مادرم فروکش کرد و لبخند زد».
ساخت فیلم درباره زندگی شهدا

از روزی که سرلشکر خلبان عباس بابایی به شهادت
رسید35 ،سال میگذرد بعد از آن ملیحه حکمت هر
شب با اشــک خوابید تا وقتی به همسرش پیوست.
همیشه میگفت13« :سال با عباس زندگی کردم اما
13روز دل سیر او را ندیدم».سلما میگوید«:جوانان ما
جنگ را ندیدهاند .دالورهای آن موقع را ندیدهاند .خبر
از خانواده شهدا ندارند .چه خوب که درباره آنها فیلم
ساخته شود .سریال «شوق پرواز» اگر چه گنجایش
نداشت همه ابعاد شخصیتی پدرم را نشان دهد اما اثر
خود را گذاشت .بعد از آن سریال بسیاری از بچهها را
میدیدم که دوست داشتند مثل پدر باشند یا اینکه
اسمشان را عباس صدا کنند .خیلیها تلفن میکنند و
میگویند سر مزار شهید بابایی رفتهایم ».سلما که خود
یکی از فیلمسازان موفق است هماکنون فیلمی درباره
شهید نوژه را میسازد .فیلم سینمایی «وکیل مدافع»
از دیگر کارهای اوست.

تقدیم به ابوالفضل فدائیان

«عباس همیشه در فکر مردم بیبضاعت بود .امکان
نداشت از مشکل کسی باخبر شود و بیتفاوت بماند.
هر سال فصل تابستان به روستاهای اطراف قزوین
میرفت .اگر کشاورز یا باغبانی پیر بود یا ناتوان در
برداشت محصول کمکشان میکرد .اگر هم وضع
مالیشان خوب نبود حمایتشان میکرد .زمستان که
میشد جور دیگری کمک میکرد .اگر برف میبارید
میرفت خانه افرادی که ناتوان هســتند .باالی بام
برفشــان را پارو میکرد .خیلی مردمدار بود .یادم
میآید چند وقت قبل از شهادتش او را در حال عبور
از خیابان سعدی دیدم .معلولی را که از هر دو پا عاجز
بود و توان حرکت نداشت ،بر دوش گرفته بود و برای
اینکه شناخته نشود ،پارچهای نازک بر سر کشیده
بود .اما خب من عباس را شناختم .هم خودش را هم
پدرش را .تعزیهخوان بودند .فکر کردم خدای ناکرده
برای یکی از بستگانش اتفاقی افتاده جلو رفتم که اگر
کاری از دستم برمیآید انجام دهم .سالم کردم و گفتم
عباس چیزی شده؟ جایی میروی؟ عباس اول حرفی
نزد بعد گفت این بنده خدا را به حمام میبرم .کسی را
ندارد مدتهاست به حمام نرفته است».

خاطره

امکان ندارد ایرانی باشی و او را نشناسی؛ سرلشکر خلبان
عباس بابایی؛ همان که مقام معظم رهبری او را الگوی اخالقی
میدانند و دربارهاش گفتهاند« :یاد خلبانی چون شهید بابایی
هیچگاه از یاد مردم ایران نخواهد رفت ».از زمان شهادتش
35سال میگذرد اما هر سال انگار خاطرش بیشتر در اذهان
زنده میشود .او مخلصانه با خدا معامله کرد .انسانی عاشق که
همهتاروپودشراانگارباقربالهیبافتهبودند.ابعادشخصیتی
او آنقدر وسیع است که بیان آن نه در کالم میگنجد و نه در
زمان .کتاب قطوری میخواهد تا دربارهاش نوشته شود.

عباس سال1329در شــهر قزوین به دنیا آمد و شد نور چشمی
حاجاسماعیل بابایی .از همان بچگی خمیرهاش با دیگر بچههای
همسن و ســال خود فرق میکرد .گویی دنیا را به چشم دیگری
میدید .مرام جوانمردی داشت؛ از آن دسته افرادی که حضورشان
مایه دلگرمی جماعتی است .بیشتر از آنکه به فکر خودش باشد
حواسش به دیگران بود .اینکه در دوران مدرسه چه فداکاریها
برای بابای سرایدار و دوستان نیازمندش انجام میداد ،بماند که
داستانی مفصل دارد .عباس بعد از پایان دوره دبیرستان با اینکه
رشته پزشکی قبول شده بود اما ترجیح داد به دانشکده خلبانی
نیروی هوایی برود .بعد از گذران آموزش مقدماتی برای تکمیل
دورهاش به کشور آمریکا اعزام شد .او پرواز با هواپیماهای شکاری
را با موفقیت به پایان رساند .بعد از بازگشت به ایران در سال1351
با درجه ســتوان دومی در پایگاه چهارم شکاری دزفول مشغول
خدمت شــد .بابایی بعد از اقامتش در دزفول با دختر دایی خود
ازدواج کرد .سلما ،حسین و محمد ثمره زندگیشان هستند.
مکه من ایران است

«عزیزجان سالم .آرزوی لباسی شبیه من داشتهای .صدای دلت را شنیدم .اینلباسها از طرف عباس تقدیم
به تو .ابوالفضل عزیز زندگیات را طوری بساز که باعث افتخار خانوادهات باشی و امیدوارم شروع دوستیمان
باعث اتفاقات خوبی در زندگیات باشد .در تصمیمهایت از خداوند کمک بخواه و مطمئنباش او زودتر از عباس
صدایت را میشنود و در هر شرایطی نگاه مهربانش را در زندگیات احساس خواهی کرد .پرتالش و پرانرژی
باش .درسهایت را خوب بخوان و با پدر و مادرت مهربان باش .در آینده مرد بزرگی خواهی شد انشااهلل»...
والسالم .از طرف شهید عباس بابایی

میرزا کرم زمانی ،تعزیهخوان قزوینی:
یاور درماندگان بود

شهيد بابايي در مراسم سوگواري امام حسین(ع) با پای برهنه

سردارسرتیپدومسعیدکوشکیجهرمی
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفاعمقدس فارس
برگزاری جلسات هیئت رزمندگان عاملی
بــرای برقــراری امنیــت و ســامت جامعه
اســت .ایــن جلســات میتواند در شــهر،
آرامــش و امنیــت برقــرار کنــد .حضــور در
ایــن هیئــت یعنــی نشــان دادن و پیــروی
از راه شــهدا .بــرای همیــن ،کار در هیئــت
رزمنــدگان دلــی اســت .برپایــی یادمــان
شهدا هم همین اثر را دارد .قطعا کسانی
که برای خدمت به شهدا پای کار میآیند،
انســانهای آبرومندی هســتند .باشگاه
خبرنگاران جوان

فرنیا عرب امینی؛ روزنامهنگار

حسن دوشن ،دوست صمیمی شهید بابایی:
ميگفت رژه سرم را بخورد

«روزی که عباس درجه فرمانده عملیات نیروی هوایی
گرفت من و همسرم فکر میکردیم رفتوآمدش با
خانواده ما کم شود اما برعکس همان شب به من گفت
شام به خانه شما میآییم .پست و مقامی که گرفته بود
باعث نشد تغییری در رفاقتمان ایجاد شود .یکبار
هم همراه او به اصفهان رفتم .وقتی هواپیما روی زمین
نشست دیدم برای ورود او سان و رژه تدارک دیدهاند.
با خنده به عباس گفتم میبینم که باید ســان و رژه
ببینی .اولش باورش نمیشد .گفت« :برو بینم حسن،
شوخی نکن ».گفتم به جان عباس خودت بیا ببین.
وقتی از پنجره گروه آماده رژه را دید ،خیلی ناراحت
شد و با همان لهجه قزوینی گفت« :بابا این کارها چی
است که با بچههای مردم میکنند .خدایا منو ببخش.
آخر برای چی مردم را در سرما نگه میدارند؟ برای چه
جوانهای مردم را اذیت میکنند؟ بابا اینها زن دارند،
بچه دارند ،این بندههای خدا سرما میخورند .یعنی
چی که من باید سان ببینم؟ رژه سرم را بخورد! برو
به فرمانده پایگاه بگو جمع کند این ماجرا را که اصال
خوشم نمیآید! من هم رفتم و به فرمانده پایگاه گفتم
و این ماجرا ختم به خیر شد و سان و رژه برگزار نشد».

