
رمزگشایی از صندوق امانت بانک ها
 مسئولیت بانک ها در قبال صندوق امانات چیست 
و در صورت بروز حادثه، چگونه خسارت می دهند؟

مدرکی بابت  هرآنچه که در صندوق امانات بانک
گذاشته می شود بین بانک و مستأجر  وجود ندارد

جزئیات سرقت عجیب از 168صندوق امانات بانک ملي پرسه ويروس های همیشگی

14متهم متروپل چه کسانی هستند؟
برخی افراد مقصرحادثه در بازداشت به سر می برند

اخباری وجود دارد که پس از فروکش کردن کرونا، انواع 
بیماری های ویروسی شایع شده است. متخصصان 

مي  گویند   این بیماري ها در گذشته هم شایع بوده اند
مؤلفه های مقابله با شیوع بیماری های 

ویروسی پس از کرونا

شفافیت ایران؛ 
سیاسی کاری آژانس

نوسازی 5235  خانه فرسوده  تا پایان سال 
برنامه شهرداری  برای نوسازی بافت های فرسوده  جنوب تهران اعالم شد

  رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: 
آژانس به گزارش های اطالعاتی 

دشمنان ایران و در رأس آنها، رژیم 
صهیونیستی استناد می کند

  جمهوری اسالمی ایران  
 با حسن نیت و بر مبنای شفافیت، 

با آژانس همکاری کرد

 حذِف خوب
حذِف بد

 مادری با 8هزار 
و3 فرزند باسواد

خيز تركيه برای 
عمليات در سوريه

رونمایی از کتب 
تفسیری رهبر انقالب

تغییرات در کتب درسي تا چه اندازه 
حساب شده و عملي خواهد بود

کیان ضیایی مهر، نیکوکاری که 
برای کودکان کار، مادری می کند

اردوغان اعالم کرده تصمیم دارد 
طرح خود را اجرایي کند
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ازامتیازمعیشتی
تاقهرمانیپاک!

بهروز رسایلیگزارش
روزنامه نگار

نگاهی به مهم ترین کلیدواژه های لیگ 
بیست ویکم

چند روزی هســت که بیست ویکمین 
دوره از مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران 
به پایان رسیده و تب و تاب آن فروکش 
کرده است. در این فضا شاید بد نباشد 
تعدادی از کلیدواژه های مهم به جا مانده 
از این فصل را زیر ذره بیــن ببریم و به 
بهانه آن، بعضی اتفاقــات مهم فصل را 

مرور کنیم.

  من به اینها نمی بازم: فرهاد مجیدی از 
استقالل رفت، اما یک جمله از او برای همیشه 
به یــادگار ماند: »من به اینهــا نمی بازم.« در 
اصل مجیدی ایــن جمله را در مــورد دربی 
حذفی فصل گذشــته به زبان آورده بود، اما 
بعدا از سوی هواداران و رسانه ها بسیار پرتکرار 
شد و به نوعی در قالب تئوری و شعار استقالل 
درآمد. در نهایت هــم آبی ها در حالی فصل را 
به پایان رساندند که به نخستین قهرمان بدون 
شکســت تاریخ لیگ برتر تبدیل شدند. باور 
کنید کلمات »انرژی« دارند و گاهی مسیر را 

به شما نشان می دهند.
  امتیاز معیشــتی: بعــد از تغییر نتایج 
3بازی گل گهر و افزوده شدن 2امتیاز به حساب 
اســتقالل، هواداران پرســپولیس در فضای 
مجازی به شــوخی این امتیــازات را »کمک 
معیشــتی« دولت به حریف ســنتی قلمداد 
کردند! به شکلی عجیب در گذر زمان این واژه 
وارد ادبیات مسئوالن رسمی تر پرسپولیس هم 
شد. این مدل اتهام زنی ها البته در فوتبال ایران 
مسبوق به سابقه اســت. قبال هم استقاللی ها 
برخی از قهرمانی های پرشمار پرسپولیس را 

»جام اسنپی« می خواندند.
  قوی تر از بهانه: عامل به وجود آمدن این 
کلیدواژه حمید مطهری بود. دستیار یحیی 
گل محمدی همیشه عالقه خاصی به استفاده 
از ادبیات شیک و جمالت قصار داشته است. 
او در گذشــته که دنیا به کام پرسپولیسی ها 
بود کلی جمله خوشگل به زبان می آورد و به 
دیگران توصیه می کرد به جای بهانه جویی، 
بیشتر کار و تالش کنند. مطهری می گفت: 
»شعار ما در پرســپولیس این است که مثل 
گالدیاتور بجنگ و مثل پادشاه زندگی کن« یا 
»برای تعبیر خواب هایتان، ابتدا باید از خواب 
بلند شوید.« با این حال مشهورترین جمله او 
که در این فصل علیه خودش استفاده شد این 
بود: »قوی تر از بهانه هایتان باشید.« امسال 
که خود مطهری و البته یحیی گل محمدی 
رو بــه فرافکنی و توجیــه آورده بودند، رقبا 
مدام این جملــه حمیدخان را به او یادآوری 

می کردند.
  ادمین هــای 16ســاله: این هــم از 
کلیدواژه های کشف شده از دل سخنان گهربار 
حمید مطهری بود. او اواخر فصل مدعی شد 
برخی از منتقدان پرسپولیس ادمین های 15و 
16ساله هستند. این اظهارنظر با بازتاب های 
منفی زیادی مواجه شــد و حتی خود یحیی 
گل محمدی هم اعتراف کرد دستیارش کمی 

زیاده روی کرده است.
  زمین بی طرف: لیگ بیســت ویکم یکی 
از بی سروســامان ترین و عجیب ترین فصول 
فوتبال ایران بود. اتفاقات آماتور بسیار زیادی 
در این فصل رخ داد؛ به طوری که مثال لیگ به 
پایان رســیده بود، اما هنوز نتیجه 3 مسابقه 
معلوم نبود! یکی از اتفاقــات عجیب و غریب 
امســال هم برگــزاری مســابقات متعدد در 
زمین بی طرف بود. نســاجی مازندران زمین 
تمرین استاندارد در اختیار نداشت و در نتیجه 
کل فصل را برای میزبانی از رقبا ســرگردان 
بود. عمــده میزبانی های این تیم در مشــهد 
برگزار شــد. در مقطعی همین مشکل برای 
فجرسپاســی هم به وجود آمد. غیــراز این، 
2دیدار رفت و برگشت پرسپولیس و سپاهان 
هم در زمین بی طرف برگزار شــد که ازجمله 
عجیب ترین احکام تاریــخ کمیته انضباطی 

به شمار می آمد.
  سه- هیچ: امسال در لیگ برتر کال همه 
دنبال پیروزی 3 بر صفر بیرون از زمین بازی 
بودند. این داســتان از هفته دوم و عدم حضور 
پدیده مشهد در بازی با مس رفسنجان شروع 
شد و با 3 بر صفر شــدن 3 مسابقه گل گهر به 
اوج خودش رسید. از آن به بعد کلی باشگاه به 
بهانه های مختلف به کمیته انضباطی شکایت 
کردند و خواهان 3 بر صفر شــدن بازی های 
خود شدند. آخرین دیداری که تا لحظه تنظیم 
این مطلب سه- هیچ شده، مسابقه نیمه تمام 
تراکتور با پرسپولیس بود که نتیجه آن به سود 
تیم تهرانی اعالم شد. البته 2 بازی برگزار نشده 
دیگر هم داریم که احتماال آنها هم سه- هیچ 

خواهند شد.
  قهرمانی پاک: بعــد از تثبیت قهرمانی 
اســتقالل در لیگ بیســت ویکم، محمدرضا 
ساکت، مدیرعامل ســپاهان یک پیام تبریک 
برای این باشگاه فرستاد که استفاده از عبارت 
»قهرمانی پاک« در آن حســابی بحث برانگیز 
شد؛ طوری که انگار قهرمانی های قبلی مشکل 
داشته است. ارســالن مطهری هم در حاشیه 
جشن اســتقاللی ها از همین عبارت استفاده 
کرد. نتیجــه این رویکرد آن بود که افشــین 
پیروانی سرپرست پرسپولیس گفت: »آنقدر 
روی قهرمانی پاک اصرار می کنند که آدم به 

شک می افتد!«
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هتتریکسروش؟
رفیعی فاصله ای تا بازگشت به تیم 

محبوبش ندارد؛ او  2دوره حضور متفاوت 
در پرسپولیس را تجربه کرده است
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به نظر می رسد هالند از مصدومیت هایش 
فاصله گرفته؛ خدا خودش به حریفان 

من سیتی در فصل آینده رحم کند

بارقبا10کیلواختالفوزندارمبابچهغولدرنیفتید
قاسمپور پس از قهرمانی در نروژ، در جام 

تورلیخانوف هم درخشید و حاال برای 
مسابقات جهانی صربستان آماده می شود
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چالشهایسخت
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 اللهيار صيادمنش، ستاره جوان فوتبال ايران از تدارکات الزم براي حضور در 
جام جهاني 2022و رويارويي با بزرگان فوتبال دنيا مي گويد
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یادداشت
وحیدرضا محمدی ؛ شهردار منطقه22

آمایش سرزمینی یکی از راهکارهای اصولی و منطقی 
در توسعه شهری به حســاب می آید. اگر بخواهیم به 
شکل ساده بیان کنیم یعنی برداشتن گام های برنامه ریزی شده صحیح برای توسعه 

و آبادانی یک منطقه یا شهر.
موضوع آمایش سرزمینی در سال های گذشته در منطقه22 به عنوان پهناورترین 
و تازه تاسیس ترین منطقه شهری پایتخت آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته و 
اگر هم برنامه ریزی برای آن صورت گرفته به شکل صحیح و کامل اجرا نشده است.

طبق برنامه ریزی ها قرار بود تا چند سال دیگر این منطقه 300هزار نفر جمعیت در 
خود جای دهد، اما هم اکنون این جمعیت محقق شده و با حجم باالی ساخت وسازها 
تا چند سال دیگر جمعیت این منطقه به بیش از نیم میلیون نفر خواهد رسید. این در 
حالی است که بسیاری از زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، تاسیسات 

شهری، حمل ونقل و... فراهم نشده است.
خوشــبختانه به دلیل تازه تاســیس بــودن این محــدوده از کالنشــهر تهران 
ساخت وسازهای جدیدی شــکل گرفته و معضل بافت فرســوده وجود ندارد، اما 
عقب ماندگی زیرساخت های شهری ازجمله نبود شبکه فاضالب شهری به یکی از 
چالش های این محدوده تبدیل شده است؛ به شکلی که 260کیلومتر این محدوده 
از تهران نیازمند شبکه فاضالب شهری است و تنها 30درصد آن حدود 60کیلومتر 
به اجرا رسیده و این در حالی است که در سایر مناطق تهران بیش از 90درصد شبکه 
 فاضالب شهری احداث شده اســت، بنابراین نیازمند توجه بیشتر به این موضوع

 است.
شاید یکی از مشکالت اکثر خانواده های ســاکن در این محدوده مربوط به کمبود 
فضای آموزشی است؛ چراکه زمانی که منطقه22 احداث شد عزمی برای فراهم شدن 
آموزش و پرورش جدید برای این منطقه به وجود نیامد و شــاهد آن هســتیم که 
منطقه22و 5 تهران زیرنظر یک آموزش و پرورش اداره می شــود و شاید این امر 

موجب شده تا سرانه آموزش در این منطقه بسیار کمتر از مناطق دیگر باشد.
از دیگر معضالت شهروندان این منطقه این است که محالت و شهرک های مسکونی 
در این منطقه به شکل پراکنده ساخته شده و نیازمند حمل ونقل عمومی مانند مترو 

است که در این دوره از مدیریت شهری در حال اجراست.
بنابراین انتظار از متخصصان شهری و دلســوزان نظام و خدمتگزاران به مردم این 
است که برای توســعه غرب تهران آمایش سرزمینی در نظر گرفته شود و براساس 

آمایش جدید اقداماتي صورت گیرد.
برنامه های اجرایی با اولویت کلید خورده و احداث پکیج تصفیه خانه شمال منطقه، 
اهدای زمین رایگان به شــرکت فاضالب برای تصفیه خانه در خرگوش دره، فراهم 
آوردن ایستگاه مترو، ساخت 8مدرسه و واگذاری 2زمین برای این منظور، تعامل 
با نهادها و ارگان های مالک در منطقه و... صورت گرفته اســت و شرایط مهیاست 
تا در یک بازه کوتاه مدت این منطقه گردشــگری پایتخت را با همفکری نخبگان و 

معتمدین محلی روی ریل توسعه پایدار قرار دهیم.

توسعه غرب تهران نیازمند 
توجه به آمایش سرزمینی 
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داده نما
همشهری آنالین/گرافیک: مهدی سالمی

37درصدجمعیتشهرتهران
دربافتفرسودهزندگیمیكنند

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران می گوید: 24درصد از مساحت شهر 
تهران در وضعیت ناپایداری زلزله قرار گرفته است. بر همین اساس یک چهارم 
 بناهای شهرتهران نیازمند بازسازی، بهسازی و مناسب سازی هستند. 
85 درصد بافت فرسوده تهران در جنوب شهر تهران قرار دارد و این به معنای 
آن است که ما باید بسته تشویقی را در نظر بگیریم تا نوسازی این بافت تحرک 
بیشتری داشته باشد. برای ما پذیرفتنی نیست که در میان شمال و جنوب 

پایتخت توسعه نامتوازن وجود داشته باشد.

24درصد 
 از مساحت شهر تهران 

در  برابر زلزله ناپايدار است.

۳7درصد 
جمعیت شهر تهران در بافت 

فرسوده زندگی می کند.

1۳6هکتار
 کمبود فضای سبز در جنوب شهر 

تهران وجود دارد.

44.000میلیارد تومان 
اعتبار مورد نیاز برای نوسازی ساالنه 
10درصد از بافت های فرسوده تهران

25درصد 
 بناهای شهر نیازمند بازسازی

بهسازی و مناسب سازی هستند.

85درصد 
 بافت فرسوده تهران 

در جنوب شهر  قرار دارد.

1۳6میلیارد تومان 
 بودجه برای نوسازی هر هکتار 
بافت فرسوده احتیاج است.

پور
ناه 

یر پ
ي/ ام

شهر
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س:
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 دوچرخه  برقی اشتراکی
 در مسیر قلب تهران

شهرداری به دنبال ایجاد امکان استفاده از دوچرخه های برقی 
اشتراکی در مناطق مرکزی شهر است
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4منطقه
  6، 7، 11و 12  در اولویت 

بهره مندی از دوچرخه های 
برقی  هستند.

10درصد 
هزینه استفاده از 

دوچرخه برقی توسط 
مردم  پرداخت می شود.

90درصد 
هزینه استفاده از 

دوچرخه برقی را شهرداری 
پرداخت می کند.

حق عضویت ساالنه  استفاده  از 209هزارتومان
دوچرخه های اشتراکی فعلی است.

80کیلومتر
پیمایش با یک بار شارژ کردن دوچرخه 

برقی می توان  انجام داد.
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آمریــکا و 3کشــور اروپایی عضو 
برجام قصد دارند در نشست امروز هسته ای

 شــورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی  قطعنامــه ای ضدایرانی را به  تصویب 
برسانند؛ قطعنامه ای که از حدود یک هفته پیش 
زمینه سازی های الزم برای آن با همکاری مدیرکل 
آژانس، رژیم صهیونیستی و طرف های غربی عضو 
برجام انجام شده است. با وجود این اما مقام های 
کشــورمان اعالم کرده اند به چنین اقدامی پاسخ 

»متناسب«، »فوری« و »مؤثر« خواهند داد.
به گزارش همشــهری، اگرچه رافائل گروســی، 
مدیــرکل آژانــس بین المللی انــرژی  اتمی در 
نشست خبری اخیر خود کوشــید با فرافکنی، از 
پاسخگویی درباره دالیل سفر خود به سرزمین های 
اشغالی و هماهنگی با مقام های رژیم صهیونیستی 
فرار کنــد، اما کارشناســان معتقدنــد طراحی 
قطعنامه ضدایرانی بــرای تصویب در شــورای  
حکام با هدف تحت  فشــار قــرار دادن جمهوری 
  اســالمی ایــران در جریان مذاکرات هســته ای

 انجام شده  است.
گــزارش جهــت دار آژانــس از فعالیت هــای 
صلح آمیز هسته ای کشــورمان درحالی است که 
جمهوری اســالمی به عنوان یکی از اعضای اولیه 
امضا کننده پیمان عدم اشاعه سالح های هسته ای 
موسوم به NPT، در سال های اخیر همکاری های 
فنی قابل توجهی در چارچوب پادمان های آژانس، 
با بازرســان و کارشناســان این نهاد بین المللی 
داشته اســت. در ماه های اخیر نیز 3دور نشست 
سازنده میان مقام های آژانس و جمهوری اسالمی 
برگزار شد و به اذعان مســئوالن کشورمان، ایران 
یک بار نیز به صورت مکتوب پاسخ های خود را به 
آژانس ارائه کرده اســت. با وجود این، اما گزارش 
غیرسازنده آژانس که ردپای صهیونیست ها در آن 
به وضوح قابل مشاهده است، می تواند فعالیت های 
دیپلماتیک در جریان برای احیای توافق هسته ای 
ســال2015را با خطرهای جــدی مواجه کند و 
همکاری های مســتمر جمهوری اسالمی ایران با 

آژانس را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

مخالفت چین و روسیه با قطعنامه ضدایرانی 
در این میــان اما تحــرکات ضدایرانی طرف های 
غربی در آژانس با واکنش انتقادی چین و روسیه 
مواجه شــد و آنان تأکیــد کردند کــه با چنین 
رویکردی همراهی نخواهند کرد؛ برهمین اساس 
هم بود که ســخنگوی وزارت خارجــه چین در 
نشســت خبری اخیر خود، ضمن اعالم مخالفت 
کشــورش با طرح قطعنامه ضدایرانی در شورای 
حکام، از آمریکا خواست در اسرع وقت برای احیای 
توافق هسته ای سال2015 تصمیم های سیاسی 
اتخاذ کند و به نگرانی های مشروع ایران پاسخ دهد. 
ژائو لیجیان با تأکید بر اینکه چین با تحت فشار قرار 
دادن ایران مخالف اســت، گفت که »گفت وگوها 
درباره ازســرگیری پایبندی به برجام در مقطعی 
حیاتی قــرار دارد و حرکات تقابلی در شــورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی  اتمی تنها همکاری 

 بین ایران و آژانس را تضعیــف و روند مذاکرات را 
مختل می کند.«

ازســوی دیگر نماینده روســیه در سازمان های 
بین المللی وین نیز در روزهای اخیر بارها در صفحه 
شخصی خود در توییتر تأکید کرده  که کشورش با 
»قطعنامه غیرسازنده غربی ها درباره ایران« مخالف 
اســت و در این زمینه با غربی ها همراهی نخواهد 
کرد.  میخائیل اولیانــوف همچنین در گفت وگو 
با رســانه های روســی عنوان کرده است که قصد 
شرکت کنندگان غربی در مذاکرات وین )آمریکا، 
انگلیس، فرانسه و آلمان( برای تصویب قطعنامه 
درباره ایران در نشست کنونی شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، سازنده نیست؛ »روسیه 
با قطعنامه ای غیرسازنده درباره ایران، درصورت 
تصویب آن در نشست کنونی شورای حکام آژانس، 

همراهی نخواهد کرد.«

اتهام های مغرضانه
در چنین شرایطی مقام های کشورمان در روزهای 
اخیر اعالم کرده اند به اقدام های ضدایرانی آژانس 
که با تحریک رژیم صهیونیســتی انجام می شود، 
» متناســب با اقدامی که اتفاق بیفتد« پاسخ های 
مناسب خواهند داد و اجازه نمی دهند تحریکات 
بیرونی که به تنظیــم گزارش های شــتاب زده 
ازســوی آژانس انجامیده، جمهوری اســالمی را 
تحت فشــار قرار دهد. برهمین اســاس هم بود 
که ســخنگوی وزارت امورخارجه کشــورمان با 
»غیردقیق« دانســتن گزارش اخیــر آژانس از 

فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان، ردپای 
رژیم صهیونیستی را درچنین اقدام غیرسازنده ای 
مشــهود دانســت و تأکید کرد کــه »بانیان این 
قطعنامه باید بدانند هرقدر هــم این قطعنامه را 
شــکلی معرفی کنند، ازنظر ما مردود اســت و از 
اعضای شــورای حکام هم خواستیم مراقب نیات 
رژیم صهیونیســتی و بانیان این قطعنامه باشند 
و به قطعنامه رأی منفی بدهنــد تا این پنجره ای 
که جمهوری اسالمی ایران برای دیپلماسی ایجاد 
کرده است در مسیر خود باز بماند.«  از سوی دیگر 
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان نیز دیروز در 
گفت و گو با شــبکه خبری »الجزیره« تأکید کرد 
که دسترســی آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
تصاویر ضبط شده دوربین ها، وابسته به سرنوشت 
برجام است؛ موضوعی که نشان می دهد تحرکات 
ضدایرانی اخیر در آژانس تأثیری در راهبردهای 
تهران در این حوزه ندارد. محمد اسالمی همچنین 
با بیان اینکه پاسخ های کشورمان به سؤاالت آژانس 
دقیق بوده اســت، از نبود اراده جدی در مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی برای »قانع کننده« 
توصیف کردن پاســخ های ایران انتقــاد و تأکید 
کرد که آژانس به گزارش های اطالعاتی دشمنان 
ایران و در رأس آنها، رژیم صهیونیســتی استناد 
می کند. وی همچنین با بیــان اینکه قطعنامه ای 
که برخی در شــورای حکام برای رســیدن به آن 
تالش می کنند، اوضاع جدیدی به وجود نخواهد 
آورد، از مســئوالن آژانس خواست نفوذ سیاسی 
در داخل این نهاد را متوقف کند و به قوانین پایبند 
باشــد؛ »آژانس بین المللــی انرژی اتمی از هدف 
قرار دادن ســایت های ما انتقاد نکــرد و این یک 
پرسش بزرگ است.« اسالمی فضاسازی ها درباره 
تالش جمهوری اسالمی برای دستیابی به سالح 
هســته ای را نیز »اتهام هایی مغرضانه« دانست 
که در راهبردهای ایران جایی ندارد؛ »سهم ما از 
انرژی جهانی تنها 3درصد است و 25درصد فعالیت 
بازرسان آژانس در خاک ما انجام می شود.«  رئیس 
سازمان انرژی اتمی کشــورمان همچنین با بیان 
اینکه انجام غنی سازی اورانیوم 90درصد در ایران 
منوط به تصمیم های مســئوالن مربوطه است، 
گفت که تصمیم گیری درباره میزان غنی ســازی 
اورانیوم تنها برای تحریک کردن اتخاذ نمی شود؛ 
»ما بدون توجه به نتیجه توافــق، به فعالیت های 

مسالمت آمیز هســته ای خود ادامه می دهیم. ما 
آماده پایبندی به توافق هسته ای هستیم؛ به شرط 
اینکه طرف های دیگر هم به تمام بندهای توافق 

پایبند باشند.«

استناد آژانس به اطالعات جعلی
در چنین شرایطی  سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
کشورمان نیز در یادداشتی که در اختیار رسانه ها 
قرار گرفت، به گزارش اخیر آژانس واکنش نشان 
داد و تأکید کرد این نهاد بین المللی به اســتناد 
اطالعات غیرمعتبر و جعلی رژیم صهیونیســتی 
برخی موضوع ها را در دســتور پیگیری قرار داده  
است. در یادداشــت بهروز کمالوندی آمده است: 
»به طور کلی اســتنادهای مدیرکل آژانس درباره 
3مکانی که در گزارش پادمانی خود به آن اشاره 
شده  است، مشــترکاتی دارد: نخســت آنکه در 
مواردی ایران را بــه عدم ارائه گزارش، جلوگیری 
از دسترســی به برخی مکان هــا و در مواردی به 
سکوت متهم کرده است؛ درحالی که ایران به طور 
داوطلبانه به آژانس اجازه داد از این مکان ها بازدید 
و نمونه برداری کنــد. دوم اینکه آژانس بر تصاویر 
ماهواره ای نامعتبر تأکیــد می کند که با وضعیت 
فعلی مکان های یادشده مغایرت دارد. سوم آنکه 
با وجود اینکه مقدمــات گزارش های وی با افعال 
تردیدآمیز قرین اســت، اما در نتیجه گیری های 
تحلیلی- و نــه عینی- مدیــرکل آژانس با لحن 

متقن تری حکم بر »عدم  رفع تردید« می دهد.«
در ادامه این یادداشت تأکید شده است: »با وجود 
سابقه تعامل مثبت جمهوری اســالمی ایران با 
آژانس و تأکید تمامی گزارش های18گانه این نهاد 
مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هســته ای 
ایران، متأسفانه مجددا برخی درحال سوق دادن 
پرونده ایران از فاز فنی- حقوقی به فاز سیاسی- 
امنیتی هستند. بدون شک درخواست های فراتر 
از تعهدات منــدرج در موافقتنامه پادمان جامع و 
پروتکل الحاقی به همکاری هــای دوجانبه ایران 
با آژانس لطمه خواهد زد. ایران هیچ گاه تســلیم 
چنین فشــارهایی نخواهد شــد و از کشورهای 
دیگر نیــز می خواهد در جهت اســتقالل عمل و 
تقویت آژانس به منظور نیل به اهداف منع گسترش 
 سالح های هســته ای به صورتی غیرتبعیض آمیز،

تالش کنند.«   

شفافیتایران؛سیاسیکاریآژانس
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: آژانس به گزارش های اطالعاتی دشمنان ایران و در رأس آنها، رژیم صهیونیستی استناد می کند

 اقامه نماز رهبر معظم انقالب
بر پیکر حجت االسالم دعایی

رهبر معظم انقالب روز دوشنبه بر پیکر حجت   االسالم  دعایی 
نماز میت اقامه کردند. براساس گزارش دفتر اطالع رسانی 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای روز دوشنبه 
)1401/03/16( با حضور در کنار پیکر مرحوم حجت االسالم 
ســیدمحمود دعایی ضمن قرائت فاتحه، بــر آن یار دیرین 

حضرت امام خمینی)ره( نماز میت اقامه کردند. 
در این مراســم جمعــی از خانــواده و بســتگان مرحوم 
حجت  االســالم دعایی نیز حضور داشــتند. ایشان در پیام 
تسلیت درگذشت حجت االسالم سیدمحمود دعایی، ضمن 
اشاره به صفا، سالمت نفس، ارادت عمیق و راسخ وی به امام 
بزرگوار و انقالب، تفضالت الهی را برای آن مرحوم مســألت 
کردند. دعایی از مبارزان قدیمی نهضت و انقالب اسالمی و 
همراهان امام خمینی)ره( در زمان تبعید ایشان در نجف بود. 
او در اوایل سال 1358 به عنوان سفیر ایران در عراق انتخاب 
شد و از اردیبهشت 1359 با حکم امام رحمه اهلل علیه به عنوان 
سرپرست مؤسسه اطالعات منصوب شد. 6دوره نمایندگی 
مجلس از دیگر سوابق این روحانی فروتن و ساده زیست بود 

که عصر یکشنبه 15خرداد 1401 درگذشت. 

تکذیب آزادی 3مقام سابق
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران 
به شــایعات درخصوص آزادی بی ســروصدای برخــی مقامات و 
شخصیت های سیاسی سابق از زندان واکنش نشــان داد و آنها را 
تکذیب کرد.  مسعود ستایشی درخصوص آخرین وضعیت پرونده 
محمدعلی نجفی گفــت: پایان حبس وی، دهم اردیبهشــت ماه 
سال1403 است. اولیای دم متوفی نسبت به محکوم علیه رضایت 
دادند و وی در ایــن مرحله با رعایت مقــررات از 15روز مرخصی 
استفاده کرده است. درخواســتی برای پابند الکترونیک و آزادی 
مشروط داشتند که با آن موافقت نشــد و وی در حال گذران ایام 

حبس است.
براساس گزارش فارس، ستایشی همچنین درباره پرونده دیگری با 
بیان اینکه ایام حبس حسین فریدون خاتمه پیدا نکرده است و خبر 
پایان حبس وی تکذیب می شود، گفت: نیمی از جزای نقدی وی 
پرداخت نشده است.  حسین فریدون مرخصی بود و در بازگشت به 
زندان چند روز غیبت کرد که شب گذشته)دوشنبه شب( به زندان 
 بازگشته است. برای تأخیر در بازگشــت مطابق مقررات برخورد 
خواهد شــد. او درباره وضعیت زندان حمید بقایی، معاون اجرایی 
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشــین نیز گفت: کمیسیون 
پزشکی نسبت به اینکه وی بیماری دارد نظر داده و براساس تصمیم 
قضایی و قانونی باید خارج از زندان باشــد. اسفندیار رحیم مشایی 
هم به دلیل فوت والده  و بیماری مرخصی گرفته است. کمیسیون 
پزشکی توان مشــایی برای تحمل حبس را تأیید کرده و او باید به 

زندان برگردد.

اعالم اموال دولت قبل و فعلی
ســخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره اجرای قانون اعالم اموال 
مسئوالن و ارائه فهرســت آن به رئیس قوه قضاییه گفت: اعضای 
دولت قبل و دولت فعلی تمام اموال خود را برای ریاست قوه قضاییه 
ارسال و نسبت به اعالم اموال دارایی اقدام کرده اند. براساس آخرین 
آمار 80درصد این قانون در قوه قضاییه اجرایی شــده است و اکثر 
قضات ما در اعالم صورت دارایی در ســامانه مشارکت داشته اند. 
در سایر وزارتخانه ها و نهادها این مشارکت خیلی کمتر بوده است. 
معاون اول رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور در این ارتباط 

پیگیری های خوبی داشته اند.

توافقتهرانوبغداددرباره5پرونده
وزیران کشــور ایران و عراق در تهران دیدار و با امضای2 یادداشت  تفاهم همکاری   سیاست

خارجی
امنیتی و تسهیل تردد زائران، درباره 5پرونده مهم، ازجمله ساماندهی ورود زائران از 

طریق گذرگاه های مرزی زمینی، توافق کردند.
براســاس آنچه خبرگزاری رســمی عراق گزارش داده  اســت، ورود روزانه 2هزار ایرانی از طریق 
گذرگاه های مرزی زمینی، انجام اقدام های ویژه در زمینه زیارت های میلیونی مانند زیارت اربعین، 
تأمین امنیت مرزها، نظارت بر گذرگاه های مرزی و جلوگیری از قاچــاق و مبارزه با موادمخدر، از 

محورهای یادداشت تفاهم احمد وحیدی، وزیر کشور با همتای عراقی خود بود.
وحیدی در این دیدار، امنیت عراق را برای ایران مهم و مورد توجه دانست و گفت: مرزهای 2 کشور، 
مرزهای اخوت و برادری است و باید تالش کنیم فضای مناسب و با امنیت، در مرزهای 2 کشور داشته 
باشیم. وی با اشاره به ظرفیت های مختلف تجاری میان 2 کشور گفت: در بحث مبادالت مرزی، تردد 
زائران و توسعه بازارچه های مرزی، می توانیم هماهنگی بیشتری داشته باشیم و زمینه را برای تسهیل 

تجارت در مرزهای دوطرف آماده کنیم.
وزیر کشور همچنین در این دیدار از همتای عراقی خود خواست با توجه به مطالبه میلیونی مردم ایران 
برای حضور در مراسم اربعین حسینی، لغو روادید زمینی صورت گیرد که این درخواست مورد موافقت 
طرف عراقی قرار گرفت. وزیر کشور عراق نیز در این دیدار گفت: با موافقتی که از سوی نخست وزیر 
عراق صادر شده  است، در شرایط عادی روزانه 2هزار زائر بدون ویزا می توانند از طریق گذرگاه های 
زمینی، وارد عراق شــوند. عثمان الغانمی افزود: از ابتدای هفته آینده با هماهنگی سفارت ایران در 
عراق، ســازوکار الزم برای ورود این تعداد ایرانی به عراق برنامه ریزی می شود و به شکل تدریجی، 

شاهد افزایش آن خواهیم بود.
وی با بیان اینکه سفرهای زیارتی میان ملت های ایران و عراق، طعم خاصی به گرمی روابط 2 کشور 

بخشیده  است، ادامه  داد: به همین دلیل در حال برنامه ریزی برای افزایش این سفرها هستیم.
الغانمی همچنین بر تقویت همکاری های 2 کشور در حوزه های دیگر نیز تأکید و اضافه  کرد: امنیت هر 
دو کشور مکمل همدیگر است. هیچ سطحی را برای توسعه همکاری ها قائل نیستیم و به هر سطحی 

که در توسعه روابط برسیم، به دنبال ارتقای بیشتر همکاری ها خواهیم بود. 