پس از پیروزی انقالب ،عباس بابایی با ارتقاي درجه سرهنگدومی
به فرماندهی پایگاه هشتم اصفهان انتخاب شد .از این موضوع زمانی
نگذشته بود که سال1362ب ه سمت معاونت عملیات فرماندهی
نیروی هوایی منصوب شد و به تهران انتقال پیدا کرد .شهید بابایی
بهدلیل دالوریها و رشادتهایش در اردیبهشت سال1366به
درجه سرتیپی مفتخر شد و در همان سال بنا به درخواستهای
پی در پی دوستانش برای شرکت در مراسم حج انتخاب شد اما او
پاسخ رد داد و گفت« :مکه من این مرز و بوم است .مکه من آبهای
گرم خلیجفارس و کشتیهایی است که باید سالم از آن عبور کنند.
تا امنیت برقرار نباشد ،من مشکل میتوانم خود را راضی کنم ».او
به کمک همکارانش در مدت ایام حج سال1366طرحی را برای
عبور سالم کشتیهای تجاری در خلیجفارس به اجرا درآوردند که
ماحصلش عبور امن 40فروند کشتی غولپیکر تجارتی از تنگه
خورموسی بود.
روز عید قربان

با اینکه طبق قوانین نظامی مســئوالن و مقامات لشکری مجاز
به حضور در عملیاتهای برونمرزی نبودند اما سرلشکر بابایی
هیچ وقت نتوانست خود را از صحنه جنگ جدا بداند برای همین
همیشه میگفت« :من اگر پرواز نکنم احساس ضعف میکنم ».او
در 15مرداد سال1366درست مصادف با روز عید قربان سوار بر
هواپیمای 2کابینه اف  5 -شد و بعد از انجام ماموریت خود هنگام
بازگشت مورد اصابت گلولههای تیربار ضدهوایی قرار گرفت و در
سن 37سالگی به شهادت رسید.
عقاب تیزپرواز آسمان

از رشــادتهای خلبان عباس بابایی ،یا بهعبــارت دیگر عقاب
تیزپرواز آســمان ایران هر چه بگوییم کم است .او بیش از 3هزار
ساعت پرواز و 60عملیات جنگی موفق را در کارنامه نظامی خود
دارد .از مهمترین ایدههای او در صنعت نیروی هوایی میتوان به
بنیانگذاری سوختگیری هوایی با هواپیمای اف  14-اشاره کرد.
البته بیان اقدامات نظامی شهید بابایی مفصل است اما میتوان
گفت مهمترینشان حمله به پایگاه هوایی الولید (پایگاهی در جوار
مرزهای مشترک اردن و سوریه که محل تجمع هواپیماهای عراق
بود) شرکت در عملیاتهای والفجر  ،8بیتالمقدس ،فتحالمبین،
طریقالقدس و ارائه طرح اسکورت کشتیهای تجاری و نفتکش
در خلیجفارس است.
وصیتنامه شهید عباس بابایی

بسماهلل الرحمن الرحیم
«همســرم! راه خدا را انتخاب کن که جز ایــن راه دیگری برای
خوشبختی وجود ندارد .ملیحهجان اگر مثال نیمساعتی فکر کردی
راجع به موضوعی هرگز به تنهایی فکر نکن حتما از قرآن مجید
و سخنان پیامبران  -امامان استفاده کن و کمک بگیر -نترس هر
چه میخواهی بگو .البته درباره هر چیزی اول فکر کن .هر چه که
بخواهی در قرآن مجید هست مبادا ناراحت باشی همهچیز درست
میشه ولی من میخواهم که همیشه خوب فکر کنی .مثال وقتی
یک نفر به تو حرفی میزند زود ناراحت نشو دربارهاش فکر کن.
ببین آیا واقعا این حرف درسته یا نه .البته به وسیله ایمانی که به
خدا داری .ملیحهجان به خدا قسم مسلمانبودن تنها فقط به نماز
و روزه نیست البته انســان باید نماز بخواند و روزه هم بگیرد .اما
برگردیم سرحرف اول اگر دوستت تو را ناراحت کرد بعد پشیمان
شد و به تو سالم کرد و از تو کمک خواست حتما به او کمک کن.
تا میتونی به دوستانت کمک کن و به هر کسی که میشناسی و
یا نمیشناسی خوبی کن .نگذار کسی از تو ناراحت بشه و برنجه.
ملیحه در جوانی پاکبودن شیوه پیغمبری است و راه خداست...
اگر میخواهی عباس همیشه خوشحال باشد باید به حرفهایم
گوش کنی .ملیحه هرچقدر میتوانی درس بخوان .درس بخوان
درس بخوان .خوب فکر کن .به مــردم کمک کن .خوب قضاوت
کن .همیشه از خدا کمک بخواه .راه خدا را هرگز فراموش نکن».

شهید بابایی نفر سوم ایستاده از سمت راست

شنبه 22مرداد 1401
شماره 8564

اندیشه فراتاریخی

گفتمان اسالم

مریم اردویی

عبرتهای عاشورا مهمتر از
درسهای عاشورا

4هدف هر نهضت اسالمی از دیدگاه
ع
امیرالمؤمنین ع و امام حسین

اســتاد شــهید مرتضی

آنچه در ادامه میخوانید تلخیصی از بیانات رهبر معظم
انقالب در دیدار با فرماندهان لشکر  ۲۷رسولاهلل(ص)
مورخ 1375/3/20است که معظمله به تبیین عبرتهای
عاشورا از حیث رفتار خواص و عوامل میپردازند .حضرت
آیتاهلل خامنهای(حفظهاهلل) با طرح پرسشــی در باب
چرایی رخداد عاشورا میفرمایند:

جا دارد ملت اســام فکر کند که چرا  50سال بعد از وفات
پیغمبر ،کار کشور اسالمی به جایی رسید که مردم مسلمان
 از وزیرشان ،امیرشان ،سردارشان ،عالمشان ،قاضیشان،قاریشــان و اجامر و اوباششــان  -در کوفه و کربال جمع
شدند و جگر گوشــه پیغمبر را با آن وضع فجیع به خاک و
خون کشیدند؟! خوب؛ انسان باید به فکر فرو رود ،که «چرا
چنین شد؟» این قضیه را بنده دو ،سه سال پیش ،در یکی دو
سخنرانی ،با عنوان «عبرتهای عاشورا» مطرح کردم .البته
«درسهای عاشورا» مثل درس شجاعت و غیره جداست .از
درسهای عاشورا مهمتر ،عبرتهای عاشوراست.
ببینید عزیزان من! به جماعت بشــری که نگاه کنید ،در هر
جامعه و شهر و کشــوری ،از یک دیدگاه ،مردم به دو قسم
تقسیم میشوند :یک قسم کسانی هستند که بر مبنای فکر
خود ،از روی فهمیدگی و آگاهی و تصمیمگیری کار میکنند.
راهی را میشناســند و در آن راه  -که به خوب و بدش کار
نداریم  -گام برمیدارند .یک قســم اینهایند که اسمشان را
«خواص» میگذاریم ...قسم دیگر ،کسانی هستند که تابع
جوند .به چگونگی جو نگاه میکنند و دنبال آن جو به حرکت
درمیآیند .اسم این قســم از مردم را «عوام» میگذاریم...
«خواص» چه کســانی هستند؟ آیا قشــر خاصی هستند؟
جواب ،منفی است .زیرا در بین «خواص» ،کنار افراد باسواد،
آدمهای بیسواد هم هستند .گاهی کسی بیسواد است؛ اما
جزو خواص اســت .یعنی میفهمد چه کار میکند .از روی
تصمیمگیری و تشخیص عمل میکند؛ ولو درس نخوانده،
مدرسه نرفته ،مدرک ندارد و لباس روحانی نپوشیده است.
بههرحال ،نسبت به قضایا از فهم برخوردار است.
«خواص» ،طبعاً دو جبههاند :خــواص جبهه حق و خواص
جبهه باطل .عدهای اهل فکر و فرهنــگ و معرفتند و برای
جبهه حق کار میکنند ...یک دســته هم نقطه مقابل حق و
ضدحقند .اگر باز به صدر اسالم برگردیم ،باید اینطور بگوییم
که عدهای اصحاب امیرالمؤمنین و امام حسین ،علیهماالسالم
هســتند و طرفدار بنیهاشــمند .عدهای دیگر هم اصحاب
معاویه و طرفدار بنیامیهاند .بین طرفــداران بنیامیه هم،
افراد با فکر ،عاقل و زرنگ بودند .آنها هم جزو خواصند ...شما
از خواص طرفدار باطل چه توقع دارید؟ بدیهی است توقع این
است که بنشینند علیه حق و علیه شما برنامهریزی کنند .لذا
باید با آنها بجنگید ...اینکه تردید ندارد...

و اما خواص طرفدار حق ،دو نوعند .یک نوع کسانی هستند
که در مقابله با دنیا ،زندگی ،مقام ،شهوت ،پول ،لذت ،راحت،
نام و همه متاعهای خوب قرار دارند ...معنایش این نیست که
این متاع ،بد است؛ نه .متاع است و خدا برای شما آفریده است.
منتها اگر در مقابل این متاعهــا و بهرههای زندگی ،خدای
ناخواسته آن قدر مجذوب شدید که وقتی پای تکلیف سخت
به میان آمد ،نتوانستید دســت بردارید ،واویالست ...اگر در
جامعهای ،آن نوع خوب خواص طرفدار حق؛ یعنی کســانی
که میتوانند درصورت لزوم از متاع دنیوی دســت بردارند،
در اکثریت باشــند ،هیچ وقت جامعه اسالمی به سرنوشت
جامعه دوران امام حسین علیهالســام مبتال نخواهد شد و
مطمئنا تا ابد بیمه اســت .اما اگر قضیه به عکس شد و نوع
دیگر خواص طرفدار حق  -دل سپردگان به متاع دنیا .آنان
که حق شناسند ،ولی درعینحال مقابل متاع دنیا ،پایشان
میلرزد  -در اکثریت بودند ،وامصیبتاست!
آری! وقتی خواص طرفدار حق ،یا اکثریت قاطعشــان ،در
یک جامعه ،چنان تغییر ماهیــت میدهند که فقط دنیای
خودشان برایشان اهمیت پیدا میکند؛ وقتی از ترس جان ،از
ترس تحلیل و تقلیل مال ،از ترس حذف مقام و پست ،از ترس
منفور شدن و از ترس تنها ماندن ،حاضر میشوند حاکمیت
باطل را قبول کنند و در مقابل باطل نمیایســتند و از حق
طرفداری نمیکنند و جانشان را به خطر نمیاندازند؛ آنگاه در
جهان اسالم فاجعه با شهادت حسینبنعلی علیهالسالم  -با
آن وضع  -آغاز میشود.
 ...دوران لغزش خواص طرفدار حق ،حدودا ً هفت ،هشت سال
پس از رحلت پیغمبر شروع شد( .به مسئله خالفتً ،
اصل کار
ندارم .مسئله خالفت ،جدا از جریان بسیار خطرناکی است
که میخواهم به آن بپــردازم ).قضایا ،کمتر از یک دهه پس
از رحلت پیغمبر شروع شد .ابتدا سابقهداران اسالم -اعم از
صحابه و یاران و کسانی که در جنگهای زمان پیغمبر شرکت
کرده بودند -از امتیازات برخوردار شدند که بهرهمندی مالی
بیشتر از بیتالمال ،یکی از آن امتیازات بود .چنین عنوان شده
بود که تساوی آنها با سایرین درست نیست و نمیتوان آنها
را با دیگران یکسان دانست! این ،خشت اول بود .حرکتهای
منجر به انحراف ،اینگونه از نقطه کمی آغاز میشود و سپس
هر قدمی ،قدم بعدی را سرعت بیشتری میبخشد .انحرافات،
از همین نقطه شروع شد ،تا به اواسط دوران عثمان رسید.
در دوران خلیفه سوم ،وضعیت بهگونهای شد که برجستگان
صحابه پیغمبر ،جزو بزرگترین ســرمایهداران زمان خود
محســوب میشــدند! توجه میکنید! یعنی همین صحابه
عالیمقام که اسمهایشان معروف است« -طلحه»« ،زبیر»،
«ســعد بن ابی و ّقاص» و غیره -این بزرگان که هرکدام یک
کتاب قطور سابقه افتخارات در «بدر» و «حنین» و «احد»
داشتند ،در ردیف اول سرمایهداران اسالم قرار گرفتند.
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زینب کبری ؛شخصیتی تاریخی
س