حسین امیرعبداللهیان
وزیر امور خارجه

نــه در مذاکــرات از حقــوق ملــت ایران 
می گذریــم و نــه در قضیــه فلســطین 
حقــوق ملــت مســلمان فلســطین را 
نادیده می گیریم؛ همچنان از مقاومت 
و مبارزات رهایی بخش مردم فلسطین 
حمایــت خواهیم کــرد. اقــدام برخی از 
کشــورهای اســالمی در عادی ســازی 
روابط با رژیم  صهیونیستی خیانت به 
آرمان فلسطین است و این کشورها از 
اقدام خود پشیمان خواهند شد./ایرنا

    کیومرث حیدری
فرمانده نیروی زمینی ارتش 

به فرمان رهبرمعظم انقالب، با هرخطای 
دشمن، تل آویو و حیفا را با خاک یکسان 
خواهیــم کــرد. همــه یگان هــای نیــروی 
زمینــی ارتــش درحــال مجهــز شــدن 
بــه دســتاوردها و تجهیــزات نقطــه زن، 
دورزن و هوشــمند اســت. بــرد پهپادهــا 
و موشــک های عملیاتــی نیــروی زمینــی 

ارتش نیز افزایش یافته  است./ فارس

وحید جالل زاده
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 

گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی نشــان می دهــد رفتارهای 
مســالمت آمیز کشــورمان بــا آژانــس 
تاکنــون نتیجــه عکــس داده اســت، لذا 
نمایندگان مجلس از دولت درخواست 
دارنــد پاســخ قاطعــی بــه آژانــس داده 
شــود. اگــر قطعنامــه ضدایرانــی صادر 
شــود حتما در فرایند مذاکرات برجامی 
با 1+4 تجدیدنظر خواهیم کرد./تسنیم

   سفرهای اســتانی دولت به ایستگاه 
چهارمحال وبختیاری رسید

معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: مقصد 
بیست وچهارمین سفر اســتانی رئیس جمهور، 

استان چهارمحال وبختیاری خواهد بود.
 به گزارش فارس، ســیدمحمد حسینی با بیان 
اینکه سیدابراهیم رئیســی روز جمعه ، بیستم 
خردادماه به این اســتان ســفر می کند، افزود: 
قرار اســت در این سفر بیشــتر وزرای دولت، 

رئیس جمهور را  همراهی کنند.
وی همچنین اضافه  کرد: قبل از سفر هیأت دولت 
به چهارمحال وبختیاری، نمایندگان این استان 
در مجلس جلسه ای با رئیس جمهور داشتند تا 
مشــکالت اولویت دار احصا و راه حلی برای آنها 

دیده شود.

   جلسه فوق العاده 
در مجلس درباره نشست شورای حکام 

و  امنیت ملــی  کمیســیون  ســخنگوی 
سیاســت خارجی مجلس از برگزاری نشست 
فوق العاده این کمیسیون درباره نشست شورای 

حکام و مذاکرات وین خبر داد.
به گزارش ایرنا، محمود عباس زاده مشــکینی 
در این باره گفت: این نشســت بــا حضور همه 
اعضای کمیســیون و مســئوالن وزارت امور 
 خارجه و ســازمان انرژی اتمــی امروز برگزار 

خواهد شد.
وی گفت: در این نشســت تحــوالت مربوط به 
مذاکرات وین، مباحث مربوط به موضع گیری 
اخیر آژانس بین المللی انرژی  اتمی و همچنین 
تالش 3کشور اروپایی در نشست فصلی شورای 
 حکام درباره ایــران مورد بحــث و تبادل نظر

قرار می گیرد.

نقل قول خبر

قضایی

 خبر

رهبری

آژانس نقش مستقل ندارد
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران گفت : رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی  اتمی تمایالت شدید سیاسی دارد و نمی توان آن را نفی کرد. گزارش های تمامی مدیران 
کل آژانس تحت تأثیر فشارهای سیاسی بوده، اما بخشی از مواضع آژانس به خاطر رویکردهای 

سیاسی مدیران کل آژانس است.
کاظم غریب آبادی با بیان اینکه آژانس ادعا کرده بود اسنادی دارد که نشان می دهد فعالیت 
مرتبط با مواد هسته ای در برخی اماکن انجام شده و از ایران خواست با آژانس همکاری و موضوع 
را روشن کند، افزود: جمهوری اسالمی با حسن نیت و بر مبنای شفافیت، با آژانس همکاری کرد. 
به دنبال نمونه برداری هایی که انجام شد، مقادیر ناچیزی ذرات هسته ای در یکی، دو مکان نشان 

داده شد و متعاقبا ایران توضیح های الزم و کافی را نیز به آژانس ارائه کرد.
وی ادامه  داد: اینکه آژانس این موضوع را برجســته کرده و در دســتور کار خود قرار داده، 
به دلیل فشارهای سیاسی ازسوی آمریکا، برخی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی است. 
 غریب آبادی درباره اینکه آژانس توضیح های ایران را نمی پذیرد نیز عنوان کرد: آژانس نقش 
مستقل ندارد. اگر فشار سیاسی به این نهاد وارد نمی شد، امکان حل وفصل موضوع میان ایران 
و آژانس بسیار باال بود؛ چون توضیحات ما از نظر فنی و علمی در مورد این مکان ها معتبر است. 

مکث

کم فروشی در صدر احکام تعزیراتی

پرونده های تعزیراتی نیز آمار و ارقام جالب توجهی 
در اظهارات سخنگوی دســتگاه قضایی داشت. 
بزرگ ترین پرونده های تشکیل شده از نظر ارقام 
اقتصادی مربوط به کم فروشی بوده است. در حوزه 
گرانفروشی از ابتدای ســال1401 تا روز گذشته، 
بیش از 47هزار و 200فقــره پرونده بوده که از این 
میزان 42هزار فقره مختومه شده و بیش از 8میلیارد 

محکومیت برای متخلفان به دنبال داشته است. 
بیش از 11هزار فقره پرونده در ارتباط با کم فروشی 
وارد شده که بیش از 10هزار فقره پرونده مختومه 
شــده و بیش از 13هزار میلیارد ریال محکومیت 
به دنبال داشته اســت. در ارتباط با احتکار، بیش 
از 1800فقره پرونده وارد شــده است. 1365فقره 
پرونده مختومه شده است و از این میزان هم رقم 
1697میلیارد و 373میلیون و 23هزار و 225ریال 
کسانی که مرتکب احتکار شدند محکومیت حاصل 
کردند. ستایشــی خاطرنشــان کرد: 1365فقره 
پرونده مختومه شده است و از این میزان هم رقم 
1697میلیارد و 373میلیون و 23هزار و 225ریال 
 کســانی که مرتکب احتکار شــدند محکومیت

حاصل کردند.
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مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفت وگو 
با همشهری فرایند امدادرسانی در متروپل را تشریح کرد

تجربه پالسکو در آبادان گره گشا شد
دوم خــرداد، ســاختمان متروپل در 
خیابان امیرکبیر و درســت در مرکز 
آبادان فروریخت تا حادثه ای مشــابه 
ساختمان پالسکو تهران رقم بخورد؛ 
اما با این تفاوت که پالسکو 50ســاله بود و متروپل بنایی 
نوپا و در آســتانه بهره برداری. نیروهــای امدادی اعم از 
آتش نشانی، هالل احمر و... بالفاصله به محل اعزام  شدند 
ولی به دلیل وســیع بودن حادثه، نیروهای کمکی از سایر 
شهر ها به ویژه تهران هم به آبادان رفتند. قدرت اهلل محمدی 
که 2روز قبل از حادثه)31اردیبهشت( فرماندهی سازمان 
آتش نشانی شهرداری تهران را عهده دار شده بود و به قول 
خودش »هنوز فرصت نکردم، پشت میزم بنشینم« همراه 
با 50نیروی زبده عملیاتی و امدادی عازم آبادان  شد. احمد 
وحیدی، وزیر کشور نیز فردای روز حادثه   به آبادان رفت تا 
پس از تشکیل جلسه اضطراری مدیریت بحران، فرماندهی 
میدان به سازمان آتش نشانی تهران واگذار  شود؛ اقدامی 
که نشان از تجربه و دانش باالی آتش نشانان پایتخت کشور 
برای امدادرسانی و عملیات آواربرداری داشت؛ تصمیمی که 
محمدی در گفت وگو با همشهری، آن را هوشمندانه می داند. 
او در این گفت وگو ابعاد مختلف عملیات در متروپل را تشریح 

کرد که در ادامه می خوانید.

حادثه متروپل 2روز پس از انتصاب شــما در 
سازمان آتش نشــانی رخ داد. چه ضرورت و الزامی برای 

حضور شما و نیروهای سازمان در آبادان وجود داشت؟
در زمان ضرورت نباید نشست و از دور تماشا کرد. به عنوان یک 
مســئول وظیفه خودم دیدم همراه با نیروهای آتش نشانی به 
محل حادثه بروم و به هموطنانم در آبادان کمک کنم. باتوجه به 
شباهتی که حادثه متروپل به حادثه ساختمان پالسکو داشت، 
پس از برگزاری جلسه تصمیم گرفتیم نیروها را از میان کسانی 
که در عملیات ساختمان پالسکو حضور داشتند، انتخاب کنیم. با 
این کار قطعا اقداماتمان مفیدتر می بود که در 10روز حضورمان 

در آبادان این موضوع نمایان شد.
عالوه بر نیرو، چه تجهیزاتی به آبادان ارسال شد؟

پس از بررسی ها 11دستگاه خودروی سبک وسنگین و تجهیزات 
مربوط به آواربرداری، جســت وجو و نجات محبوس شدگان به 

آبادان ارسال شد.
تجهیزاتی هم بوده که نتوانستید ارسال کنید؟

بله. در این حادثه نیاز به برخی از خودروهای ســنگین مانند 
بولدوزر، بیل مکانیکی و لودر بود که بنا 
به دالیلی ازجمله دوری مسافت ارسال 

نشدند و این تجهیزات از پاالیشگاه و شرکت پتروشیمی آبادان 
تأمین شد.

زینب زینال زاده؛ روزنامه نگارگپ

 نوســازی بافت های فرســوده و 

شورا
ناکارآمد مهم ترین موضوع جلسه 
دیروز پارلمان شهری بود؛ ازاین رو 
رئیس شورای شهر تهران گفت 
که در دهه 80 باتوجه  به تخفیفات پیش بینی شده 
برای ساخت وساز در بافت های فرسوده، بیش از 
20درصد پروانه هــا به این بافت هــا اختصاص 
داشت، اما امروز صدور 1000پروانه در این بافت ها 
اتفاق خوشایندی نیست. مهدی چمران در ادامه 
تأکید کرد که در بافت فرسوده تک سازی  مطلوب 
نیست و باید محله محوری موردتوجه قرار گیرد. 
در ادامه حمیدرضا صارمی، معــاون معماری و 
شهرسازی شــهردار تهران هم از افزایش صدور 
پروانه خبر داد و گفت: »امسال 5هزار و 235پروانه 
بــرای بافت های فرســوده صادر می شــود که 
300درصد پیشرفت نسبت به سال قبل خواهد 
داشت.«  به گزارش همشهری، شصت وهشتمین 
جلسه شورای شهر تهران با ادای احترام به پرچم 
بارگاه امام رضا)ع( آغاز شد. رئیس پارلمان شهری 

در صحبت های ابتدایی خود پس از عرض تسلیت 
به مناسبت درگذشت حجت االسالم سیدمحمود 
دعایی، به هک شدن سیســتم شهرداری تهران 
اشاره کرد و گفت: »موساد و منافقین با همکاری 
یکدیگر و بــا برنامه ریزی دقیــق و مفصل قصد 
اختالل در سیستم شهرداری پایتخت را داشتند 
که موفق به انجام کامل آن نشدند.« مهدی چمران 
تاکید کرد رها شدن شهرداری و عدم اضافه شدن 
نیروی متخصص در وقوع این حادثه بی تأثیر نبوده 

و باید این نقص ها جبران شود.

سکونت 37درصد جمعیت پایتخت در بافت 
ناپایدار

معاون معماری و شهرسازی شــهردار پایتخت 
در جریان ارائــه گزارش اقدامــات و برنامه های 
پیش بینی شده برای نوسازی بافت های فرسوده 
گفت که در این دوره، مدیریت شهری نگاه عمیقی 
به بافت فرسوده دارد و رویکرد شهرداری نوسازی، 
بازآفرینی و بهسازی اســت. حمیدرضا صارمی 

با بیان اینکه 24درصد از مســاحت پایتخت در 
وضعیت ناپایداری قــرار دارد، عنــوان کرد که 
37درصد جمعیت شــهر تهران در این مساحت 
ناپایدار زندگی می کنند. به گفته او در نقاط مختلف 
تهران تراکم جمعیت در هر هکتار 131نفر است، 
اما در بافت فرسوده این تراکم به 391نفر در هکتار 
می رسد. صارمی ادامه داد: »محله محوری، تأمین 
مسکن اســتطاعت پذیر و همکاری و مشارکت با 

دیگر بخش ها از راهبردهای ماست.«

بررسی طبقات تشویقی در کمیسیون ماده 5
پرویز سروری، نایب رئیس شــورای شهر تهران 
هم در جمع خبرنــگاران به لــزوم ارائه طبقات 
تشویقی در بافت فرسوده برای ترغیب شهروندان 
به ساخت وساز اشاره کرد و گفت: »باید از طبقات 
اضافی به عنوان مشــوق استفاده شــود که این 
موضوع در کمیســیون ماده  5)تغییر، اصالح و 
ترمیم طــرح تفصیلی( در حال بحث وبررســی 

است.«

نوسازی52۳5خانهفرسودهتاپایانسال
 برنامه مدیریت شهری برای نوسازی بافت های فرسوده نیمه جنوبی تهران 

با تأکید بر محله محوری اعالم شد

مهدی صباغ
شهردار منطقه 15 شهر تهران 

به دنبــال ایــن هســتیم کــه بزرگــراه امــام 
رضا(ع) به عنوان محور نمونه تهران معرفی 
شــود. همکاران من به دنبال این هستند 
که محور بزرگراه امام رضا(ع) را محور نمونه 
تهران معرفی کنند و در این راستا مشاوری 
انتخاب شده است. اقدامات خوبی در این 
راستا صورت گرفته و از لحاظ فنی عمرانی، 
زیباسازی و محیطی اقدامات مناسبی در 

این محور صورت گرفته است.

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

 هدف از برگزاری نمایشگاه کاریکاتور »کن 
از نــگاه نزدیــک« در متــرو معرفــی زوایــای 
پنهان جشــنواره های سیاســی همچون کن 
فرانســه در توهیــن بــه مقدســات اســالمی 
است. ماهیت این جشنواره ها تحت عنوان 
رویداد فرهنگی و هنری و در پوشــش آزادی 
بیــان، چیزی جز توهین آشــکار و مســتقیم 
به باورها و عقاید به ویــژه دین رهایی بخش 

اسالم نیست.

براساس نتایج آنالیز فیزیکی زباله های 
شــهری در ایران به طور متوسط حدود 
٩درصد از ایــن زباله ها را کاغــذ و مقوا 
تشکیل می دهد. تحقیقات انجام شده 
در کشــور نشــان می دهــد که فقــط با 
بازیافــت ٢٥درصــد کاغــذ باطلــه و 
مقــوای موجــود در زباله هــای تولیــدی 
می تــوان ســاالنه ١٠٠هــزار تــن کاغــذ 
بازیافتی به دســت آورد. ایــن فعالیت 
به مفهوم تــداوم حیــات یک میلیون و 

٥٠٠هزار اصله درخت در سال است.

 روز گذشــته در صحــن شــورای شــهر 
تهــران 4پرونده پــالک ثبتــی از حیث باغ 
یا غیرباغ بودن بررســی و تعیین تکلیف 
شدند. به گزارش همشهری، پس از ارائه 
توضیحات مربوط به هر یک از پالک ها، 
اعضای پارلمان شهری به 3پالک رأی باغ 
دادند و یک پالک را غیرباغ اعالم کردند.
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 اقدام برای احیای 
بافت های فرسوده

حمیدرضا صارمــی، معاون 
شهرسازی و معماری شهردار 
تهران در صحن شورا برخی از 
اقدامات برای احیای بافت های 
فرسوده پایتخت را تشریح کرد:
  تا پایان خرداد 250میلیارد تومان اوراق مشارکت 
نفرآباد برای اجرای 15پروژه خدمات زیرســاختی و 
تحرک توسعه اختصاص داده می شود که 20درصد این 

15پروژه تا پایان امسال اجرایی می شود.
  کاهش عرض خیابان شوش سال ها بالتکلیف رها 
شده بود که در این دوره مدیریت شهری آن را پیگیری 
کرد و مقرر شد عرض این خیابان از 45متر به 20متر 
برســد. کاهش عرض خیابان ظهیری هم در دستور 

کار قرار دارد.
  برای 2هزار و 500 هکتار از اراضی ناکارآمد و رها شده 
در تهران، طرحی تهیه شــده که 750 هکتار از طرح 
مربوط به کوره پزخانه ها و 850هکتار هم  زمین های 

مزروعی منطقه 18است.
  تخصیص وام 600میلیون تومانی برای بهســازی 
و نوسازی بافت فرســوده اطراف حرم عبدالعظیم 

حسنی)ع( در حال انجام است.
  سال 85حدود 3هزار و 285 هکتار بافت فرسوده 

مصوب شد که سال 99 به 4هزار و 427هکتار رسید.
  در طول سال برای نوسازی 10درصد بافت فرسوده 
حدود 44هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که از این 
میزان 20هزار میلیارد تومان به بهبود کیفیت خدمات 

عمومی اختصاص دارد.
  سرانه خدماتی در بافت فرسوده، 7مترمربع و در کل 

تهران 30مترمربع است.
  حدود 462هزار مسکن نوســاز در بافت فرسوده 

ایجاد شده است.
  صدور بیش از 3هزار پروانه برای بافت های فرسوده 

در حال انجام است.
  برای نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم، وام 

600میلیون تومانی پیش بینی شده است.
  اکنون 41دفتر تسهیلگری نوســازی در مناطق 
22گانه وجود دارد که باید از ظرفیت آنها در محالت 

استفاده شود.
  سال 90 و 91 ساالنه حدوداً 10هزار پروانه صادر می شد 

که این میزان اکنون به یک دهم کاهش یافته است.
  براســاس برنامه ریزی های انجام شده، سال 1405 
میزان صدور پروانه به 13هزار و 87 مورد خواهد رسید.

  میدانگاه شهید شهریاری در منطقه 18هفته آینده 
افتتاح می شود.

  3هزار و 285 هکتار بافت فرســوده در سال 85 
مصوب شد که در سال 99 به 4هزار و 427 هکتار معادل 
7درصد از مساحت و 20درصد جمعیت با 69 هزار پالک 

ثبتی رسید.
  براساس پیوست فرهنگی و اجتماعی مصوبه ای باید 
وجود داشته باشد که اگر حقوق مردم در اطراف بناهای 
تاریخی و... ضایع شده، هزینه های آن توسط دستگاه 

موردنظر به مالکان پرداخت شود.
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صندوق امانات یــا صندوق اجاره؟ 
مســئولیت بانک هــا در قبــال بانک

صندوق های اجاره یا امانات چیست 
و در صورت بروز حادثه آتش سوزی یا سرقت، چگونه 
می توان از بانک عامل یا مقصران و متهمان احتمالی 
خســارت گرفت؟ آیا صندوق های یادشده گزینه 
امنی بــرای نگهداری کاالهــای گرانبها نظیر طال 

به شمار می روند؟
به گزارش همشهری، پس از وقوع حادثه سرقت از 
یکی از شــعب بانک ملی ایران اعالم شد که تعداد 
صندوق های موجود 168صندوق بوده که در سرقت 
رخ داده به تعدادی از این صندوق ها آسیب وارد شده 
و برخی از صندوق های این شعبه آسیبی ندیده اند. 
حاال این سؤال مطرح است که آیا بانک ها در قبال 
محتوای صندوق های امانات یا اجاره مسئولیت دارند 
یا نه؟ البته بانک ملی اعــالم کرده که با هماهنگی 
مقامات قضایی در اسرع وقت نسبت به جبران کامل 

بهای اموال مسروقه اقدام خواهد شد. 
دبیر کانــون بانک های خصوصی گفت: مشــتری 
می تواند دارایی خود را اظهار کند و براساس ارزش 
کاالی امانتی که سپرده، هزینه امانت را بپردازد و 
تمام آن تحت پوشش بیمه بانک قرار می گیرد که 
درصورت هر خســارتی، بانک موظف است تا ریال 

آخر خسارت را به مشتری بپردازد.
محمدرضا جمشــیدی افــزود: بانک هــا چنین 
صندوق هایی را برای امانت گیری دارند و مشتری 
می تواند بابت آنچه به امانت داده، رسید مربوطه را با 
مشخصات کامل از بانک بگیرد و مشتریان می توانند 
از این نوع دوم صندوق استفاده کنند. او توضیح داد: 
مشتریان هیچ مدرکی را نمی توانند علیه بانک ارائه 
دهند و حتی اگر صددرصد ادعای آنها درست باشد، 

هیچ ادعایی مورد پذیرش واقع نمی شود.
وی ادامه داد:  یک کلید مشابه و یکسان از صندوق 
در اختیار بانک و در اختیار مســتأجر و صاحب آن 
صندوق است و وقتی مأمور بانک در حضور صاحب 
صندوق، دِر صنــدوق را باز می کنــد از آن فاصله 

می گیرد که شــاهد امانت به سپرده گذاشته در آن 
صندوق نباشد؛ چراکه صاحب صندوق این امکان را 
دارد هر چیزی را در آن صندوق بگذارد و آن مأمور 

بانک هم نمی خواهد شاهد هیچ چیزی باشد. 
دبیر کانون بانک های خصوصی تأکید کرد: صندوق 
در اختیار مستأجر است و بابت هر چیزی که در آن 
صندوق می گذارد یا برمی دارد مدرکی بین دو طرف 
وجود ندارد. جمشیدی گفت: موضوع این است که 
کل ســاختمان بانک بیمه اســت؛ نه هر صندوقی 
به تنهایی. از این رو نمی توان خسارتی برابر خسارت 
هر یک از صندوق ها از بیمه مطالبه کرد و خود بانک 
بابت خسارت ایجادشده باید جوابگو باشد و جبران 

خسارت برای مشتریان هم کامال توافقی است.
وی افزود: اگر مشــتری نتواند بانک را قانع کند که 
دارایی با یک مقدار مشخصی در این صندوق داشته، 
به طور قطع مشتری اســت که ضرر می کند. به هر 
حال در هر صورت مشــتری زیــان ده خواهد بود؛ 
چراکه اساسا در این نوع از صندوق ها، بانک تعهدی 
برای پذیرش ادعای مشتریان ندارد و اساسا مشتری 
هم از ابتدا در قرارداد از این شــرایط مطلع است و 
براساس بیمه بانک، دارایی در آن صندوق می گذارد.

مسئولیت بانک ها چیست؟
یک وکیل دادگســتری می گویــد: بعضی بانک ها 
بدون اطالع رسانی صریح و شفاف و در میان شرایط 
از پیش تعیین شــده قرارداد اجاره صندوق امانات 
خود، هر نوع مسئولیت راجع به محتویات صندوق 
و زیان های وارده به آن را از خود ســلب می کنند. 
فرشــید فرحناکیان توضیح می دهــد: بانک ها با 
خصوصیات و شرایط از پیش تعیین شده ای صندوق 
امانات بانک ها را در قالب »قرارداد اجاره« به مشتری 
واگذار می کنند. این صندوق ها در ابعاد مختلف بوده 
و هریک به دو قفل مجهز اســت؛ یک قفل مربوط 
به مشــتری و قفل دیگر مخصوص بانک اســت. 
صندوق ها با استفاده از کلید مشتری و کلید بانک 

توأمان باز می شود.

این حقوقدان درباره عدم  مسئولیت بانک ها در قبال 
محتوای صندوق ها می گوید: بانک ها در این خدمت 
صرفاً صندوقی را به مشــتری اجــاره می دهند و 
محتویات صندوق امانت، برخالف عنوانش، »امانت« 
نزد بانک ها محسوب نشــده و مسئولیتی بابت آنها 
برای بانک ها وجود نخواهد داشت. البته از این نظر 
که فقط مشتری اجاره کننده، از محتویات صندوق 
مطلع است دلیل وضع چنین شرطی توسط بانک ها 
نیز غیرمنطقی نیست و به همین دلیل شرکت های 

بیمه هم نمی توانند مسئولیتی را بپذیرند.
فرحناکیان تأکید می کند: اگرچه اسم این صندوق ها 
»صندوق امانات« اســت ولی قالب حقوقی نحوه 
واگذاری آنها »اجاره« اســت، نه »قرارداد ودیعه« 
و در همین قرارداد اجاره صندوق امانت نیز بانک ها 
راجع به محتویات صندوق و زیان های وارده به آن، از 
خود سلب مسئولیت می کنند و بر پایه همین سلب 

مسئولیت، بیمه این صندوق ها نیز منتفی است.

قانون داریم یا نداریم؟
بانک ها با هدف ایجاد درآمد برای خود طبق قانون 
اجازه دارند اقدام به اجــاره صندوق های خاصی به 
مشتریان کنند، اما هیچ آیین نامه مشخصی مصوب 
بانک مرکزی و شــورای پــول و اعتبار درخصوص 
مسئولیت بانک ها و مشتری در هنگام بروز حادثه 
ازجمله آتش سوزی، ســرقت یا زلزله وجود ندارد. 
براســاس بند14 ماده2 قانون عملیــات بانکداری 
بدون ربا، قبول و نگهداری امانات طال و نقره و اشیای 
گرانبها و اوراق بهادار و اســناد رسمی از اشخاص 
حقیقی و حقوقی، یکی از وظایف نظام بانکی است 
و بانک هــا در قبال دریافت مبلغــی معین صرفا از 

محتویات صندوق حفاظت می کنند. 
البته در این موارد مسئولیت بانک تا حد محافظت 
متعــارف از صندوق های اجــاره ای و جلوگیری از 
دسترســی افراد غیرمجاز به آنهاست و بانک هیچ 
مسئولیتی راجع به محتویات صندوق ها و حوادثی 
که مبنی بر تعدی و تفریط بانک نباشــد، بر عهده 

نمی گیرد. اما از آنجا که اشخاص اوراق بهادار، اسناد 
و اشیای قیمتی خود را به بانک ودیعه می سپارند، 
انتظار دارند بانک هــا نیز در حد مطلــوب از آنها 

مراقبت و نگهداری کنند.

صندوق خودتان را بیمه کنید
به گزارش همشهری، برخی بانک ها خدمات بیمه ای 
را برای صندوق های اجاره ای پیش بینی کرده اند و 
این نوع بیمه نامه جهت افزایــش اطمینان خاطر 
صاحبان صندوق های اجاره ای در برابر خسارت های 
مالــی و احتمالی ناشــی از آتش ســوزی، انفجار، 
بالیای طبیعی و ســرقت صادر می شــود. برای در 
اختیار داشتن بیمه نامه هم نیازی به اعالم و اظهار 
محتویات صندوق نیست و در صورت بروز خسارت 
مطابق قوانین و مقررات مربوطه غرامت تا ســقف 

میزان سرمایه بیمه شده پرداخت می شود.

استانداردهای حفاظت شفاف شود
انتظار مــی رود بانک مرکــزی و بانکــداران برای 
جلوگیری از تکــرار حوادث پیش بینی نشــده و 
تهدیدکننده صندوق های امانات، اســتانداردهای 
حفاظت و صیانت از امانت مــردم را تدوین کنند؛ 
چراکه بیم آن می رود انگیــزه درآمدزایی بانک ها 
باعث نادیده گرفتن معیارهای اســتاندارد ازجمله 
امنیت ساختمان ها، نظام های انتظامی و مسئولیت 
مأموران و کارکنان حفاظت از این صندوق ها شده 
یا اینکه ارتقای سیســتم امنیتــی این صندوق ها 

به صورت سلیقه ای تعیین و اجرا شود.
تدویــن و ابالغ اســتانداردهای شــفاف و تعیین 
مســئولیت بانک ها باعث افزایش ســطح امنیت 
مشــتریان و اعتمــاد آنهــا خواهد شــد، چراکه 
در هر صــورت صندوق های اجــاره بانکی امن تر 
از گاوصندوق های خانگی اســت. افــزون بر اینکه 
هم اکنون بسیاری از شــهروندان دسترسی به این 
صندوق ها ندارند و تقاضای آنهــا ماه ها بالتکلیف 

مانده و پاسخ می شنوند که صندوق خالی نداریم.

رمزگشاییازصندوقامانتبانکها
همشهری از نبود قانون روشن پرده برمی دارد

تحوالت بهاری بازار مسکن
تغییر رفتار خریداران در بازار مســکن مشهود است. 

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در اردیبهشت ماه مسکن
ضمن اینکه میانگین قیمت مسکن شهر تهران با رشد 
6.1 درصدی مواجه شــده، تعداد معامالت این بازار نیز جهش بیش از 

دو برابری را تجربه کرده است.
به گزارش همشهری، باوجوداینکه بازار مسکن تقریباً کل سال 1400 را 
در فاز تخلیه حباب سپری کرد و نرخ تورم ماهانه آن اغلب کمتر از نرخ 
تورم مصرف کننده بود، از اسفند گذشته تحرکات مشکوک خریداران در 
این بازار آغاز شد و بعد از تعطیالت فروردین، بار دیگر در اردیبهشت نیز 

این تحرکات ادامه پیدا کرد.

نقشه معامالت مسکن تهران
در اردیبهشت ماه، 10 هزار و 490 واحد مسکونی در بازار مسکن شهر 
تهران معامله شده که این تعداد 206.1 درصد نسبت به ماه قبل و 166.4 

درصد نسبت به ماه مشابه ســال قبل افزایش نشان می دهد. هم زمان 
میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران نیز با جهش 
6.1 درصدی نسبت به ماه قبل به 36 میلیون و 351 هزار تومان رسیده 
است. این رقم 26.2 درصد باالتر از اردیبهشت سال قبل است و باالترین 
میانگین قیمت در تاریخ بازار مسکن تهران محسوب می شود. از نکات 
مهم در معامالت اردیبهشت ماهی مسکن این است که برای اولین بار، 
سهم واحدهای نوساز و با عمر کمتر از 5 سال به زیر 30 درصد سقوط 

کرده که نشان دهنده افت شدید توان تولید مسکن در پایتخت است.

جنس معامالت مسکن
بررسی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران 
در اردیبهشت ماه به لحاظ مساحت نشان می دهد که واحدهای مسکونی 
با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع، ســهمی معادل 55.3 درصد از 
معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنین 58.8 درصد از 

واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت شهر معامله شده اند. 
از سوی دیگر 51.3 درصد از معامالت مسکن نیز به واحدهای مسکونی 

تعلق داشته که ارزش هرکدام از آنها کمتر از 2.5 میلیارد تومان است.

تورم داغ برای اجاره نشینان
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری 
در اردیبهشت ماه حاکی از این است که همچنان تنور تورم در این بازار داغ 
است و مستأجران در آستانه فصل نقل وانتقال، باید هزینه های به مراتب 
باالتری نسبت به سال قبل برای اجاره کردن یک واحد یکسان نسبت 
به سال قبل بپردازند. بانک مرکزی رشد شــاخص اجاره بهای مسکن 
شهر تهران در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال قبل را 46 
درصد اعالم کرده و این شاخص را در سایر مناطق شهری 50.6 درصد 
برآورد کرده است. این ارقام در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به 

فروردین ماه به ترتیب 1.9 و 2 درصد رشد داشته است.

شاخص مدیران خرید با سوخت تورم جهش کرد
اقتصاد در فاز رونق تورمی

انباشت تقاضای ناشی از تعطیالت نوروزی در فروردین از یک سو 
و تعجیل مردم برای خرید در ســایه انتظارات تورمی و هراس 
از گرانی های جدید، یک شــروع توفانی برای کســب وکارها و 
فعالیت های اقتصادی در اردیبهشت ماه رقم زده است. به گزارش 
همشهری، اطالعات منتشرشده از ســوی مرکز پژوهش های 
اتاق ایران برای شــاخص مدیــران خرید اقتصاد )شــامخ( در 
اردیبهشت1401، از رسیدن رقم این شاخص به 56.17واحد 
حکایت دارد که باالترین رقم در دوره 32ماهه اســتخراج این 
شاخص محسوب می شود. شــاخص مدیران خرید )PMI( که 
در ایران با عنوان شامخ منتشر می شود، یک شاخص پیش نگر 
و مبتنی بر نظرسنجی از فعاالن و بنگاه های اقتصادی منتخب 
است که با ارقام صفر تا 100 محاســبه می شود. حد وسط این 
شاخص رقم 50واحد است که بیانگر حالت خنثی در فعالیت های 
اقتصادی و مرز میان رکود و انقباض )ارقام زیر 50واحد( با رونق و 

انبساط )ارقام باالی 50واحد( محسوب می شود.