بررسی شخصیت تاريخي حضرت زینب کبریس در بیانات عالمه سیدمنیرالدین حسینیالهاشمی
وقتی میگوییم یک نفر شریف است یا باشرف
اندیشه
است یا وقتی این تعبیر را بهکار میبریم که یک
سیدمیثم میرتاجالدینی
تاریخ
نفر پست است ،شرافت و عدمشرافت بهصورت
عمومی چه تعریفی میتواند داشته باشد؟ و درصورت خاص چه مراتبی دارد؟ بهصورت عمومی میتوان
گفت در هر جامعهای کسی که نیازمندیهایش را بهصورت مشروع برطرف میکند ،شریفتر از کسی است
که نیازمندیهای خود را بهصورت نامشروع برطرف میکند .مثل اطالق کلمه شریف و برتر به کسی که در
نیازمندیهای فردی و اقتصادی خود زحمت میکشد ،کار میکند و سعی میکند بدون تجاوز به حقوق
دیگران نیازمندیهایش را حل کند .در معنای عمومی ،این فرد دارای شرف و شخصیت اجتماعی در سطح
حقوق مدنی است .اما شرافت میتواند معانی متعالیتری داشته باشد .از اینرو در ادامه براساس کتاب
«مراقبههای عاشورایی» به عوامل درونی و برونی آن اشاره خواهد شد.
عوامل درونی شرافت:
یکم) استغنای روانی

یک انســان به هر نسبت که اســتغنای روحی ،غنا و
بینیازی باطنی داشته باشد ،به همان نسبت نیز از ابراز
ذلت به دور است .ابراز ذلت یعنی ابراز «جزع» نسبت
به نامالیمات ،تردید در مواضع و انفعال از شرایط .پس
انسان با احســاس ذلت ،مفعل و تابع شرایط میشود
و دیگر مؤثر بر شــرایط نخواهد بود .یک انسان به هر
نسبتی که احساس غنا و بینیازی کند ،به همان نسبت
نیز مسلط بر شرایط میشود.
نازلترین مرتبهای که میتوان برای این غنا و بینیازی
ذکر کرد« ،تجلد» است .بدین معنی که انسان با یک
صفت و توانایی نفس ،صفت دیگری را میپوشــاند و
اینکه دارای دغدغه نیســت و با خوداتکایی میتواند
نیازش را برطرف کند .اما این مرتبه از استغنای روانی،
حتما نقطه شکستن هم دارد؛ حتی اگر برای پایداری
در راه هدفش تا پای مرگ بایســتد .مثال یک چریک
انتحاری که بهدنبال یک آرمان خاص اجتماعی است،
یک انسان شریف جامعاالطراف نیست؛ چون اینطور
نیست که لزوما عواطفش نسبت به کودکان نیز رئوف
باشد ،یا نســبت به ضعفا هم با خضوع عمل کند و یا
نسبت به عموم مردم برخوردش حساب شده باشد و
در همه این حسابها هم محور محاسباتش« ،برتری
آرمان» مورد نظرش باشد .تفاوت «تجلد» با «استغنای
باهلل» این است که مستغنی باهلل میتواند نسبت به همه
امور ،حول محور آرمان ،جامعیت داشته باشد« .افتقار
الیاهلل» که احســاس نیازمندی به خدا در همه امور
است ،منشأ استغنای از غیر اوست.
دوم) استعالی آرمانی

پس از گذشتن از نخســتین عامل درونی و روانی که
نظام «حساسیتهای فرد» را موصوف به صفت استغنا
میکند ،نوبت به وضعیت فکری فرد میرسد .نازلترین
استعالی آرمانی در شــرافت ساده عمومی است ،اگر
تجلد با این «استعالی آرمانی» همراه شود .هدف فرد
این است که محتاج دیگران نشود و شرافت خودش را
حفظ کند اما عالیترین رتبه استعالی آرمانی این است
که برتری مکتب را در تاریخ حفظ کند.
سوم) استقامت اجرایی

«استقامت اجرایی» یعنی از نظر عملی پافشاری الزم
را داشته باشد؛ در برخورد با نامالیمات دچار تردید،
تزلزل و شکست نشود؛ جزع و فزع نداشته باشد و آثار
شکست و تردید در او ظاهر نشود .در سادهترین شکل
آن میتوان یک قالیباف را فرض کرد که یک کار دستی
برای رفع نیازمندیهای فردی خود انجام میدهد .او در
طول مدت قالیبافی از سختی و دشواریهایی که پیش
میآید احساس عجز نمیکند .اگرچه با زحمت ،قالی
را بافته است ،اما خم به ابرو نمیآورد و این را بهراحتی
تحمل و تجلد میکند .این سطح نازل استقامت است
و سطوح بسیار عالی آن اســتقامت اجرایی است که
حضرت زینب(س) داشتهاند.
همچنین برای بررسی یک شــخصیت تاریخی باید
بهدنبال این باشــیم که این خصوصیات چه عالئم و
آثاری در وضعیت بیرونی او دارند.
عوامل بیرونی شرافت:

3شــاخصه و عامل برونزا نیز وجــود دارند که باید
شناسایی شوند .باید دید زمانهای که او در آن شرایط
عمل کرده اســت ،چه وضعیت سیاسی ،فرهنگی و
اقتصادی داشته است.

یکم) شرایط سیاسی

در دوره نظام اموی ،نژادگرایی و قومیتگرایی عربی
دوباره نزد عرف پذیرفته شده بود .در تاریخ شواهدی
برای چگونگی قومگرایی نظام اجتماعی آن زمان
قابل رویت است .مثال در محیطهایی که به بنیامیه
وفادار نیستند ،مثل قبیله بنیخزاع ،وقتی مصعب
بن سلیمان بن صرد خزاعی برای قومش سخنرانی
میکند و برتریهای سیدالشهدا(ع) و پستی یزید
را میشمارد ،از پایین منبر او فردی بلند میشود
و میگوید« :ما دنبال تو هستیم تو دنبال حسین
باش!» دنبال حسین یعنی چه؟ یعنی قبیلهگرایی
تا این حد پیش رفته است که وقتی رئیس قبیله
خوبیها و بدیهايی را میگوید ،مردم نمیگویند ما
طرفدار خوبیها هستیم ،بلکه میگویند ما طرفدار
شخص تو هســتیم چون تو رئیس قوم هستی .یا
اینکه وقتی رؤسای اقوام به طرف ابنزیاد رفتند،
مردم هم فوجفوج به سمت ابنزیاد رفتند!
وضعیت سیاسی ،نژادگرایی در سطح قبیلهای است
و عدالتگرایی ،اســامخواهی و خداخواهی آنچنان
ضعیف شده است که یزید در اشعارش میگوید «لیت
اشیاخی ببدی شهدوا» کاش بزرگان فامیل من که در
بدر کشته شدند ،بودند و میدیدند؛ یعنی خلیفه جامعه
اسالمی مشایخ خودش را مسلمین نمیداند بلکه کفار
را بزرگان خود میداند! و حس انتقامگیری از مسلمانان
را دارد .اساسا اگر جامعه این انحراف اصولی را نپذیرفته
باشد ،یزید بهعنوان رئیس این جامعه در عمل چنین
حرفی نخواهد زد .این شرایط قومگرایی حاکم اموی
است که فرهنگ خود را نیز به جامعه آورده است .در
این جامعه ،مالک ارزیابی و ارزشگذاری ،قدرت ،تسلط،
جاه و مال است تاحدی که شمر[سنانبنانس دقیقتر
است] میگوید بیایید پای رکاب من طال و نقره بریزید
که من بهترین مردم را کشتم؛ یعنی بهترین انسانها
را میشود با طال و نقره عوض کرد و در عین حال به آن
افتخار هم کرد! جامعه هم او را توبیخ نکند! یعنی همه
شاخصههای برتری سرجای خود ،اما بتوان بهترینها
را با طال و نقره عوض کرد و قهرمان نیز شد! این یعنی
اخالق مادی بر اخالق الهی برتری یافته است.
دوم) شرایط فرهنگی