اقتصاد از نمای نزدیک
رکوردشکنی شــاخص مدیران خرید )PMI( موسوم به شامخ 
در اردیبهشت ماه، تا حدود زیادی ناشی از عادی شدن فعالیت 
کســب وکارها بعد از تعطیالت فروردین ماه بوده؛ اما به عقیده 
فعاالن اقتصادی، عالوه بر این، بخشی از افزایش تقاضا نیز مربوط 
به رشد تورم انتظاری و تعجیل مشتریان در خرید قبل از باالرفتن 
احتمالی قیمت هاست. در این میان اجرای سیاست حذف ارز 
ترجیحی و واقعی شدن قیمت بخشــی از مواداولیه، به جهش 
قابل تأمل شاخص قیمت مواداولیه یا لوازم خریداری شده برای 
تولید دامن زده و این شاخص را به 92.75واحد )بیشترین مقدار 
در 19ماه گذشته( رسانده است.  همزمان، با واقعی شدن قیمت 
کاالهای وابسته به حذف ارز ترجیحی، شاخص قیمت فروش 
کاال و خدمات نیز رشــد کرده و به رقم 70.05واحد )باالترین 
رقم در 19ماه گذشته( رسیده است. نکته دیگر اینکه با وجود 
رکوردشکنی شاخص مدیران خرید اقتصاد در اردیبهشت ماه، 
شــاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیــت اقتصادی در 
خردادماه به 43.82واحد رســیده که نشــان دهنده انتظارات 
کاهشی فعاالن اقتصادی به ویژه در بخش خدمات و کشاورزی 
اســت. این در حالی است که در اردیبهشــت ماه شرکت های 
صنعتی افزایش قابل توجهی در فعالیت ها داشتند و فقط بخش 

ساختمان با رکود و کاهش در فعالیت روبه رو بود.

جدال کسب وکارها با بازار
در اردیبهشــت شاخص میزان سفارشــات جدید مشتریان به 
55.19 واحد افزایش یافته که بخش زیادی از آن متأثر از رشد 
تقاضا در بخش صنعت بوده است. همچنین به واسطه رشد تقاضا، 
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق کاهش 
پیدا کرده است. به گزارش همشهری، نکته قابل تأمل این است که 
فعاالن اقتصادی می گویند باوجوداینکه افزایش قیمت مواداولیه 
و هزینه تولید به رشد شدید شاخص قیمت محصوالت تولیدی 
منجر شده، همچنان قیمت فروش در برخی از رشته فعالیت ها 
به واسطه حفظ تقاضای بازار، متناسب با افزایش هزینه های تولید 
افزایش نیافته است. اکثر فعاالن اقتصادی به خصوص در بخش 
کشاورزی که با افزایش قیمت نهاده ها روبه رو بوده اند، معتقدند 
که به  دلیل عدم  تناسب قیمت تولید و هزینه های حمل ونقل با 
قیمت فروش، ادامه تولید در قیمت های تعیین شده توسط دولت، 
صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی افزایش قیمت تمام شــده تولید 
باعث شده توان رقابت صادراتی را نیز نداشته باشند. اگرچه در 
بخش خدمات و کشاورزی فعالیت ها با کاهش رشد روبه رو بوده اند. 
افزایش شــدید قیمت مواداولیه روی قیمت فروش محصوالت 
تأثیرگذار بوده و با توجه به شاخص انتظارات پیش بینی می شود 
طی ماه آینده فعالیت های بخش خدمات و کشاورزی با کاهش 
رشد روبه رو باشند. همچنین بســیاری از فعالیت ها برای حفظ 
تقاضای مشتریان قیمت ها را متناســب با افزایش هزینه های 
تمام شده بنگاه افزایش نداده اند. به دلیل شرایط نابسامان قیمتی 
و کمبود شدید نقدینگی، بنگاه ها با مشکل تأمین مواداولیه روبه رو 
هستند. از طرفی فعالیت هایی که وابسته به ارز ترجیحی بودند با 
باالرفتن قیمت مواداولیه با کمبود شدید نقدینگی موردنیاز برای 
تأمین مواداولیه روبه رو هستند و قادر به ادامه تولید در قیمت های 

دستوری نیستند.

شامخ صنعت در قله 2ساله
تحوالت 2ماه نخست سال جاری در بخش صنعت نیز تغییراتی 
ایجاد کرده و شامخ این بخش با رســیدن به رقم 63.21واحد، 
روی بی ســابقه ترین رقم در 24ماه اخیر ایستاده است. فعاالن 
بخش صنعــت می گویند افزایــش قیمت خریــد مواداولیه و 
محصوالت به همراه افزایش سایر نهاده های تولید مانند دستمزد 
و قیمت انرژی و همچنین باالرفتن هزینه حمل ونقل باعث شده 
هزینه تمام شده تولید همچنان افزایش زیادی داشته باشد و در 
نتیجه بسیاری از صنایع توان رقابت برای صادرات با سایر کشورها 
نداشته باشند. آنها پیش بینی می کنند که افزایش شدید قیمت 
مواداولیه طی ماه های آینده با اندکی تأخیر روی قیمت فروش 
محصوالت اثرگذار باشد، چراکه در بعضی از صنایع این افزایش 

قیمت به دلیل حفظ مشتریان تاکنون اعمال نشده است.

اعتراف بانکی در روز روشن
قربان اسکندی، مدیرکل دفتر امور بانکی و 
بیمه وزارت اقتصاد آشکارا از رانت بانکی در 
نتیجه سرکوب سود بانکی پرده برداشت و 
اعالم کرد: فرایند اعطای تسهیالت بانکی 
در کشور ما به دلیل شکاف بین سود بانکی و نرخ تورم به شکلی 
اســت که افراد، عمال با دریافت تسهیالت بانکی، از نوعی رانت 
بهره مند می شوند و بدیهی است وقتی یک شکاف 20درصدی 
بین نرخ ســود و تورم وجود دارد، مسلما تقاضا برای تسهیالت 
افزایش پیدا می کند. او تأیید می کند که در چنین شــرایطی 
برخی افراد حقیقی یا حقوقی برای اســتفاده از این رانت، روی 

سهامداری و حتی تأسیس بانک ها تمرکز کردند.
این اعتراف صریح نشان می دهد در شرایط رانت پولی، انگیزه 
سهامداران عمده برای در اختیار گرفتن صندلی هیأت مدیره ها 
افزایش می یابد و عمال چرخه تســهیالت از ریل صحیح خارج 
می شود. اکنون سؤال اینجاســت که چرا سیاستگذاران پولی 
ازجمله وزیر اقتصاد به عنوان عضو مؤثر شورای پول و اعتبار به 
حذف این رانت اقدام نمی کند؟ بدیهی است که وقتی نرخ تورم 
باالی 40درصد و حتی باالتر باشد و نرخ سود تسهیالت 18درصد 
تعیین شود، گیرندگان تسهیالت از امتیاز ویژه بهره مند می شود 
و زیان را میلیون ها ســپرده گذار بانکی متحمل خواهند شد. 
موضع گیری قربان اســکندری از یک انحراف بزرگ در اعطای 
تســهیالت حکایت دارد و هرچه این شکاف بیشتر شود، رانت 
بزرگ تری نصیب وام گیرندگان خواهد شد. راه صحیح این است 
که اجازه داده شود نرخ سود بانکی به نحوی اصالح شود که این 
رانت برچیده شــود، در غیر این صورت صف برای گرفتن وام 

طوالنی و قدرت وام دهی بانک ها تضعیف خواهد شد.
بدیهی است، وقتی برخي افراد بیش از 10 درصد سهام بانک را 
تحت تملک داشته باشند، می توانند ترکیب هیأت مدیره در بانک 
را تعیین کرده و از طریق تصمیم سازی در بانک به منابع مورد 
نیاز خود دست پیدا کنند. به همین دلیل قانونگذار در سال 1397 
اجازه تملک سهام مؤسسات مالي بیش از 10درصد مگر با اجازه 
بانک مرکزي را نمي دهد و وزارت اقتصــاد نیز به نمایندگي از 

حاکمیت اجراي این قانون را رصد مي کند.

زیان موانع خودساخته
  خبر: روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک ایران 
می گوید: صادرات دو ماهه ایران به روســیه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 12 درصدی 
در وزن و 29 درصــدی در ارزش، بــه 198 هزار و 
663 تن کاال به ارزش 68 میلیون و 584 هزار دالر 

رسیده است.
  نقد: به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین و 
اعمال تحریم های ملی و حمل و نقلی علیه روسیه، 
پیش بینی می شــد که نقش ایران به عنوان یکی از 
کشورهای همسایه و دوســت روسیه در شکست 
بن بست روسیه پررنگ شــود و برگزاری مذاکراتی 
برای افزایش سطح مناسبات تجاری میان 2 کشور 
نیز این گمانه را تقویت می کرد؛ چراکه با وارد شدن 
فشارهای شدید از کشورهای غیردوست به روسیه، 
نیاز این کشــور به افزایش همکاری با کشــورهای 
دوست از جمله ایران بیشتر شده بود. آمارها نشان 
می دهد در ســال1400، مبادالت تجاری ایران و 
روســیه با 81درصد افزایش به رقم 4میلیارد دالر 
رســیده و پیرو این اتفاق هدف گذاری هایی برای 
افزایش مبادالت دوجانبه به 10میلیارد دالر در گام 
نخســت و 20میلیارد دالر در فاز دوم انجام شد. در 
عمل اما، ایران برای توسعه تجارت با روسیه با موانعی 
داخلی و خودســاخته مانند فقدان زیرساخت های 
یکپارچه حمل ونقل، بوروکراسی های گمرکی و... 
مواجه بود و در این وضعیــت نه تنها تقویت حضور 
ایران در بازار روسیه محقق نشد، بلکه مسیر ترانزیت 
تجارت سایر کشــورها ازجمله هند به روسیه نیز 
به جای فضای ایران، به مسیرهای جایگزین هدایت 
شــد. شــاید بدترین اتفاق در این حوزه، مربوط به 
هند باشد که باوجود تعهد و سرمایه گذاری در بندر 
اقیانوسی چابهار، سیاست خود را به کلی تغییر داد 
و ضمن انتقال تجارت بشردوستانه با افغانستان به 
مسیر پاکســتان، برای ترانزیت کاالهای صادراتی 
خود به روسیه به جای ایران از مسیر سنتی، طوالنی و 
پرهزینه تجارت آسیا- اروپا بر پایه دریا منتقل کرد و 
ترجیح داد به جای ورود به ایران و رسیدن به روسیه، 
از مسیر اقیانوس هند- خلیج عدن - دریای سرخ - 
دریای مدیترانه - دریای سیاه - جمهوری آذربایجان 

-دریای خزر- روسیه استفاده کند.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش
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چندی پیش وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد که 
مطالب غیرکاربردی کتاب های درســی نیازمند 
اصالح و حذف اســت. او گفته بــود که بعضی از 
مطالب کتاب های درســی کاربردی نیســتند و 
باید به گونه ای باشــند که بــرای دانش آموزان 
ســواد چندجانبه به همراه بیاورند تــا آنها را به 
مسئولیت اجتماعی برســانند؛ لذا باید با بررسی 
دقیق صاحب نظران و متخصصان، مطالب صرفا 
حفظی و غیرکاربردی کتاب های درســی که در 
زندگی آینده دانش آموزان هیــچ تأثیری ندارد، 
حذف شود. روز گذشته سیدمحمد بطحایی، وزیر 
اســبق آموزش و پرورش نیز درباره این تصمیم 
گفت که باید بخشی از سبد یادگیری دانش آموزان 
که در برنامه درسی تعیین می شــود، در اختیار 
معلم و مدرسه گذاشته شــود و به عبارتی معلم و 
شورای مدرســه بتوانند بعضی از مفاهیم درسی 
را جابه جــا کنند و به جــای آن مفاهیمی که در 
حوزه مدرسه، محله و منطقه جغرافیایی خودشان 
ضروری تر است، جای آن محتوا قرار دهند، اما آیا 
این تصمیمات عملی خواهد شد و بر چه پایه ای 
محتوای کتب درسی تغییر می کند و تغییر در چه 

محتواهایی الزم است؟

تغییر باید مبتنی بر اصول باشد
 حذفیات و تغییرات در کتب درســی معموال با 
توجه به سند تحول بنیادین و برنامه درس ملی 
صورت می گیرد. یوســف نــوری، وزیر آموزش 
و پرورش معتقد اســت براســاس جدول بندی 
و برنامه ریزی های انجام شــده در ســال آینده، 
با توجه بــه اینکه آموزش ها به صــورت ترکیبی 
)حضوری و مجازی( است، قســمتی از مطالب 
درسی براساس آنچه در الگوی برنامه ریزی درسی 
وجود دارد، در کتب وارد می شــود و از این پس 
هر سال، قسمت های الزم براساس پژوهش های 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و تصویب 

شــورای عالی انقالب فرهنگی تغییر می کند. او 
می گوید: در مناطقی از کشور از صاحبان صنایع و 
کارخانه داران تقاضا می شود که آموزش های بومی 
و تخصصی مورد نیاز آن مناطق را به دانش آموزان 
ارائه کنند تا دانش آموزان با مهارت های مورد نیاز 
مناطق مختلف در کشــور تربیت شوند و کمبود 
نیروی متخصص در استان ها برطرف شود. هرچند 
بهرام محمدیان، رئیس اسبق سازمان تالیف کتب 
درسی، معتقد اســت این اظهارنظر وزیر آموزش 
و پرورش آرزویی بیش نیســت. بهرام محمدیان 
می گوید: »تغییر باید مبتنی بر اصول باشــد. در 
ســند تحول بنیادین و برنامــه درس ملی مقرر 
شده است هر 5سال، برنامه های درسی بازنگری 
شــوند. این برنامه ها تابع نیازهای جدید و منابع 
مدنی خواهد بود؛ بنابراین در مرحله نخست باید 
نیازسنجی الزم صورت گرفته و در این باره تحقیق 
شود. از این رو به تغییرات پیشین نگاهی انداخته 
و نیازهای جدید از صنایع تــا دانش بنیان ها و... 
مورد توجه قرار می گیرد. اگر این موارد شناسایی 
و سپس عمل شود، کار بهینه خواهد بود. اما اگر 
حذف محتواهای زائد همانطــور که مقام معظم 
رهبری مدتی قبل اشاره کردند، ناسنجیده صورت 
گیرد، اتفاق مناســبی رخ نمی دهد.« محمدیان 
درباره همراهی صاحبــان صنایع که پیش از این 
وزیر آمــوزش و پرورش به آن اشــاره کرده بود، 
می گوید: »در ابتدا باید برنامه ای در این باره تدوین 
شــود و با آرزو کردن چنین مهمــی رخ نخواهد 
داد؛ زیرا آمایش ســرزمین صورت نگرفته و این 
نیازسنجی رخ نداده اســت که در هر استان چه 
صنعت، مهارت و منابعی موردنیاز است. از سویی 
باید به آموزش معلم ها نیز توجه شود. اگرچه آرزو 
همواره موتور محرکی برای تغییر به شمار می رود، 
اما کافی نیست و باید شرایط تحقق آن آرزو نیز 

فراهم شود.« 

تعداد معلم های  مولف کمتر از 10درصد
سیدمحمد بطحایی، وزیر اسبق آموزش و پرورش 
می گوید که بخشی از سبد یادگیری دانش آموزان 
که در برنامه درسی تعیین می شود، باید در اختیار 

معلم و مدرسه گذاشته شود. به عبارت دیگر معلم، 
شورای مدرســه و کارکنان در بعضی از دروس 
بتوانند مفاهیم درسی را جابه جا کنند و به جای 
آن مفاهیمی که در حوزه مدرسه، محله و منطقه 
جغرافیایی خودشــان ضروری تر است، جای آن 
محتوا قرار دهند. او با تأکید بر بومی کردن مطالب 
کتاب ها می گوید:  اگر قرار باشــد همه ســاعات 
برنامه درســی با محتوای متمرکز ابالغ شــود، 
جای خالی وجود ندارد که مدرسه و معلم امکانی 
داشته باشند که مفاهیم ضروری خودشان را در 
برنامه درسی لحاظ کنند. بهرام محمدیان اما در 
این باره معتقد است که در برنامه درسی ملی این 
پیش بینی شــده که معلم ها تولیدکننده باشند، 
اما گاهی بعضی شــعارها عملیاتی نمی شود. او 
می گوید: »همه معلم ها می توانند تدریس کنند، 
اما تعداد کمی از آنها قادرند مولف باشــند. وقتی 
باشگاه معلمان مولف راه اندازی شد، از یک میلیون 
معلم، 10درصد هم از این کار اســتقبال نکردند. 
اگر در هر اســتان، گروه های آموزشی، گروه های 
تالیفی نیز در دل خود داشته باشند، شاید بتوانند 
محتوای مناسبی را نیز به وجود بیاورند. از سویی 
ما هنوز مسئله کنکور را حل نکرده ایم یا در امتحان 
نهایی همه سؤاالت یکسان ارائه می شود، چطور 
می خواهیــم محتواهای آموزشــی متفاوتی به 

دانش آموز ارائه کنیم؟«

بخش فنی و حرفه ای و مهارتی نیازمند تغییر 
بطحایی معتقــد اســت در دوره ابتدایی باید در 
حوزه هــای علوم اجتماعــی، تاریــخ و جغرافیا 
تغییرات جدی تر دنبال شود و ادامه می دهد: »در 
برنامه درسی متوســطه اول در دروس علوم پایه 
مانند ریاضی و علوم هم نیازمند مقداری تغییرات 
به ویــژه مهارت محوری کردن مفاهیم درســی 
هستیم. در متوسطه دوم به جد مرکز ثقل تغییرات 
باید متوجه دروس علوم پایه شود؛ زیرا بیشترین 
آسیب آنجاست که آن هم ناشی از وجود کنکور و 
تأثیراتش در برنامه درسی است.« او درباره اینکه 
آیا تغییر کتاب های درسی می تواند تسلط معلم بر 
کتاب های درسی را کاهش دهد، توضیح می دهد: 

تغییر محتوا خیلی روی معلم ها تأثیرگذار نیست، 
بلکه بیشــترین تأثیر در روش است؛ یعنی وقتی 
محتوایی را تغییر می دهیم، اگر بخواهیم معلمان 
را به روزرســانی کنیم آن به روزآوری متناظر با 
مفاهیم نیست، بلکه به روش یاددهی و یادگیری 
اســت. محمدیان اما معتقد است در بخش فنی 
و حرفــه ای و مهارتی، نیازهایی وجــود دارد که 
باید امکانات سخت افزاری و نرم افزاری آن مورد 
بررسی قرار گرفته و به بنگاه های اقتصادی و تولید 
دانش  بنیان توجه شود. در معارف مدنی نیز باید 
به این نکته توجه کرد که چه مــواردی در علوم 
اجتماعی و علوم انسانی در کشور تولید شده است؛ 
چون تغییر برنامه درســی تابع نیازسنجی های 
جدید خواهد بود. بر این اساس گروه ها، نیازهای 
جدید را به برنامه درسی ترجمه کرده و این برنامه 
تدوین و اعتباربخشــی و نمونه شاهد آن تالیف 
می شود. پس از آن اجرای آزمایشی و اعتباربخشی 
شروع خواهد شد. از آن پس با اشاعه برنامه درسی، 
معلم ها بازآموزی شــده و نظام درســی تازه ای 
تدوین می شــود. محمدیان می گوید: »قرار بود 
در سال1400 از سال اول ابتدایی تا مقطع ششم 
را بازنگــری کرده و برنامه جدیــدی تهیه و ارائه 
کنیم که این امر اتفاق نیفتاد و باید بخشی از این 

عقب  افتادگی 2پایه در یک سال رخ دهد.«

حذِفخوب،حذِفبد
تغییرات در کتب درسی تا چه اندازه حساب شده و عملی خواهد بود

تستپی.سی.آربرایحجاجالزامیاست
 رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت 

جمعیت هالل احمر در نشستی با ویژه
توجه به پوشش درمانی مراسم حج 
امسال توسط این جمعیت گفت:»بررسی سالمت 
حجاج ایرانی با توجه به فرصت کوتاهی که در اختیار 
داشتیم انجام شد. همچنین دستورالعمل های دیگری 
نیز از ســوی عربســتان صادر شــده کــه نیاز به 
هماهنگی های زیادی داشت. با وجود ریشه کن شدن 
فلج اطفال در ایران، عربســتان ســعودی در این 
دســتورالعمل به 26کشــور اعالم کرده که حجاج 
اعزامی باید پیش از ســفر، این واکســن را دریافت 
کنند.« سید علی مرعشی درباره سایر واکسن های 
دریافتی توســط حجاج ادامه داد:»در سال جاری 
تقریبا 40هزار نفــر به همراه عوامل بــه حج اعزام 
می شوند و برای این عزیزان واکسن مننژیت تهیه 
شــده و در اختیار اســتان ها قرار گرفتــه که روند 
واکسیناسیون از هفته گذشــته آغاز شده است.« 
رئیس مرکز پزشــکی حج و زیارت جمعیت هالل 
احمر تصریح کرد:»عربســتان ســعودی تاکنون 
10واکسن را مورد تأیید دانسته که 3واکسن از آنها در 
ایران تزریق شــده و طبق جلســات برگزار شده و 
هماهنگی با وزارت بهداشت، آن دسته از حجاجی که 
واکســنی به غیر از این 3 مــورد را تزریق کرده اند، 
واکسینه خواهند شــد تا بدون مشکل به حج اعزام 

شوند. تعداد این حجاج که نیاز به واکسن مجدد دارند 
کم اســت و با تزریق 2 دز واکســن، اجازه سفر به 
عربستان داده می شود.« به گفته رئیس مرکز پزشکی 
حج و زیارت، در حج امسال به ازای هر 400زائر، یک 
پزشک نیز اعزام می شود. مرعشــی گفت: »تعداد 
پزشکان اعزامی حج امسال حدود 95نفر است. عالوه 
بر این 123پزشک در حوزه های مختلف نیز در مرکز 
درمانی مکه حضور دارند تا به زائران خدمت رسانی 
کنند.« او همچنین خاطر نشــان کرد: »زائرانی که 
استطاعت حضور در مراسم حج را نداشتند، در یک 
کمیسیون مجددا مورد بررسی قرار گرفتند. از اعزام 
اشخاصی که بیماری سرطان فعال، بیماری قلبی 
پیشرفته، زنان باردار و بیماران اعصاب و روان و افرادی 
که تست اعتیاد مثبت داشتند، جلوگیری شد. البته 
تعداد این افراد بســیار کم بود. باید توجه داشت که 
حجاج برای ورود به عربستان باید تست پی .سی.آر 
داشته باشند. این تست ها باید مربوط به زمانی کمتر 

از 72ساعت باشد؛ زیرا در مقصد کنترل می شود.«
همچنین افرادی که در ســال 99واکسن مننژیت 
تزریق کرده اند باید کارت ممهور خود را ارائه دهند 
تا دیگر نیاز به تزریق مجدد نباشد. به گفته مرعشی، 
ایمنی این واکســن 3 سال اســت و افرادی که در 
3سال گذشته آن را دریافت کرده اند نیاز به تزریق 

مجدد ندارند.

زهرا رستگارمقدمگزارش
همهمعلمهامیتوانندتدریسکنند،اماروزنامه نگار

تعدادکمــیازآنهــاقادرندمولفباشــند.
وقتــیباشــگاهمعلمانمولــفراهانــدازی
شد،ازیکمیلیونمعلم،10درصدهماز
اینکاراستقبالنکردند.اگردرهراستان،
گروههایآموزشــی،گروههایتالیفینیز
دردلخودداشــتهباشــند،شــایدبتوانند

محتوایمناسبیرانیزبهوجودبیاورند

یک گام تا دریافت پاداش پایان 
خدمت جانبازان حالت اشتغال

 هیأت وزیران در جلســه مورخ 25 اردیبهشت ماه سال 1401 به 
پیشنهاد بنیاد شــهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، ســتاد کل نیروهای مسلح و ســازمان برنامه و 
بودجه کشور و به اســتناد ماده 61 قانون جامع خدمات رسانی به 
ایثارگران آیین نامه اجرایی مواد 38، 39، 40، 53 و 55 قانون جامع 
خدمات رســانی به ایثارگران را تصویب و در تاریخ 3 خرداد 1401 
آن را ابالغ کرد. بر این اســاس به جانبازان تبصره1 اصالحی ماده 
واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده 
و مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی، مصوب 1374 و ماده 
38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391 پاداش 
پایان خدمت پرداخت می شــود. مبدا محاسبه سنوات قابل قبول 
برای بازنشستگی درباره جانبازان موضوع تبصره1 اصالحی ماده 
واحده قانون حالت اشــتغال، تاریخ برقراری حقوق از سوی بنیاد 
شهید و امور ایثارگران اعالم شــده است. آنان با رسیدن به شرایط 
بازنشستگی حسب سوابق حالت اشــتغال از این امتیاز برخوردار 
می شوند. برای جانبازان موضوع ماده38 قانون جامع که شاغل در 
دســتگاه های موضوع ماده2 این قانون نبوده اند نیز حسب سوابق 
حالت اشــتغال از تاریخ برقراری حقوق از طریق بنیاد مشــمول 
دریافت پاداش پایــان خدمت خواهند بود. برابــر تبصره3 ماده1 
آیین نامه، این گــروه از جانبازان، مشــمول دریافت مبلغ ذخیره 
مرخصی استحقاقی نخواهند بود. چنانچه مشموالن این آیین نامه 
از پاداش پایان خدمت، از طریق هر دستگاهی برخوردار شده باشند، 
مشمول دریافت پاداش پایان خدمت نخواهند بود و دریافت پاداش 
پایان خدمت تنها برای یک بار امکان پذیر است. درهرحال پرداخت 
پاداش پایان خدمت چنانچه از دستگاه های مختلف باشد، به ازای 
هر سال، یک ماه پاداش پایان خدمت خواهد بود و مجموع پاداش 
پایان خدمت از 30 سال تجاوز نخواهد کرد. مشموالن ماده38 قانون 
جامع ایثارگران، براســاس مقررات نیروهای مســلح با آنان رفتار 
خواهد شد و با داشتن 30 سال ســابقه یا 60 سال سنوات خدمت 
پاداش پایان خدمت آنان پرداخت می شــود. احراز شرایط و صدور 
حکم بازنشستگی توسط ستاد کل نیروهای مسلح و در چارچوب 
اعتبارات ابالغی انجام می شــود. برابر ماده4 آیین نامه، دارندگان 
مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر که می توانند تا 35 سال 
خدمت کنند، حسب آنچه از این ماده برداشت می شود، می توانند 
تا 35ماه پاداش پایان خدمت به ازای 35سال خدمت دریافت کنند؛ 
البته این نکته مغایر با عبارت انتهای ماده1 قانون پرداخت پاداش 
پایان خدمت مصوب سال75 است که بیان می دارد: خدمت مازاد 
بر 30سال در پرداخت پاداش پایان خدمت قابل احتساب نخواهد 
بود. پاداش پایان خدمت کلیه جانبازان حالت اشتغال مشمول قانون 
برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران 
و کســانی که به مناطق جنگی مراجعت کرده و به علت برخورد با 
مواد منفجره معلول شده اند مصوب سال 1372 و اصالحات بعدی 
آن و مشــموالن قانون حمایت از افرادی که توسط گروهک های 
ضد انقــالب و منحرفین اعتقادی معلول شــده اند مصوب 1389 
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام خواهد شد. پس از 
پرداخت پاداش پایان خدمت معیار حقوق بازنشستگی مشموالن 
حالت اشتغال، آخرین حقوق و مزایای دریافتی خواهد بود. براساس 
ماده 8 این آیین نامه به منظور نظارت بر اجرای آیین نامه و رفع ابهامات 
و اختالفات مربوط به آن، کارگروهی بــا عضویت معاون حقوقی 
رئیس جمهور به عنوان مسئول کارگروه و روسای سازمان های اداری 
و استخدامی کشور، برنامه و بودجه کشور، بنیاد و ستاد کل نیروهای 

مسلح تشکیل خواهد شد.

92درصد محکومان یا درس 
نخوانده اند یا ترک تحصیل کرده اند

سرپرست سازمان نهضت ســوادآموزی اعالم کرد؛ تحقیقات نشان 
می دهد که 82 درصد مراجعان به کالنتری یا درس نخوانده اند یا ترک 
تحصیل کرده اند. همچنین تحقیقات حاکی از آن است که 92 درصد 
محکومان یا درس نخوانده اند یا ترک تحصیل کرده اند. علیرضا عبدی، 
در گردهمایی معاونان سوادآموزی آموزش و پرورش استان های کشور 
به نقش و اهمیت آموزش اشاره کرد و گفت: »آموزش و دانایی مهم 
است. تحقیقات نشان می دهد که 82 درصد مراجعان به کالنتری یا 
درس نخوانده اند یا ترک تحصیل کرده اند. یا تحقیق دیگری که در 
یک دانشگاه علوم پزشکی انجام شده، حاکی از آن است که92 درصد 
محکومان یا درس نخوانده اند یا ترک تحصیل کرده اند. عددها بسیار 
عجیب و تکلیف ما بسیار سنگین اســت.« او گفت:»هر حرکتی که 
در نهضت سوادآموزی انجام می دهیم، در این راستاست که جریان 
تربیتی کشور را به صورت نهادی و زیرســاختی ساخته ایم. همین 
2 آمار کفایت می کند که مشخص کند کجا ایستاده ایم. فهم بحث 
حلقه های میانی و اســتفاده از ظرفیت حلقه های میانی در نهضتی 
کردن جریان ســوادآموزی بســیار حائز اهمیت است.« سرپرست 
سازمان نهضت سوادآموزی کشور تأکید کرد: »کار بعدی ما این است 
از جایی که ایستاده ایم، ناامید نشویم و نسبت به تحقق آرمان هایمان 
شک نکنیم. ما که اینجا هستیم یک تکلیفی داریم. تکلیف نهضت، 
تمام نمی شود و هنوز بســیار کار داریم.« علیرضا عبدی با اشاره به 
جریان های موجود دنیــا گفت:»در مقاطع مختلــف، جریان های 
اجتماعی، اندیشه ها، سیســتم های مدیریتی، ساختار حکمرانی و 
ساختار اجرایی خود را به روزرسانی می کنند. جریان های آموزشی نیز 
خارج از این موضوع نیستند و با توجه به اقتضائات اجتماعی، نظامات 
جدیدی برای کارهای خود می چینند تا بتوانند اهدافشان را محقق 
کنند.« او با توجه به تغییر الگوها در سال های مختلف افزود:»به تبع 
آن شاید برای موضوعی در دهه 60 و 70 یک مدل و 20 سال بعد مدل 
دیگری را ارائه دهیم. کار همان است، اما روند و نرم افزار اجرا تغییر 
می کند که یک زمان وابسته به رشد شناختی انسان ها و زمانی وابسته 
به اقتضائات اجتماعی است.« سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی 
با اشاره به تغییرات روزافزون جریان های نرم افزاری حوزه های مختلف 
حکمرانی به خصوص حکمرانی آموزشــی به ویژه در50 سال اخیر، 
گفت:»این تغییرات نرم افزاری ما را به جایی رسانده که زمانی همه 
مدیریت های کشور حتی نظام آموزشی یک مدل بروکراتیک و از باال 
به پایین بود اما یک تطورات نرم افزاری رخ داد و اکنون جریان غالب، 
جریانی است که با عنوان و ادبیات حلقه میانی از آن نام می بریم. حلقه 
میانی تعاریف مختلفی دارد اما از یک منظر، یک جریان مردمی است 

که بین حاکمیت و مردم قرار گرفته است.«

 حسین رمضانی
 معاون اجرایی پلیس راهنمایی و رانندگی

ســامانه ترخیــص اینترنتــی وســایل نقلیــه 
توقیفی راه اندازی شد. این سامانه به منظور 
تسریع در ارائه خدمات، ارتقای رضایتمندی 
مــردم و توســعه ســرمایه های اجتماعــی و 
همچنیــن اصــالح و ســاماندهی فراینــد 
ترخیص وســایل نقلیــه توقیفــی  به صورت 
کامال غیرحضوری و اینترنتی به عنوان یکی 
از برنامه های هوشمندســازی پلیــس راهور 

فراجا قرار گرفت. /سایت پلیس

یوسف نوری
 وزیر آموزش و پرورش

باید مربیــان متخصصــی در حــوزه فنــاوری 
تربیت و دســتاوردهای تربیتی در این حوزه 
معرفی شــود. همچنیــن باید زمینه کشــف 
اســتعدادهای دانش آمــوزان شناســایی 
شود. باید توجه شود که بهترین محتوا برای 
دانش آمــوزان، ســاده ترین مطالب اســت. 
بنابراین باید با اســتفاده از تحقیق و ارتباط 
بیــن علــوم مختلــف بهتریــن محتــوا تهیه و 

ارائه شود.