فرهنگ جامعه آن زمان ،فرهنگی شده بود که دیگر
کاری به «رضواناهلل» نداشــت .انحــراف فرهنگی
در جامعه رســوخ پیدا کرده و پذیرفته شــده بود و
«ستمگری» در کنار «ستمکشــی» قرار گرفته بود.
اگر «ستمکشی» در یک جامعه نباشد« ،ستمگری»
واقع نمیشــود« .ظلم» ،ستمگری اســت و «جور»
ستمپذیری اســت .در آن جامعه نهتنها ظلم هست،
جور نیز بیداد میکند؛ یعنی هم ستمپذیری هست،
هم افتخار به ستمپذیری.
وضعیت فرهنگی آن زمان بهگونهای است که اخالق
بهشدت تنزل کرده است؛ بهنحوی که عدالتگرایی
حتی در حد حقوق مدنی نیز در آن مهم نیست.
سوم) شرایط اقتصادی

وضعیت اقتصادی مردم نیز بهگونهای بود که حاکم،
قدرت بخشیدن قســمتی از مملکت به یک فرد را
داشت و میتوانست حکومت یک منطقه را هرگونه
که میخواست بذل و بخشش کند[ .مثال] ملک ری
را به یک نفر جایزه میدهد .اگر ملک ری سودی برای
طرف نداشت و فقط زحمت مسئولیت داشت (مثل
حکومت مصر برای مالک اشــتر کــه وجود مبارک
علیبنابیطالــب(ع) آن را در اختیار او میگذارند)

که دیگر جایزه شمرده نمیشد .وقتی همه میگویند
هرکاری میخواهی بکنی آزاد هستی ،یعنی ملک را
به او تسلیط کردهاند و همه زیردستها مالکالرقاب
شدهاند و با مردم میشــود مثل بنده و ملک رفتار
کرد .وقتی میتوانند یک منطقه را به یک نفر جایزه
بدهند ،یعنی در وضعیت اقتصادی این مردم تحمیل
استضعاف امری طبیعی است.

شناسایی شــخصیت تاریخی حضرت زینب
س
کبری

در ادامــه باید شــخصیت بزرگوار حضــرت زینب
کبری(س) را بررسی کنیم و ببینیم آثاری که از ایشان
صاعد میشود چه آثاری است؟ چه فعلهایی داشته
است که بتوانیم بگوییم این فعلها بدون استغنای
کامل روانی ،استعالی کامل آرمانی و استقامت کامل
اجرایی انجام نگرفته است؟ ظرفیتش چه ظرفیتی
است؟ تمامیت و جامعیت ایشان چه جامعیتی است؟
ایشان با جامعه اسرا چگونه برخورد داشتند؟
حضرت زینب(س) در ســفر اســارت ،در 3محور
فعالیتی پیروز و معلم تاریخ شدند:

منبع :کتاب «بررسی اجمالی نهضتهای اسالمی در صد ساله
اخیر» ص۷۲ - ۷۳

اندیشه نفیس

کربالاختصاصبهزمانمعینندارد
آیتاهلل العظمي جوادی

سطوح موضعگیری شخصیت تاریخی

بعد از مالحظه عوامل درونزا و برونزا ،باید ســطح
موضعگیری را هم مالحظه کنیم تا بفهمیم که در
این شرایط ،برخورد ایشان نسبت به نیازهای فردی،
نیازمندیهای اجتماعی و در نهایت نیازمندیهای
تاریخی و تکاملی چگونه بوده است؟
طبیعی است که به فرض وجود موضعگیری تاریخی
و تکاملی در یک شخص ،زندگیهای فردی آنها کنار
زده میشود و برعکس کسی که شاخصههای او نشان
از صفات فردگرایانه دارد ،دیگر شــخصیت تاریخی
نیست .شخصیت تاریخی ،شخصیتی است که حضور
و عدمحضورش در جریان تاریــخ و تکامل جوامع
بشری مؤثر باشد؛ کسی که به دیگران تجاوز نمیکند
و زندگی فردی خود را برطرف میکند .متجلد است و
متجلد کسی است که خودکفاست و نیازمندیهایش
را با استقامتها ،افکار و روحیاتش برطرف میکند اما
افقش محدود به زندگی خودش است و قطعا نظام
و ســاختارهای اجتماعی را به هم نخواهد ریخت .او
ابراز ذلت «شخصی» نمیکند ،اما نه به این معنا که
آرمان او ایجاد تغییر در وجدان عمومی داشته باشد.
باشرف است ،اما شــرافتش هم بسیار محدود است.
شرافت تاریخی ندارد ،بلکه شــرافت مدنی دارد .آن
هم در محدوده نیازهای فردی .چراکه وقتی کسی در
جامعه حضور پیدا میکند نسبت به روابط اجتماعی
و نظامهای اجتماعی حساســیت خواهد داشت و با
ناهنجاریها برخورد خواهد کــرد .او باید از درجه
باالتری از «اســتغنای روانی» و «استعالی آرمانی»
و «اســتقامت اجرایی» برخوردار باشد« .شخصیت
اجتماعی» آن کسی اســت که بهطور مرتب برای
جامعه تالش میکند و با ناهنجار یهای اجتماعی
برخورد مینماید .اما نسبت به نگرانیهای فردیاش
استغنای روانی دارد .شــخصیت اجتماعی نسبت
به ناهنجاریهای جامعه حســاس است و در مقابله
با آنها تالش و اســتقامت الزم را دارد ،اما حضور در
حساسیتهای جامعه بهمعنای تغییر معیار «عدالت»
نیست ،بلکه بهمعنای جاریســازی عدالت است.
درگیری کسی که از این مرتبه باالتر باشد ،درگیری
با «نظام حاکم»« ،فرهنگ پذیرفتهشده اجتماعی» و
«شرایط اقتصادی» جاری است .اثر فعل این شخص،
تغییر یک جامعه در حد ارتقا و تکامل وجدان است.
بنابراین شدت و اندازه صیانت و شرافت یک شخص
به سطوح موضعگیریاش (البته با مالحظه شرایط
اجتماعی) معین میشــود که «اســتغنای روانی،
استعالی آرمانی و استقامت اجرایی» شاخصههای
آن است .اگر ما بتوانیم هر عاملی را با زیربخشهایش
بهطور دقیق بررسی کنیم ،خواهیم توانست تا «مدل
ارزیابی شــخصیتهای تاریخی» را سامان دهیم؛
یعنی میتوانیم بگوییم قدرت روحی ،قدرت رحمت
فکری و استقامت یک شخصیت تاریخی تا چه اندازه
بوده است.

مطهری(ره) :جملههایی که
در ابتدای گفتار ،از نهجالبالغه
از بیان موالی متقیان درباره
هد فهای اصالحیاش نقل
کردم ،و هم نقــل کردم که
فرزنــد بزرگوارش حســین
علیهالســام نیــز عین آن
جملهها را در بیان نهضتی که قصد آن را داشت ،در عهد معاویه
در جمع کبار صحابه و شخصیتهای برجسته اسالمی در موسم
و موقف حج آورده است ،بهطور اجمال بیانگر اهداف کلی همه
نهضتهای اسالمی است و البته در هر دورهای هر نهضتی یک
سلسله هدفهای فرعی و جزئی خاص خود نیز دارد.
هدفهای کلی در 4جمله بیان شده است :ن َُر َّد ال ْ َمعال َِم م ِْن دینِک:
نشــانههای محو شــده راه خدا را  -که جز همان اصول واقعی
اسالم نیســت  -بازگردانیم؛ یعنی بازگشت به اسالم نخستین
و اسالم راستین ،بدعتها را از میان بردن و سنتهای اصیل را
جایگزینکردن؛ یعنی اصالحی در فکرها و اندیشهها و تحولی در
الح
روحها و ضمیرها و قضاوتها در زمینه خود اسالم .ن ُْظ ِه َر ْال ْص َ
فی ب ِالدِک :اصالح اساسی و آشکار و چشمگیر که نظر هر بیننده
را جلب نماید و عالئم بهبودی وضع زندگی مردم کامال هویدا
باشد ،در شهرها و مجامع به عمل آوریم؛ یعنی تحولی بنیادین در
لومون م ِْن عِبادِک :بندگان
اوضاع زندگی خلق خداْ .یأ َم َن ال ْ َم ْظ
َ
مظلوم خدا از شر ظالمان امان یابند و دست تطاول ستمکاران از
سر ستمدیدگان کوتاه شود؛ یعنی اصالحی در روابط اجتماعی
انسانها.