نقل قول 

جمعیــت کشــور در کمتــر از 40درصد 
مســاحت قابل ســکونت ایران ساکن 

هستند.

70
درصد

فرزنــد یتیــم تحــت پوشــش حمایــت 
کمیته امــداد اســت و ســرانه دریافتی 
ایتام از کمک های مردمی به عدد 695 

هزار تومان رسیده است.

146
هزار

تولیــدی فعــال شــده و یــا از تعطیلــی 
و ورشکســتگی آنهــا جلوگیــری شــده 
اســت، ایــن اتفاقــات در دوره تحــول و 
تعالی توجه جــدی به تولید و اشــتغال 

رخ داده است.

3500
واحد

به صورت مستقیم از سوی یک میلیون 
 و141هــزار حامی در طــرح اکــرام ایتام و 
محسنین کمیته امداد به حساب ایتام 
و محســنین تحــت حمایت واریز شــده 

است.

1752
میلیارد تومان

عدد خبر

خبر

ایثارگران بدانند

 کالس جبرانی
 برای 20درصد دانش آموزان 

معاون متوســطه آموزش و پرورش از اختصاص کالس 
جبرانی برای 20درصد دانش آمــوزان خبر داد و گفت: 
»36ســاعت آموزش، در 4درس درنظر گرفته  شده که 
حدود 20درصد دانش آموزان در این دوره ها نیاز به حضور 
خواهند داشت.« به گزارش مهر، محمدمهدی کاظمی 
معاون آموزش متوســطه که در یک برنامه تلویزیونی 
صحبت می کرد، گفت: »این برنامه برای دانش آموزانی 
است که حدنصاب قبولی را کسب نکرده اند اما ممکن است 
دانش آموزانی هم که حدنصاب قبولی را کسب کرده باشند 
با نظر شورای مدرسه، نیاز به گذراندن دوره جبرانی داشته 
باشند.« به گفته او، شرکت در دوره جبرانی هزینه ای برای 
خانواده ها ندارد و با تصویب ســتاد ملی مبارزه با کرونا و 
حمایت رئیس جمهوری اعتبار الزم برای دوره جبرانی 
تثبیت یادگیری اختصاص داده شده است.   او گفت که 
عوامل متعددی در هدایت تحصیلی دانش آموزان مانند 
عالیق دانش آموز، نظر مشــاور و والدین و نیازهای بازار 

کار، نقش دارند. 

 خبر
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دومیننقشهدزدانعملیشد

چطور می شود برنده قرعه کشی حذف شود؟ 
در قرعه کشی سامانه یکپارچه تخصیص ایران خودرو برنده شدم و پیام 
تبریک را هم دریافت کردم و عکس آن را هم گرفتم. بعداز تعطیالت 
می خواستم برای واریز پول اقدام کنم دیدم متأسفانه اسم من نیست 
البته بعداز 20بار تازه اسم ام درآمده بود. یک نفر پاسخگو باشد چه 

اتفاقی برای ما افتاده است که یک بار برنده ایم و ساعتی دیگر نه!
حسین پور از سمنان

در مقابل اهدای کتاب، بلیت رایگان مترو بدهید
 زمانی که در مترو به ســمت مقصدمان نشســته ایم وقتی که 
می گذرد به اصطالح وقت مرده است. این زمان بهترین موقع برای 
مطالعه است. پیشنهاد می کنم شرکت مترو با دادن فراخوان به 
افرادی کــه کتاب های خود را به هر دلیلــی نمی خواهند از آنها 
درخواست تحویل کتب شان را داشته باشــد و در ازای آن بلیت 
رایگان مترو بدهد. ایــن کار درحالی که به علــت گرانی و تورم 
بسیاری از مردم توان خرید محصوالت فرهنگی را ندارند به باالتر 

رفتن سرانه مطالعه در کشور کمک می کند.
فیض الهی از تهران

 
مزرعه های دیجیتال ارز را جمع آوری کنند 

اگر فقط مزرعه های دیجیتال ارز جمع آوری شود مشکل قطعی 
برق تا حد زیادی حل می شود و نیازی نیست کارگاه های صنعتی 

و کارخانجات را تعطیل کنند.
امیدی از اهواز

افزایش یا کاهش مستمری مددجویان بهزیستی اطالع رسانی شود
از مددجویان بهزیســتی هســتم که در ماه فروردین حدود 
یک ونیم میلیــون تومان دریافتی داشــتم ولیکــن در ماه 
اردیبهشــت همان352هزارتومان ماهانه پارسال را گرفتم. 
لطفا مسئوالن بهزیستی توضیح دهند که آیا میزان مستمری 
کم یا زیادشده اســت؟ توضیح اینکه در تماس با بهزیستی 

پاسخ قانع کننده و روشنی دریافت نکردم.
اینانلو از تهران 

کودکان متکدی چهره شهر را برهم زده اند
تقریبا هیچ نقطه ای از شهر نیست که بتوانی بدون حضور متکدی 
و به خصوص کودکان متکدی در آن یک لقمه نان بخوری یا دمی 
برای استراحت قدم بزنی. واقعا مسئول ساماندهی و جمع آوری 
کودکان متکــدی که دیگر حالت مزاحمت پیــدا کرده اند چه 
دستگاهی اســت؟ این موضوع، آزاردهنده و کالفه کننده شده 
است و در این بحران ها که افراد بعد از کار دنبال دمی استراحت 

و آسایش هستند بسیار تلخ است.
مظفری از تهران

سرقت کولر و تاسیسات ساختمان در نهاوند مشکل ساز 
شده است

چند روز قبل برای راه اندازی کولر به پشــت بام مراجعه کردیم 
و دیدیم تمام کولرهای مجتمع ســاختمانی ما مورد دستبرد 
دینام کولر و بعضا قطعات دیگر قرار گرفته اند. در کمال تعجب 
شنیدیم که این اتفاق در  ماه گذشته در ابعاد وسیع صورت گرفته 
و دزدی هم در این خصوص با اعتراف به سرقت بیش از 80دینام 
کولر دستگیر کرده اند. اما دستگیری این دزد چه نفعی به حال 
مردمی دارد که در این گرانی بایــد 2میلیون تومان پول دینام 

کولر بدهند؟
سیف از نهاوند

دیوارهای شهر نقاشی و تزئین شوند
بســیاری از دیوارهای تهران خصوصأ در مناطق جنوبی شهر، 
خالی و اغلب کثیف و بدمنظره هســتند. شهرداری می تواند با 
نقاشی و یا نوشــتن اشعاری از شــعرای معروف کشورمان هم 
چهره شــهر را زیبا کند و هم ادای دینی به هنرمندان وشعرای 

کشورمان کرده باشد.
کریمی از تهران

برای پاکسازی طبیعت و سواحل نیرو استخدام کنید 
متأسفانه هنوز هم بســیاری از هموطنان ما فرهنگ استفاده از 
فضای سبز  یا سواحل شمالی کشورمان را ندارند و زباله های خود 
را در طبیعت رها می کنند. پیشنهاد می کنم یک عده از افراد جهت 
نظافت و پاکسازی طبیعت و سواحل استخدام شوند و مانند بقیه 
کارمندان دولتی حقوق دریافت کنند. هم کارآفرینی خواهد شد 
هم به محیط زیست، گیاهان وجانوران آســیبی نمی رسد و هم 

طبیعت و سواحل زیبای کشورمان پاکیزه خواهند بود.
تقی زاده از تهران

کنگره 4 هزار شهید روحانی نشانگر یکی بودن حرف و عمل است
کنگره 4 هزار شهید روحانی قم نشان می دهد که حامالن و مبلغان 
دین خودشــان در این راه مقدس از جانشــان مایه گذاشته اند و 
خواهند گذاشت و قول، فعل و عملشان برابری می کند. جا دارد 

درخصوص شهدای روحانی بیشتر اطالع رسانی شود.
جونقانی از قم 

ساختن خانه روی قنات در اسالمشهر
در کوچه شفاعت 27واقع در خیابان المهدی میدان نماز در 
اسالمشهر یک منزل مسکونی روی قنات ساخته شده است. 
هر چه تذکر دادیم بی فایده بود و بنا ســاخته شده است. از 
مسئوالن شهرداری اسالمشهر سؤال داریم که چطور به این 
ســازنده مجوز داده اند؟ و اگر نداده اند چگونه تخلف به این 

بزرگی را نمی بینند.
محمد از اسالمشهر

نانواها ملزم به نصب قیمت نان مقابل دید مردم شوند
از تعزیرات و هرکسی که مسئول است عاجزانه تقاضا دارم دستور 
دهند نرخ نان، چه ساده و چه کنجد دار، با فونت درشت جلوی دید 
مردم باشد. بی شک این کار جلوی کم فروشی و گرانفروشی نان 
را می گیرد؛ هر چند اثبات کم فروشی به دلیل نبودن ترازو کمتر 

میسر است اما حداقل می توان قیمت را تا حدودی کنترل کرد.
دشتی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

اختالف خانوادگی
 علت تیراندازی در ارومیه 

به دنبال انتشار کلیپ هولناک درگیری مسلحانه در یکی از 
خیابان های شهر ارومیه، رئیس کل دادگستری آذربایجان 

غربی از دستگیری 6متهم در این پرونده خبر داد.
به گزارش همشــهری، از دوشنبه شب گذشــته کلیپی در 
شبکه های اجتماعی منتشر شــد که از تیراندازی هولناک 
در یکی از خیابان های شهرســتان ارومیه حکایت داشت. 
در این کلیپ فردی مشاهده می شد که هدف اصابت گلوله 
قرار گرفته و در پیاده رو افتاده و فرد دیگری درحالی که یک 
قبضه کالشنیکف در دست دارد به راحتی اقدام به تیراندازی 
کرده و کمی بعد ســوار بر یک خودروی پژو 405و به همراه 
همدســتانش اقدام به فرار می کند. در ادامه نیز تصاویری 
به چشم می خورد که نشــان می دهد هدف تیراندازی، یک 
خودروی پرادوی مشکی بوده که در این حادثه شیشه هایش 
بر اثر اصابت گلوله خرد شــده و مرد زخمی که در پیاده رو 

افتاده بود، یکی از سرنشینان آن بوده است.
شواهد نشان می داد که این حادثه عصر دوشنبه در خیابان 
آزادگان رخ داده اســت. با حضور پلیــس و انجام تحقیقات 
مقدماتی معلوم شــد که تیراندازی به دنبال درگیری میان 
سرنشینان خودروی پژو 405و خودروی پرادو رقم خورده 
است. به گفته ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان 
غربی، در پی ایــن تیراندازی چند نفر زخمی شــدند که با 
حضور اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند. از سوی دیگر به 
محض وقوع این حادثه دستورات الزم به دادسرای عمومی و 
انقالب و مرجع انتظامی صادر و بازپرس و عوامل انتظامی در 
محل حضور پیدا کرده و با تحقیقات مقدماتی 6 نفر از عوامل 

اصلی این درگیری را شناسایی و دستگیر کردند.
وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که علت این درگیری 
اختالف خانوادگی میان 2 طایفه بوده است و خوشبختانه این 
درگیری منجر به فوت کسی نشد ولی به لحاظ سلب امنیت 
شهروندان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه دستگاه قضایی و 
انتظامی فورا اقدامات قاطع و بازدارنده قانونی را انجام دادند.

عتباتی گفت: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر افراد 
احتمالی درگیر در این حادثه ادامــه دارد و در این رابطه 2 
دستگاه خودرو توقیف و یک قبضه سالح نیز کشف و ضبط 

شده است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه جزئیات سرقت عجیب از 168صندوق امانات بانک ملی

تحقیقات برای مشخص شــدن دالیل ریزش ساختمان متروپل آبادان 
و شناسایی متهمان در شــرایطی ادامه دارد که تاکنون 14نفر دستگیر 

شده اند. اما این متهمان چه کسانی هستند؟
به گزارش همشهری، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست 
خود با خبرنگاران درباره حادثه متروپل گفت: پس از وقوع این حادثه در 
ساعت 12:45دقیقه روز دوم خرداد امسال براساس هماهنگی های انجام 
شده رئیس کل دادگستری خوزســتان به اتفاق دادستان حوزه قضایی 
اهواز به جمع قضات شهرستان پیوســتند و بر صدور دستورات قضایی 

نظارت عالی داشتند.
وی ادامه داد: بی درنگ کارگروه قضایی و حقوقی در این باره تشکیل و ابعاد 
حقوقی حادثه بررسی شد و تحقیقات مقدماتی آغاز و قرار کارشناسی 
صادر و هیأت کارشناسی برای تبیین ابعاد و مشخص کردن علت تامه 
حادثه انتخاب شد تا کسانی  را که قصور داشــتند مشخص کنند و در 
ادامه کسانی که ممکن بود قصور یا تقصیری کرده باشند دستگیر شدند. 
ستایشی در ادامه گفت: دستگاه قضایی با همکاری ضابطین دادگستری 
اقداماتی را با رعایت موازین انجام دادند و 14 نفر از افرادی که تشخیص 
داده شدند که مقصر حادثه هستند بازداشت شدند. شهرداران سابق و 
اسبق 4 نفر و کسانی که مسئول حوزه نظام مهندسی در شهرستان بودند 
شامل متهمان پرونده می شوند. وی در ادامه به سایر متهمان نیز اشاره 
کرد و گفت: با رعایت موضوع مقررات ماده 36 قانون مجازات اسالمی، 

اشد مجازات برای عامل جنایت
 در حرم رضوی

تروریستی که با حمله به 3روحانی در حرم مطهر رضوی 2نفر 
از آنها را به شهادت رسانده بود با حکم قضات دادگاه به اعدام 

محکوم شد.
به گزارش همشهری، روز سه شــنبه 16فروردین ماه امسال 
تروریستی در صحن پیامبر اعظم)ص( حرم امام رضا)ع( با چاقو 
به 3 روحانی حمله کرد و باعث شهادت 2نفر از آنها شد. به دنبال 
این حادثه زائران و مامورانی که در محل حادثه حضور داشتند 
موفق شدند ضارب را دســتگیر کنند.  بازجویی از این جوان 
اهل افغانستان به نام عبداللطیف نشان می داد که او تحت تأثیر 
تفکرات تکفیری دست به این کار زده است. او در بازجویی های 
مقدماتی جزئیات بیشتری از این حادثه را بازگو کرد و در نهایت 
پرونده اش با صدور کیفرخواســت به دادگاه انقالب اسالمی 
مشهد فرستاده شد و پس از محاکمه، قضات متهم را گناهکار 
تشــخیص داده و به اعدام محکوم کردند. مسعود ستایشی، 
سخنگوی دســتگاه قضا در نشســت خبری خود درباره این 
پرونده گفت: قاتــل 2 طلبه ای که در حــرم مطهر رضوی به 
شهادت رسیده اند به اعدام محکوم شده و وکیل او درخواست 

فرجام خواهی کرده که پرونده به دیوان عالی رفته است.