اول :جامعه اسرا

حضرت زینب(س) برای حفظ هویت سیاسی و امنیت
جامعه اسرا از خود«ایثار» نشان میدهند .هرکودکی
را که میخواهند بزنند حضرت زینب (س) خودشان را
سپر میکنند .این صحبت در مقام شنیدن ساده است
حال اگر تصور کنید که این وضعیت بیش از یکماه
ادامه داشته است و عدهای با خشونت و سبعیت تمام
با این کاروان برخورد میکردند و سرپرست این جامعه
نیز همواره خود را عهدهدار حفظ آنها از آزار میدانسته و
مرتب خود را سپر بالی آنها میکرده است ،دیگر سخن
سادهای نخواهد بود!
وقتی این کاروان وارد کوفه شد همه بچهها ،اسیرانی
گرســنه بودند .وقتی برخی از مردم نــان و خرمایی
بهعنوان صدقــه برای اســرا آورده بودند ،حضرت به
بچههــای کوچک قوانیــن و اصول شرافتشــان را
یادآوری میکنند و میفرمایند :صدقه برای اینها حرام
است چرا که ميگويد «نحن آل محمد».
از ســوی دیگــر ،جامعه تحت سرپرســتی حضرت
زینب(س) سخت آسیبپذیر است؛ چرا که این جامعه
متشکل از تعدادی زنان مصیبتزده و کودکان است.
اما روح این جامعه کوچک بهگونهای است که وقتی
حضرت خود را ســپر آنها قرار میدهنــد یا نکتهای
را یادآوری میکنند ،علو روحی آنهــا باالتر میرود.
این جامعــه در عین حالیکه در محرومیت شــدید
هســتند ،اما هماهنگی روحی ،فکری و آرمانی آنها
باعث میشود که حضرت زینب کبری(س) بتوانند
ایشان را اداره کنند.
پس در ســلوک حضرت زینب(س) با جامعه اســرا
3شاخصه وجود دارد:
الف) ایثار حضرت زینب(س) در سرپرستی این جامعه
ب) یادآوری اصول و ارزشها در تفاهم با این جامعه و
هماهنگسازی آنها
ج) توصیه بــه صبــر در دشــواریهای اقتصادی و
نیازمندیهای فردی.
دوم :با جامعه آن زمان

زینب کبری(س) در برخورد با جامعه زمان خود نشان
میدهند که شما این کار را کردید تا به جایزه برسید .اما
آن کسی که با ما اینگونه رفتار کرد به شما هم احترام
نخواهد گذاشت .پس حضرت میخواهند تمام اعتماد
جامعه به حکومت را بشکنند .ایشان آموزش میدهند
که انسانیت یعنی پرخاش در برابر ستمگر حتی اگر در
محاصره نظامی یا اسیر باشیم .این آموزش به عالوه
تحقیر دنائت و ستمکشی مردم و تحقیر نفاقی که برای
رسیدن به زندگی مادی است ،در کالم و عمل حضرت
زینب(س) متجلی میشود تا به مردم بفهماند این تن
به ذلتدادن رفاه دنیایی نمیآورد.
سوم :با حکومت زمان

حضرت در مجلس ابنزیاد و یزیــد با نظام حاکم
برخورد میکند و به آنها یادآور میشــود که حتی
اگر ما را بکشــید ،یاد ما را نمیتوانید از بین ببرید.
این اعالم برتری تاریخی یعنی یاد ما بر شما حاکمان
ظالم پیروز است .سپس تشتت فرهنگی یزید که
برخاسته از نفاق اوست را عیان کرده و نشان میدهد
یزید نمیتواند حتی در جامعه دوام داشته باشد چه
رسد به تاریخ.

آملی :این جریان ساالر
شــهیدان (صلواتاهلل
و ســامهعلیه) نــه
اختصاصــی بــه زمان
معین دارد و نه محصور
در زمین خاص اســت؛
زیرا جریان کربال جریان
مبارزه حق و باطل و ظلم و عدل اســت و ایــن جریان الی
یومالقیامهدوامدارد.وجودمبارکحسینبنعلی (علیهافضل
صلوات المصلّین) در برابر پیشنهاد بیعت که از طرف شام به
مدینه مخابره شد و گزارش داده شد؛ اینچنین اعالم موضع
الرسالهومختلفالمالئکهو
کردکه«ان ّااهلبیتال ّنب ّوهومعدن ّ
الرحمه ،مثلی الیبایع مثل یزید» [بحار االنوار  /جلد۴۴
معدن ّ
 /صفحه .]۳۲۵دودمان خود را ،خاندان وحی و نب ّوت و امامت
و رسالت را معرفی کرد ،دودمان ننگین اموی را تشریح کرد؛
بعد فرمود« :مثلی ال یبایع مثل یزید» .کسی که مثل من فکر
یاندیشدبیعتنمیکند.یعنی
میکندباکسیکهمثلیزیدم 
جریان شخص مطرح نیست ،قضیه شخصیه نیست ،قضیه
خارجیه نیست؛ قضیه حقیقیه است! جریان سیدالشهدا،
جربان مبارزه حق علیه باطــل ،و عدل علیه ظلم بود .آنچه
جامعه را نگهمیدارد ،حق است و عدل است و خیر است و
َحسن؛ و آنچه جامعه را ویران میکند ،باطل است و ظلم است
و شر است و قبیح .بنابراین آنچه متوقع است آن است که اینها
حسینی فکر کنند ،عباسی بیندیشند ،زینبی قیام بکنند و
باالخرهاهلبیتیباشند.
منبع:پیامآیتاهللالعظمیعبداهللجوادیآملیبهمناسبت
آغاز فعالیت عباسیه روستای نیاک دماوند مورخ1397/۰۶/16

اندیشه مسطور

چرا زیارت عاشورا؟
آيتاهلل محمد تقی مصباح یزدی(ره) :اصل اینکه زیارت تشریع
شده برای این است که ما به یک نحـوی ارتباط پیدا کنیم با آن
کسی که داریم او را زیارت میکنیم .این ارتباط با او مقدمهای یا
وسیلهای است برای ارتباط با خالق او که همه هستی او از خالقش
است .درست است توجه ما به امام(ع) یا پیغمبر اکرم(ص) است
اما هویت حقیقی اینها ،هویت جسمانی آنها نیست؛ بلکه هویت
روحانی و نورانی آنهاست تا برسد به آنجا که دیگر واسطهای بین
آنها و خدا نیست .البته ما هرگز یک چنین لیاقتی پیدا نمیکنیم،
ولی آنها یک مرتبهوجودشــان که همان مرتبه نورانیت باشد ،با
آنجا ارتباط دائما دارد و ما هرقدر بتوانیم ارتباطمان را با آن مقام
نورانیتشان یا الاقل مقام روحانیت آنها بیشتر کنیم ،باعث این
میشود که بر نورانیت ما افزوده شود یا به تعبیر فلسفی بر کمال
وجودمان افزوده شود ... .بنابراین تأثیر زیارت و تأکیداتی که برای
زیارت شده برای این است که از راههای خیلی آسان تدریجاً انسان
بتواند مراتبی را طی کند که به مقامات بسیار ارزشمند و کماالت
ی و هم آن قرب حقیقی
روحی بسیار عالی برسد؛ هم ثوابهای ابد 
که ما نمیدانیم چیست و با اینگونه کلمات به آن اشاره میکنیم.
بنابراین بیجهت نیست که درباره زیارت این چنین تأکید شود که
بزرگانی از مراجع تقلید که کارهای مهمی مثل تدریس و تحقیق
داشتند ،اما باز مقید بودند زیارت عاشورا را ترک نکنند .بهخاطر
اینکه هم به اخباری که در این زمینه رسیده ،مطمئن بودند و هم
خودشان تجربیاتی داشتند و آثاری از اینها دیده بودند و مقید شده
بودند به اینکه این عبادت را ترک نکنند .نمونه آن مرحوم آقای
بهجت (رضواناهلل علیه) بودند که همیشه لبشان تکان میخورد،
و وقتی نزدیک ایشان میشــدی ،میدیدی دارند زیارت عاشورا
میخوانند ،حتی سر درس آقای بروجردی که نشسته بودند ،زیر
عبا تسبیح دستشان بود و داشتند زیارت عاشورا میخواندند.
منبع :بیانات آیتاهلل مصباح یزدی
در جلسه دوم مجموعه  -معرفت-حسینی مورخ 99/۵/31
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يادداشت

داستان ایرانی

بزنگاه تاریک عشق و ترس

سلمانی وارطان
«سلمانی وارطان» مجموعهای
است نوشته سپیده خمسهنژاد،
شــامل 5داســتان دربــاره
ســرخوردگان ،طردشدگان،
آدمهایــی کــه از تحــوالت
پرشــتاب جامعه بازماند هاند
و ناگزیر به کنــج عزلت خود
خزیدهاند .کتاب روایتگر تقالی
آدمیانی است که به هر نشانه
آشــنایی ،ولو ناچیــز ،چنگ
میزنند تا شاید در پیوند به گذشته بتوانند تکهای از خویش
را بازیابند .در بخشی از داســتان اول میخوانیم«:سی سال
پیش که داوود چمدانش را در خاک آلمان زمین گذاشت ،کار
پیدا نمیشد ،زبان نمیدانست و توی خیابانها گم میشد.
مدتی گذشت تا توانست در سوپرمارکت زنجیرهای بزرگی
کار پیدا کند .صبح خیلی زود با بقیه کارگرها منتظر میماند
تا کامیون بارها از راه برسد و کارتن اجناس فروشگاه را منتقل
کند به انبار که مثل ســردابههای قرونوسطایی زیرزمینی
نمور و سرد بود در قعر ساختمانی امروزی .درد کمر آمیزهای
گومیش و التهاب
بود از چاییدن پهلوها در سوز و سرمای گر 
عصب کمر از سنگینی کارتنها .وقتی درد کمر امان داوود
را برید و برای نخســتین بار روبهروی دکتر آلمانی نشست،
نمیدانست اینها را چطور برای دیلماج تشریح کند .آنقدر به
درد دقیق شد و دنبال کلمه درست گشت که درد از یادش
رفت .حتی وقتی زبان آلمانی یاد گرفت فهمید آدم فقط به
زبان مادری درد میکشد».
انتشارات هیال بهتازگی این مجموعه داستان 104صفحهای
را به بهای 35هزار تومان منتشر کرده است.

رمان خارجی

هنوز هر چیزی ممکن است
رمان «هنوز هر چیزی
ممکن اســت» نوشته
«ویرژینی گریمالدی»
را فرزانه مهری به فارسی
برگردانده است .در این
رمان ،ژولین از اتفاقات
غافلگیرکننده خوشاش
نمیآیــد .وقتــی ،پدر
عجیب و دمدمیمزاجش پس از آتشسوزی خانهاش
نزد دخترش میآید تا در منزل او ساکن شود ،زندگی
آرام و بیدغدغه ژولین به هم میریزد .پدرش حقوق
بازنشستگی خود را صرف خریدن کاالهایی میکند
که در تلویزیون تبلیغ میکنند ،بــا صدای بلند به
موســیقی هارد راک گوش میکند ،دیوارها را پر از
پوستر سرخپوستان میکند ،وسایلش را گم میکند
و ...ژولین دلش میخواهد فکر کند که خالقیت ژان
با گذر زمان در حال شکوفایی است ،اما باید حقیقت
را بپذیرد :ژان دارد عقلش را از دست میدهد .در برابر
فرداهایی که محو میشوند ،ژولین یاد میگیرد که
مرد پنهان زیر نقاب پدر را کشف کند و به ارزشها،
نقاط ضعف و بهخصوص رؤیاهای او پی ببرد.
در این رمان 295صفحهای ،ویرژینی گریمالدی ،با
شوخطبعی پرشور و ظرافت بیپایان خود ،برایمان
داســتان فوقالعادهای درباره گــذر از این مرحله و
انعطافپذیری نقــل میکند .انتشــارات ققنوس
بهتازگی این رمان را به بهای 110هزار تومان منتشر
کرده است.

ادبیات جهان

الف/یا
رمان «الف/یا» نوشته رضا علیپور را
محمدرئوف مرادی به فارسی ترجمه
کرده و بهتازگی از ســوی انتشارات
ققنوس راهی بازار نشــر شده است.
رضا علیپور اینرمان را سال ۱۳۹۸
به زبان کردی توسط انتشارات مانگ
منتشــر کرد و موضوعــش درباره
خوشنویســی و زندگی یکخطاط
است .در اینرمان ،خوشنویسی ،هم یکهنر و همچنین یکسلوک
و مسیر برای رسیدن به خداست .حدیقه ناصریه و تاریخ شرفنامه،
لبالتواریخ ،تحفه اردالن و تاریخ سنندجی ازجمله آثاری هستند
که در اینرمان ب ه آنها ارجاع داده شده است.
در قسمتی از اینرمان میخوانیم :کسی که عکس را از ما گرفت
نیم ساعت بعد عکس را به ما برگرداند .انگار در آن نیم ساعت خیلی
چیزها عوض شــده بود .لیال هی نگاهش میکرد و میانداخت
داخل پاکت و کیفش.
گفتم« :در عکس چه میبینی؟ طی نیمساعت پیر شدهایم؟»
گفت« :چرا چشمم اینشکلی است؟»
دست روی چشم چپش در عکس گذاشت.
گفتم« :حکایتی خواندهام که میگوید :صورتگر تاتاری»...
گفت« :دست از این حکایتها بردار».
به عکس دقت کرد« :هر کدام جایی را نگاه میکنیم».
«نه ،ببین ،هر دو داریم دوربین را نگاه میکنیم».
«نه ،تو اینجا نیستی ،خیلی وقت است اینجا نیستی ،نمیدانم
کجا را نگاه میکنی».
«لیال خواهش میکنم شروع نکن ،من امروز بهخاطر تو آمدهام».
«هی منت ،هی منت ،نمیدانم خانه بودی چهکار میکردی؟ ها!
میرفتی تو حکایتهایت »...نشد ققنوس این اثر  ۱۷۴صفحهای
را به بهای 55هزار تومان منتشر کرده است.

پیمان شوقی

نگاهي به فيلم« زاالوا»

ایستادن در برابر تندباد
گفتوگو با نوید پورفرج ،بازیگر «زاالوا»

نوید پورفرج ،بازیگر جوان ســینمای ایران ،با اینکه تا
شاهين شجريكهن
حاال فقط در 3فیلم سینمایی حضور داشته است ،هر بار
گفتوگو منتقد سينما
توانسته توجه مخاطبان و منتقدان را جلب کند و موقعیت
حرفهایاش را در جایگاه یک بازیگر جوان و تازهنفس بهخوبی به تثبیت برساند .بازیاش در
«مغزهای کوچک زنگزده» ،درام اجتماعی گزنده و تلخ هومن سیدی ،در کنار نوید محمدزاده،
و حضورش در «زاالوا» به کارگردانی ارســان امیری در نقشی متفاوت و اثرگذار ،باعث شد
خیلی زود توانایی و مهارتش را در بازیگری نشان دهد و برای هر دو نقش هم برگزیده منتقدان
و کاندیدای سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شد .در این فاصله در فیلم «مغز استخوان» هم
برای حمیدرضا قربانی بازی کرد که مدتی پیش اکران شد و حاال با اکران زاالوا درباره بازی او
حرف زدهایم .او در این فیلم نقش یک نظامی در سالهاي دور را بازی میکند که در محیطی
روستایی و در میان عامه مردم نماینده قانون است و میخواهد با خرافات و باورهای غلط مبارزه
کند ،اما خودش هم دستخوش تردیدهایی میشود.
بازی شــما در نقش مقابل نوید
محمدزاده در مغزهــای کوچک زنگزده
باعث شد خیلی زود توجه جامعه به سمت
شما جلب شود و در قالب یک پدیده جوان به
سینمای ایران معرفی شوید .برای آن نقش،
نامزد سیمرغ بلورین جشــنواره فجر هم
شدید و بهاصطالح خیلی زود کارتان گرفت.
انتظار این موفقیت را داشتید؟

البته من پیش از آشــنایی با هومن ســیدی و
حضور در کالسهای بازیگــری و رفاقتم با او،
مدتهای زیادی در ســینما کار کــرده بودم.
دورههــای زیادی دیــده بودم و حتــی برای
چند پروژه هم انتخاب شــدم و خیلیها بعد از
تستهای اولیه ،تعریف میکردند و میگفتند
همهچیز قطعی است ،ولی بعد در آخرین لحظه
انگار کارها جور درنمیآمد .حتی در 2ســریال
تلویزیونی هم بازی کردم ،اما نتیجهاش چیزی
نبود که راضیام کند .حس میکردم ایرادهایی
دارم و به ایدهآل ذهنی خودم نزدیک نیستم و
در آن فضا هم با تمام خوبیها و بدیهایش به
هر حال زمینهای فراهم نبود که برایم بهعنوان
بازیگر چالشهای جدی ایجاد شــود و رشــد
کنم .در یک نقطه حس کــردم باید مدتی رها
کنم و اجازه بدهم همهچیز طبق روال خودش
پیش برود.
یعنی بعد از آنکه در ســریا لها
بازی کردید و فرصت دیدهشدن را بهدست
آوردید دوباره بازیگری را کنار گذاشتید؟

کنار نگذاشــتم ،ولی مکث کردم .دنبال چیزی
بودم که به دغدغههــا و ایدهآلهایم نزدیکتر
باشد و حس میکردم در این مسیر ،ایرادهایم
برطرف نمیشود .در واقع چیزی وجود نداشت
که من را به پیش ببرد .همه فکر و ذکرم این بود
که بازیگری را بهتر یــاد بگیرم و خودم را قوی
کنم ،ولی فرصتهایی که از نظر من ایدهآل بود
پیش نمیآمد یا تا آخرین مرحله جلو میرفت و
بعد کنسل میشد .به این نتیجه رسیده بودم که
میخواهم در سینما کاری کنم که برای خودم
باارزش و جذاب باشد ،نه اینکه صرفاً دیده شوم
و روی آنتن باشــم .در واقع جســتوجویی را
شروع کرده بودم و منتظر یک نشانه یا فرصت
درست بودم که خودم را پیدا کنم.
 ...و در این دوران با هومن سیدی
آشنا شدید؟

فرصتی دســت داد کــه در کالسهای هومن
ســیدی حضور پیدا کنم و از همــان اول هم
حس میکردم این تیر آخر و شانس نهایی من
است و به نوعی همه نشانهها من را به این نقطه
کشاندهاند که حاال با هومن کار کنم و کنارش
بازیگری را بشناسم و محک بزنم .و واقعاً هم این
مهمترین شانس زندگیام بود .اگر هومن نبود
شاید تا االن ناامید شده بودم و اص ً
ال این حرفه
را رها کرده بودم.
 ...و بعد هومن سیدی برای فیلمش
شــما را انتخابت کرد و با نوید محمدزاده

همبازی شدی و...

در زمان نــگارش فیلمنامه مغزهــا ...مدام با
هومن حــرف میزدیم و او از مــن و بچههای
دیگر نظر میخواست و مث ً
ال موقعی که رانندگی
میکردیم یا توی شهر قدم میزدیم بخشهایی
از متن را با هم میخواندیم و ...تقریباً اواسط کار
بود که به من گفت «ایــن نقش را دارم برای تو
مینویســم» و من به قدری حس خوشایندی
داشتم که با خودم قرار گذاشتم اگر این فرصت
نصیبم شــد از هیچ تالشــی برای بهترشدن
نقش ،کوتاهــی نکنم و همه وجــودم را برای
فیلم بگذارم .به همیــن دلیل در مرحله تمرین
و دورخوانی و کاملکردن شخصیتها هم تمام
انرژی و تمرکزم را گذاشتم و برای فهم بهتر آن
محیط و سبک زندگی شــخصیتهای فقیر و
حاشیهنشین ،مدتی را در بیابانها و بیغولههای
اطراف شــهر وقت گذرانــدم؛ در فضاهایی که
شاید در کابوسهای من و شــما هم آن حد از
سیاهی و ویرانی قابلتصور نباشد.
پس ســیاهی واقعیت از سیاهی
فیلم غلیظتر بوده ،درست است؟

قطعاً همین گونه است .اص ً
ال قابلمقایسه نیست.
آنچه برای کــودکان کار و افراد آســیبدیده
محلههای فقیرنشین و بیابانهای غرق خشونت
و اعتیاد و تباهی اتفاق میافتد ،بسیار تلختر از
تصویری اســت که در معترضترین فیلمهای
اجتماعی میبینیم .کافیاست سری به بیابانها
و زاغههای اطراف بزنید تا عمیقا درک کنید که
فاجعه چقدر عمیق اســت .من با راهنمایی و
همراهی یکی از دوستان که خودش قب ً
ال معتاد
و ســاکن همین زاغهها بــود وارد این محیط
شدم ،وگرنه شاید حتی دیدن همین صحنهها
هم برای هر کســی ممکن نباشد و ساکنان آن
مناطق به افراد عادی اجازه عبور ندهند .هنوز
هم که چند سال از آن تجربه میگذرد ،دغدغه
بچههای کار و تلخیهای زندگی این افراد فقیر
و زخمی ،یک لحظه از ذهن من پاک نمیشود
و آرزویم این است که یک روز بتوانم برایشان
کاری کنم.

پاک کنم .در بهترین حالت دوســت داشتم در
هر دو پروژه حضور داشته باشم؛ همانطور که از
اول صحبت کرده بودیم اما متأسفانه بدشانسی
من بود که این اتفاق نیفتاد.
یکی از مســائل رایج ســینمای
ما این اســت که بازیگرها دوســت دارند
نقشهایشــان متفاوت باشد .این بهعنوان
یک اصل پذیرفته شده اســت .نقش امیر
در مغز اســتخوان با آن برونریزی حسی
و آن عصبیت و خشــم فروخورده ،خیلی
شبیه نقش تو در مغزهای کوچک زنگزده
است .فکر نکردی چنین نقشی شاید تو را
تبدیل به بازیگری کلیشــهای کند؟ چون
بهنظر میرســد ترسی نداشــتی که نقش
شخصیتی را بازی کنی که مشابهتهایی با
نقش قبلیات داشته باشد.

من تفاوت را در نوع اجرا میبینم .بهعنوان مثال
میمیک صورت من در مغز اســتخوان بهطور
کلی متفاوت با مغزها ...است .مث ً
ال در سینمای
هالیوود هم بازیگری مثل وودی هارلســن در
تعدادی از نقشهایش ،فوقالعاده است و سعی
میکند آنها را متفاوت اجرا کند ،اما اصوالً یک
قالب مشخص دارد که هر بار با تسلط و تکنیکی
که دارد ،آن را تغییر میدهد .تمام تالشم این
بود که نقش امیر در مغز اســتخوان متفاوت
از نقش قبلیام باشــد .آقای قربانی هم خیلی
روی این قضیه تأکید داشــتند که شــخصیت
امیر درونی باشــد .شــکل تمرینهايمان هم
خیلی متفاوت بود .با آموزشهایشان توانستم
دیالوگهایم را نرم کنم و آن را به سمتوسویی
ببرم که خواسته ایشان بود .در کارهای بعدی
هم سعی کردم این موارد را رعایت کنم .با آقای
قربانی خیلی تمرین کردیم .ایشــان دوســت
داشت نظرم را درباره شخصیت امیر بنویسم و
با هم صحبت و تمرین کنیم .خیلی از مواقع هم
با جواد عزتی ،بابــک حمیدیان و خانم پریناز
ایزدیار بداهه کار میکردیــم .از جایی به بعد
احســاس کردم مصالح کافــی را از کارگردان
گرفتهام و حاال باید خودم به این شخصیت جان
بدهم و ایدههای خودم را پیاده کنم.
در ســومین فیلمتان زاالوا اتفاقا
نقشتان برعکس 2فیلم قبلی است و کام ً
ال

چه شــد که برای مغز استخوان
انتخاب شدید؟

بعد از مغزها ...برای سریال «قورباغه» قرارداد
بسته بودم .فیلمبرداری سریال شروع شده بود
که پیشنهاد بازی در مغز استخوان داده شد و
وقتی با آقای هومن سیدی مشورت کردم ایشان
تأکید کردند که حتما در آن فیلم بازی کنم .به
من گفتند حتما هماهنگ میکنم که تداخلی
بهوجود نیاید .البته متأســفانه تداخل بهوجود
آمد و من نتوانستم در سریال قورباغه در کنار
گروه بمانم.
االن اگر به عقب برگردی کدام را
انتخاب میکنی؟

همیشه دوســت دارم با آقای سیدی کار کنم.
کمکهایی که ایشــان بــه من کــرده ،برایم
فراموشنشدنی است و نمیتوانم آن را از ذهنم

آنچــه بــرای کــودکان کار و افــراد
آســیبدیده محلههــای فقیرنشــین و
بیابانهــای غــرق خشــونت و اعتیــاد و

تباهــی اتفــاق میافتــد ،بســیار تلختــر

ی اســت کــه در معترضترین
از تصویر 

فیلمهــای اجتماعــی میبینیــم .کافی
اســت ســری بــه بیابانهــا و زاغههــای

اطــراف بزنیــد تــا درک کنیــد کــه فاجعه
چقدر عمیق است

در قالب و تعریف دیگری شــکل میگیرد.
نوعی اقتدار و جدیت در کاراکتر اســتوار
وجود دارد که در نقشهای قبلی شما دیده
نمیشود.

وقتــی فیلمنامه زاالوا را خوانــدم اص ً
ال همین
تفاوتش برایم جالب بود و از متن خیلی خوشم
آمد .برای این فیلم هم خیلــی تمرین کردیم.
فقط 3ماه روي زبــان کــردی کار کردیم ،نه
لهجه ،بلکه زبان کردی؛ یعنی هر دیالوگ را به
2زبان فارسی و کردی روی تخته مینوشتیم و
من باید دقیقاً با تمام جزئیات و ریزهکاریهای
زبان کردی ســورانی که یکی از ســختترین
زبا نهاســت ،تکتــک دیالو گهــا را حفظ
میکردم .البته از بدشانسی من بود که در نهایت
تصمیم گرفته شد که با لهجه کرمانشاهی حرف
بزنم .فکر میکنم اگر اتودهای اولیه این نقش
اجرا میشد خیلی جذابتر از کار درمیآمد.
آنهمه تمرین بدون استفاده ماند؟

ترجیح داده شــد که مخاطب بــا دنبالکردن
زیرنویس اذیت نشــود ،چون برای تماشــاگر
جالب نیست که روی پرده زیرنویس بخواند.
ولی برای خودتــان بهعنوان یک
بازیگر ،تمرین بسیار باارزشی بود؛ درست
است؟

قطعاً .من هنوز تمام دیالوگهــای زاالوا را با
زبان کردی حفظم و دلم میخواست الاقل چند
سکانس از این زبان استفاده کنم ولی این اتفاق
نیفتاد .البته این را یاد گرفتهام که همهچیز باید
در خدمت فیلم باشد و نظر مخاطب از هر چیزی
مهمتر است .برای زاالوا باید وزنم را هم اضافه
میکردم ،ولی حدود یک هفته مانده به شروع
فیلمبرداری به من گفتنــد که اندامام از قاعده
اهالی روستا خارج شــده و باید به حالت عادی
برگردم و وزنم را کم کنــم .تجربه جالبی بود،
ولی واقعاً فشار سنگینی رویم بود.
این همان چالش و سختی بازیگری
است که خود شما هم بهدنبالش بودید...

بله ،اصــ ً
ا همین چالشها برایــم ارزش دارد.
معتقدم بازیگر را همین سختیها و امتحا نها
میسازد و بزرگش میکند .وگرنه ثابتماندن
جلــوی دوربین و فیگــور گرفتن یــا افههای
معمولی را هر کســی میتواند با کمی تمرین
انجام دهد .مهم زندهکردن نقش و ساختن یک
هویت کامل است .من حتی در فاصله بازی در
2فیلم ،مدام ورزش میکنم و نقشهای خیالی
را تمرین میکنم .هر روز با یک کاراکتر مختلف
از خانه خارج میشوم و با آدمها صحبت میکنم
و دنبال نگاهکــردن و ضبط کــردن تصویرها
توی ذهنم هستم .مطمئنم که این تصویرها و
تجربهها یک جایی در ساختن یک نقش به کارم
میآید .بهنظرم کار یــک بازیگر هیچوقت تمام
نمیشــود؛ حتی وقتی جلوی دوربین نیست
باید روی خودش کار کند .ضمن اینکه بهشدت
فیلمبین هستم و کار بازیگرهایی مثل کریستین
بیل و وودی هارلسن و رایان گاسلینگ و متیو
مککانهــی و خیلیهــای دیگــر را پیگیری
میکنــم .در تنهایی خودم ســکانسهایی از
نقشهای برجسته این بازیگران را اتود میزنم
که ببینم میتوانم در آن حد و اندازه بازی کنم
یا هنوز مانده تا بازیگر شوم!
جالب اینجاست که با زاالوا برای سومین
بــار نامزد دریافــت ســیمرغ بلورین
میشوید .این خودش یک رکورد است.
امیدوارم شرایطی فراهم شــود که مخاطبان
بیشــتری بتوانند فیلمها را ببیننــد و رونق به
سالنهای ســینما برگردد .این از هر رکورد و
جایزهای مهمتر است.

باالخره 2سال بعد از درخشش نخستین ساخته ارسالن امیری
در جشــنواره فجر و تور افتخاری که در چهارگوشه دنیا برگزار
کرد و جوایز متعددی که به خانه آورد ،تماشاگران ایرانی فرصت
یافتند که به تماشای «زاالوا» بنشینند؛ فیلمی سرراست و وابسته
به سینمای قصهگوی دغدغهمند که ثابت میکند نه رویدادهای
سینمایی حتما در نمایشهایشان بهدنبال کنایههای سیاسیاند
و نه منتقدان فقط فیلمهای فوق هنری و سوپرروشــنفکری را
میپسندند .چون زاالوا عالوه بر توفیق در چند جشنواره سینمایی،
در کشورهای مختلف فیلم منتخب منتقدان هم بوده؛ ازجمله در
جشنواره ونیز جایزه فیپرشی را بهخود اختصاص داده که یکی از
معتبرترین دستاوردهای سینمایی دنیا در حوزه نقد است.
«زاالوا» هرچند بهعنوان یک «فیلم اول» در جشنواره فجر مطرح
بود ولی مثل چند فیلم اول دیگری کــه اینروزها همزمان با آن
امکان اکران عمومی را یافتهاند ساخته فیلمسازی کاربلد است
که قبال در تخصصهای گوناگون سینما و گونههای مختلف فیلم
استخوانخرد کرده و کسوت حرفهای گرفتهاست .ارسالن امیری
باسابقه فراوان مستندســازی و تدوین و فیلمنامهنویسی ،برای
ساخت نخستین فیلم بلند سینماییاش به سراغ مضمونی جذاب
و کمتر کارشده رفته که البته تولید سنگین و دشواری میطلبد.
بازسازی پرجزييات فضای نیمقرن پیش فقط یکی از چالشهای
سازندگان «زاالوا» بوده که در قدم دوم با دشواریهای فرامتنی
در پرداخت قصه همراه میشود .استفاده داستانی از پدیدههایی
مثل «جن» که در مــرز خرافه و باورهای مذهبی ایســتادهاند
کار هرکسی نیســت و نیاز به ورزیدگی فیلمنامهنویس دارد تا با
پروراندن داستانکهای موازی مؤثر ،از محوریت عمده آن بکاهد و
بدون آنکه به دام پرسشهای ماهوی از چیستی عامل ترس بیفتد،
هوشمندانه آن را در حد یک «مکگافین» بهکار ببرد و چاشنی
پیشبرد حوادث کند.
بعید اســت فیلمســازی بتواند از راهی جز ممارست طوالنی با
ابزارهای روایت سینمایی به این مهم نایل شود و امیری با تأسی
به فیلمسازان بزرگ کالســیک نظیر هیچکاک یا از جدیدترها
پوالنسکی توانسته داستانش را تقریبا بر مبنای «هیچ» بنا کند،
شکل دهد و جلو ببرد .همان هیچی که در تیزر فیلم هم بهصورت
یکهبهدوی کالمی میان استوار و جنگیر معرفی میشود که برسر
محتوی یک ظرف ظاهرا خالی جدل میکنند و در طول فیلم هم
بارها با تأکید بر همین شیشه دربسته در موقعیتهای مختلف به
رخ کشیده میشود .در واقع مهمترین چالشی که امیری در مقام
خالق اثر با آن روبهرو بوده ،برپا کردن ساختمان دراماتیک فیلمش
روی یک نابنیان است؛ یعنی بنیانی که نه شخصیتهای اصلی
فیلم و نه مخاطبان آن نمیتوانند بهعنوان یک فکت مسلم بپذیرند.
فیلم از طرفی اعتقاد روستاییان به هجوم اجنه را باوری موهوم و
خرافی معرفی میکند و از طرف دیگر با فضاسازی و طرح ابهاماتی
در حاشیه داستان اصلی ،در میانه کار قهرمانش را نیز در اینباره
به تردید میاندازد و اطمینانش به پوچ بودن عملیات جنگیری
را اسیر شک میکند .بنابراین شاید مهمترین دستاورد «زاالوا»
بهعنوان یک فیلم ترسناک آن باشــد که وحشتآفرینی را نه به
واسطه «هیوال»ی ناپیدا بلکه از همراهی تماشاگر با تردید و تزلزل
قهرمان نسبت بهوجود هیوال استخراج میکند و با توسعه گامبهگام
آن تا رسیدن به تراژدی نهایی چنان سامانی به آن میبخشد که
مخاطب فیلم را تا مدتی پس از پایان همراهی خواهدکرد؛ نمونهای
دیگر از توفیق در بنا کردن داستان برمبنای هیچ.
بد نیســت همینجا اشــارهای کنیم به اهمیت جزييات قصه و
کاربردهای دراماتیک آنها در توفیق فیلــم .زاالوا از فیلمنامه و
داستانی بهره میبرد که با حوصله و دقت طراحیشدهاند و با وجود
صحنههای جلوهگرانه فراوان نظیر فاجعههای آغازین و انتهایی،
سکانسهای جنگیری ،عملیات پاسگاه ژاندارمری و موارد دیگر،
انرژی اصلی خود را از پردازش جزييــات فراوانی میگیرد که به
شکل موزاييکهای ریز و چشمنواز در جاهای درست توزیعشدهاند
و به تماشاگران مختلف در سطوح گوناگون دریافت راه میدهند
که از زوایای مختلف درگیر داســتان شوند و با آن همراه بمانند.
مثال نوشته ابتدای فیلم با ادعای اینکه زاالواییها یک قوم مهاجر
هستند ،به باورهای خرافی آنها سویهای غیربومی میدهد و در
طول فیلم نیز با جلوه مکرر عناصر دیــداری همچون داسها و
آهنپارههای نوکتیز آویخته در کوچهها ،تفنگهای روستاييان
و چاقوهای آماده دریدن روی ماهیــت تهاجمی و مرگآور این
خرافهها تأکید میشــود .همین بسترسازی هوشمندانه فضای
مناسبی برای بســط پیرنگ اصلی و خردهپیرنگهای داستانی
فراهم میکند که حکایت دو عشــق پنهان و آشکار فیلم (عشق
ســرباز به دختر نوجوان روستایی و عشــق میان خانم دکتر و
استوار فرمانده پاســگاه) از آن جملهاند .همچنین فیلم با شروع
هولانگیزش عالوه بر آنکه قواعد داستانی را بنا میکند و مسیر
ورود را به تماشاگر نشان میدهد ،به نوعی فرجام شخصیتها را هم
عالمت میزند .دخترجوان در آغاز فیلم اگرچه به ظاهر فقط یکی
از قربانیان تهاجم نیروی اهریمنی شمرده میشود که سرنوشت
شومی مییابد ولی ضمنا حامل هشداری است به خطر پنهانی که
دیگر قهرمان همجنسش در فیلم را تهدید میکند .از طرف دیگر
استوار مسعود درمیان انبوه مردانی احاطه شده که یا به خرافات باور
دارند و یا از بسط آن سود میبرند (جنگیر و گروهبانی که قراراست
جانشین او در پاسگاه شود) استوار در وقوع هردو ضربه درام در آغاز
و انجام فیلم دخالت مستقیم دارد :جمعآوری تفنگهای دهاتیها
و سمبهزدن لولههای تفنگ سببساز هردو رویداد تعیینکننده
ابتدا و انتهاست .در این میان انگیزههای چند الیهای که برای رفتن
یکتنه او به جنگ خرافات زاالواییها طراحی شــدهاند هم قابل
توجهند .او بدوا ادعا میکند که هدفش حمایت از قربانیان باورهای
خرافی یعنی روستاییانی است که در فرایند جنگیری باید هدف
گلوله واقع شود .بعدتر در پاسگاه به جانشینش اخطار میدهد که
داستان اجنه و شیاطین برای ترســاندن ژاندارمها از گشتزنی در
منطقه و آزادی عمل شکارچیان غیرمجاز است و تفنگها برای
همین باید جمعشوند .ولی در نهایت در خلوت شبانهاش با دکتر
روستا به او اعتراف میکند که در تمام اعمالش از انگیزهای شخصی
پیروی کرده که مبتنی بر نفرت از آدمهای خرافاتی و به قصد انتقام
از آنهاست .این همان انگیزهای است که در طول فیلم بهدرستی با
نشانههای خودمداری و قلدرمآبی در رفتار بیرونی او تزیینشده و
بهنحوی سرنوشت اشخاص بازی فیلمنامه را درنهایت رقم میزند.
در واقع فیلمساز نمیخواهد مقابله استوار با جنگیر را نمونهای از
مبارزه مدرنیسم با سنت یا حتی منطق با نادانی جلوهدهد؛ بلکه این
نمودی کامل از جنگ خودمداری با جهل است؛ جنگی بیحاصل
و ویرانگر که سرانجامی جز برباد رفتن آرزوهای دیکتاتور خیرخواه
ندارد و تبعیدش با جشن وساز و دهل جاهالن بر سر نعش دانایی
همراه خواهدبود.