جوانی ســابقه دار که صفحه پربازدیدی در اینستاگرام 
دارد برای جذب دنبال کنندگان بیشتر فیلم کتک زدن 
پسری نوجوان در یکی از پارک های پایتخت را در صفحه 

شخصی اش منتشر کرد اما این کار به دستگیری او منجر شد.
به گزارش همشهری، رســیدگی به این پرونده از چند روز قبل در شعبه 
هشتم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران آغاز شد. آن روز والدین پسری 
13ساله نزد بازپرس محمدامین تقویان رفتند و ماجرای هولناکی از ربوده 
شدن پسرشان را بازگو کردند. مادر این پسر درباره حادثه ای که اتفاق افتاده 
بود گفت: اوسط فروردین ماه امسال بود که پسرم با سر و صورتی کبود به 
خانه برگشت. او گفت با پسری که از خودش بزرگ تر است دعوایش شده 
و کتک خورده است. وضعیت او به حدی بود که حتی بینی اش هم شکسته 
بود و دچار خونریزی شده بود. روی بدنش هم جای کبودی وجود داشت. 
هرچه از او درباره کسی که این بال را بر سرش آورده بود پرسیدیم جواب 
درستی نداد. به همین دلیل ما هم پیگیر نشدیم اما فهمیدیم کسی که 

این کار را با پسرمان کرده جوانی حدود 22ساله و خالفکار است که او را در 
یکی از پارک ها کتک زده است. این زن در ادامه گفت: جراحت های پسرم 
خوب شده بود و دیگر درباره این حادثه حرفی نبود تا اینکه چند روز قبل 
یکی از دوستان او ســراغ من آمد و گفت جوان شروری که پسرم را کتک 
زده فیلم این حادثه را در اینستاگرام منتشر کرده و کری خوانی کرده است. 
او در این فیلم گفته بود که هرکسی با من در بیفتد چنین بالیی بر سرش 
می آورم. حاال هم این پسر را می زنم، دماغش را می شکنم و هیچ کس هم 
حریف من نمی شود. حاال ما به اتهام آدم ربایی و ضرب و جرح از پسر شرور 
شکایت داریم. شــاکی در ادامه گفت: وقتی جوان شرور فهمید ما قصد 
شکایت داریم پیشــنهاد داد تا 10میلیون تومان به ما بدهد تا از شکایت 
صرف نظر کنیم اما ما قبول نکردیم و او شروع به تهدید کرد و گفت ممکن 
است بالیی بر سر پسرم وخودم بیاورد. به دنبال ثبت این شکایت تحقیقات 
در این خصوص آغاز و حکم جلب پسر شرور صادر شد. بررسی های اولیه 
نشان می داد او ازجمله افراد سابقه دار منطقه است که سال97 به اتهام آزار 

و اذیت کودکان بازداشت شده و آخرین مرتبه نیز اردیبهشت ماه امسال 
توسط پلیس دستگیر شده و حاال در زندان به سر می برد. در این شرایط 
بود که او از زندان به دادســرای امور جنایی منتقل شد و تحت بازجویی 
قرار گرفت. متهم وقتی در برابر بازپرس تقویــان قرار گرفت با اعتراف به 
کتک زدن پسر 13ساله و فیلم گرفتن از او گفت: او با اینکه 13سال دارد 
اما جثه بزرگی داشت و همیشه با هم کل کل داشتیم مدام برای یکدیگر 
کر ي خوانی می کردیم تا اینکه یک مرتبه او را همراه یکی از دوســتانم به 
پارکی بردم و کتک زدم و از این صحنه فیلمبرداری کردیم. او ادامه داد: 
من در اینستاگرام فالوئرهای زیادی دارم بعد از مدتی برای اینکه فالوئرهایم 
بیشتر شود و الیک بیشتری بگیرم این فیلم را در صفحه شخصی ام منتشر 
کردم اما فکرش را هم نمی کردم که کار به اینجا کشیده شود و خانواده او از 
من شکایت کنند. من قبال نگهبان یک فروشگاه بودم اما بعد از این اتفاقات 
بیکار شدم و حاال هم که گرفتار این پرونده شده ام. براساس این گزارش 
هم اکنون متهم در بازداشت به سر می برد و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

انتشار فيلم خشن، شرور اينستاگرامی را به دام انداخت

سارقان حرفه ای در تعطیالت خرداد 
وارد بانک ملی شــعبه دانشگاه در 
پایتخت شــدند و پــس از تخریب 
250صندوق امانــات، محتویــات 168صندوق را 
سرقت کردند. تحقیقات برای بازداشت عامالن این 
ســرقت در حالی ادامه دارد که رئیس شعبه بانک 
به دلیل اهمال کاری بازداشت شده و بررسی ها نشان 
می دهد که دزدان در تعطیــالت عید فطر نیز قصد 
دستبرد به صندوق امانات بانک دیگری را داشتند که 

نقشه آنها ناکام مانده بود.
به گزارش همشهری، سرهنگ علی ولیپورگودرزی، 
رئیس پلیس آگاهی تهران در گفت وگو با همشهری 
درباره جزئیات این ســرقت گفــت: بانک موردنظر 
متأسفانه نگهبان نداشته است و ســارقان که فعال 
تعداد آنها مشخص نیست ساعت یک بامداد 14خرداد 
از قسمت پارکینگ ساختمان بانک وارد و موفق شدند 

با تخریب در به داخل بانک وارد شوند.
وی ادامه داد: دزدان ابتدا دوربین های مداربسته بانک 
را قطع کردند و بعد موفق شدند آژیر را از کار بیندازند؛ 
چراکه آژیر خطر عمل نکرده و حدس ما این است که 
دزدان آن را از کار انداخته انــد. از طرفی پس از قطع 
آژیر، هشداری برای پلیس اعالم نشده است. اما نکته  
حائز اهمیت این است که وقتی دزدان دوربین های 
امنیتی را قطــع کردند و از کار انداختند هشــدار و 
آالرمی برای گوشی موبایل رئیس شعبه بانک ارسال 
می شود، اما وی مرتکب اهمال کاری شده و اهمیتی به 
این آالرم نمی دهد و برای همین قصور، اهمال کاری 

و سهل انگاری بازداشت شده است.
ســرهنگ گــودرزی ادامــه داد: ســارقان حدود 
250صندوق امانات را تخریب کردند و موفق شدند 
محتویات 168صندوق را تخلیه کنند که این موضوع 

در حال بررسی است.
وی گفت: دزدان پــس از انجام ســرقت که به نظر 
می رسد حدود یک یا 2ساعت طول کشیده از همان 

در پارکینگ که وارد شده بودند، خارج شدند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا از دستگاه هوابرش 
برای تخریب در و صندوق ها اســتفاده شده، گفت: 
این موضوع هم در حال بررسی است و این احتمال 
وجود دارد که از دستگاه های مخصوص برای تخریب 

استفاده کرده باشند.
ســرهنگ گودرزی در ادامه گفت: بــه جز رئیس 
شعبه بانک، 2نفر از کارمندان دیگر بانک نیز به دلیل 
سهل انگاری بازداشت شده اند که تحقیقات در این باره 

ادامه دارد.

سرقت ناکام 
در جریــان تحقیقات پلیس مشــخص شــده که 
15اردیبهشت امسال، یعنی در تعطیالت عید فطر 
نیز ســارقانی قصد ورود به بانکی در مرکز تهران را 
داشتند تا به صندوق امانات دستبرد بزنند که ناکام 
مانده بودند. در آن سرقت هم دزدان از در پشت بانک 
قصد ورود داشتند، اما موفق به از کار انداختن دوربین 
مداربسته و آژیر خطر نشده و ســرقت آنها نافرجام 
باقی مانده بود. رئیس پلیس آگاهــی تهران درباره 
این موضوع به همشــهری گفت: این فرضیه مطرح 

شده که احتماال ســارقان صندوق امانات بانک ملی 
همان افرادی باشند که قصد دستبرد به بانک دیگری 
در تعطیالت عید فطر را داشــتند کــه این موضوع 
نیز توســط تیم پلیس آگاهی به شکل ویژه در حال 

بررسی است.
رئیس پلیس آگاهی تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار 
همشهری درباره اینکه بررسی ها نشان داده پیش از 
عید به این بانک درباره مسائل ایمنی که ممکن است 
بانک هدف دستبرد سارقان قرار بگیرد، هشدار داده 
شده بود، گفت: این موضوع نیز در حال بررسی است.

گفت وگو با مالباختگان 
روز گذشــته در مقابل ســاختمان بانکی که هدف 
ســرقت قرار گرفته بود، جمعیت زیادی جمع شده 
بودند. تعداد زیادی مأمور در آنجا مســتقر بودند تا 
جمعیت را متفرق کنند. از 24ســاعت قبل که خبر 
دستبرد به صندوق امانات بانک در شبکه های مجازی 
منتشر شد، افرادی که صندوق امانات بانک را اجاره 
کرده بودند به سمت بانک سرازیر شدند تا ببینند آیا 
نام آنها هم در فهرســت مالباختگان قرار دارد یا نه؟ 
این مسئله یکی از دالیل شــلوغ بودن بانک در ظهر 
روز سه شنبه، هفدهم خرداد ماه بود. در ورودی بانک 
بسته است و به جز ماموران، فقط افرادی که صندوق 
امانات از بانک اجاره کرده اند حق ورود به بانک را دارند 

تا اظهارنامه پرکنند.
یکی از مالباختگان درحالی که پریشــان و مضطرب 
است از بانک خارج شده و با عبور از کنار مأموران به 
سمت خیابانی در آن حوالی می رود تا سوار  ماشینش 
شــود. او می گوید: صندوقی که در آن اموال و بهتر 
بگویم بخش اعظمی از ســرمایه زندگی ام نگهداری 
می شد، هدف ســرقت قرار گرفته است. نمی توانم 
بگویم سرمایه ام چقدر بود، اما هرچه داشتم را سرقت 
کرده اند. وی ادامه می دهد: امروز صبح )سه شــنبه( 

برای پرکردن اظهارنامه به بانــک آمدم و ریز اموالم 
را نوشتم و پای برگه را امضا کردم. اصال حال خوبی 
ندارم و هنوز باورم نمی شود که چطور به این راحتی 
می توان به این همه صندوق دستبرد زد. مسئله ای 
که مطرح شده این است که چرا نباید این صندوق ها 
بیمه شده باشند. حاال همه ما که اموالمان را از دست 
داده ایم امیدواریم که بانک خسارتی را که به ما وارد 

شده بپردازد.

سارقان حرفه ای پشت پرده ماجرا
یکــی از مالباختگان کارمند بازنشســته یکی از 
بانک هاست. او که از سال98 اموالش را به صندوق 
امانات بانک سپرده بود، می گوید: فقط می توانم 
بگویم که این ســرقت خیلی ماهرانه و حرفه ای 
انجام شده اســت؛ چون ورود به قسمت صندوق 
امانات بانک مراحــل ســختی دارد و نمی توان 

به راحتی وارد آنجا شد.
وی ادامه می دهد: برای اینکه بخواهیم به صندوق ها 
دسترسی پیدا کنیم باید از 4در بگذریم. در شیشه ای 
و  آهنی و یک در دیگر که در قسمت پایین قرار دارد 
و در نهایت در اصلی که دری شــبیه در گاوصندوق 
اســت. اگر بخواهند از دســتگاه برش و سنگ برای 
ورود به آنجا استفاده کنند به جرأت می توانم بگویم 
20روز زمان می برد تا به آنجا برسند. عالوه بر این هر 
فردی اگر قصد افتتاح صندوق داشــته باشد باید از 
مراحل سختی عبور کند. ابتدا رمزی باید تعیین شود 
و بعد اثر انگشت و تصویر صورت اسکن می شود و در 
آخر رمز دیگری به همراه کلید در اختیار فردی که 
صندوق را افتتاح کرده قرار داده می شود. وقتی وارد 
می شویم و اثر انگشت و رمز را وارد می کنیم 20ثانیه 
فرصت داریم کلیــد را وارد کنیم که اگر تعلل کنیم 
عملیات قفل می شود و باید دوباره از آنجا خارج شویم 
و بعد برگردیم و دوباره آن عملیــات را تکرار کنیم. 

این یعنی دزدان خیلی حرفه ای تــر از این حرف ها 
بوده اند که توانسته اند قفل این تعداد صندوق را باز 
کنند. همانطور که گفتم شاید 20روز زمان ببرد در 
بزرگ و اصلی با دستگاه برش باز شود و این احتمال 
وجود دارد که دزدان حرفه ای به شکل ماهرانه ای این 

صندوق ها را هک کرده باشند.
فرد دیگری که اموالش مورد دســتبرد قرار گرفته، 
می گویــد: نه تنها امــوال خودم، بلکه تمــام طال و 
جواهرات مــادرم و مادرشــوهرم در صندوق بانک 
نگهداری می شد که من از طریق خبری که در فضای 
مجازی خواندم متوجه سرقت شدم. باورم نمی شد، 
وقتی به بانک رفتم به من گفتند باید بروی شــعبه 
هفت تیر. به آنجــا که رفتم اســامی مالباختگان را 
خواندند و نام من در لیست بود. وی ادامه می دهد: به 
2دلیل این بانک را انتخاب کرده بودم؛ چون مختص 
مشتریان خاص نبود و هر مشــتری ای می توانست 
صندوق اجاره کند و دلیل دیگــر ودیعه و اجاره اش 
بود که نسبت به بانک های دیگر مبلغش کمتر بود. 
من 12میلیون تومان ودیعه دادم و سالی یک میلیون 
تومان پرداخت می کردم. به نظر من پای ســارقان 
حرفه ای در میان است و شــاید بتوان گفت از ماه ها 
قبل روی این نقشه کار کردند و اموال مردم را برده اند.
زن دیگری که معلم بازنشسته است، می گوید: 2سال 
است این صندوق را گرفته ام. 13میلیون رهن داده 
بودم و سالی هم حدود 2میلیون اجاره. فکر می کردم 
اینجا امن اســت، تمام پس اندازم را که حدود یک 
 میلیارد بود در صندوق گذاشــته بــودم. به تازگی 
هم برای دامادی پسرم سرویس طال 200میلیونی 
خریده بودم که آن را هم چند روز قبل داخل صندوق 
گذاشتم. خیالم راحت بود که بانک امن است؛ چراکه 
می ترسیدم خانه ام هدف دستبرد سارقان قرار بگیرد، 
اما تصورم اشــتباه از آب درآمد و به راحتی دزدان به 

بانک دستبرد زده و سرمایه ام را بردند.

دستفروش مترو سارق بود
جوان سارق که در نقش دستفروش وارد مترو شده و دست به 
سرقت از حساب مشتریانش می زد دستگیر شد. به گزارش 
همشــهری، تحقیقات مأموران پلیس شهرستان ری برای 
دستگیری این فرد با شکایت تعدادی از مالباختگان آغاز شد. 
بررسی اظهارات آنها نشان می داد که تمامی مالباختگان در 
دام سارقی گرفتار شده اند که در مترو دستفروشی می کرد. 
شــگرد ســارق اینگونه بود که به همراه 2نفر دیگر که آنها 
هم دستفروشــی می کردند وارد واگن های قطار می شد و از 
مسافران می خواست که از او خرید کنند. وقتی مسافری قصد 
خرید داشت، جوان دستفروش کارت بانکی او را می گرفت و 
در دستگاه پوزی که همراهش بود می کشید. بعد رمز مشتری 
را می پرسید اما مدعی می شد که دستگاه کار نمی کند و باید 
کارت را در دستگاه همکارش بکشــد. به این ترتیب بود که 
2دستفروش دیگر وارد ماجرا می شدند. جوان سارق بی آنکه 
مشتری اش متوجه شــود کارت بانکی او را در 2دستگاه پوز 
می کشــید و رمز را در یکی از آنها وارد می کرد و بعد از وارد 
کردن مبلــغ خرید، قبض آن را به مشــتری می داد. این در 
حالی بود که دستگاه دوم را، یکی از 2دستفروش دیگر با خود 
می برد و کمی آنطرف تر یا پس از پیاده شــدن از قطار، مبلغ 
دلخواهش را در آن وارد و چون رمز مشتری را هم در اختیار 

داشت به راحتی حساب او را خالی می کرد.
با مشخص شدن شــگرد دزدان، تحقیقات کارآگاهان برای 
شناسایی و دستگیری دستفروش سارق و همدستانش شروع 
شد. به گفته سرهنگ دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی 
شهرستان ری، تیم عملیات پلیس فتا شهرستان ری موفق 
شدند با بررسی های تخصصی هویت متهم را شناسایی و پس 
از هماهنگی با مقام قضایی وی را دستگیر کنند. دستفروش 
سارق به سرقت از حساب بانکی 5نفر با این شگرد اعتراف کرد 
که همدست او نیز در ادامه شناسایی و دستگیر شد و هر دو 

متهم در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

دادسرا

گزارش

سقوط 2کارگر ساختمانی
 در تندباد ارومیه
وزش تندبــاد در ارومیــه، 
عالوه بر شکستن درختان 
و وارد کــردن خســارت به 
تاسیســات شــهری جان 
2کارگر ســاختمانی را نیز 

گرفت.
به گزارش همشــهری، این 
تندباد عصر روز دوشــنبه با 

سرعت 60کیلومتر در ساعت مناطقی از ارومیه را درنوردید 
و عالوه بر خسارت به درختان و تاسیســات و قطع برق در 
بسیاری از مناطق جان 2 نفر را نیز گرفت. قربانیان 2کارگر 
ساختمانی بودند که در ارتفاع مشغول کار بودند و وزش باد 

باعث سقوط هر دو نفر آنها شد و جان شان را گرفت.

عناوین احصا و قابل ذکر است و شــهردار سابق، رئیس نظام مهندسی، 
مهندس ناظر پروژه، شهردار منطقه 1، سرپرست شهرداری منطقه 1، 
معاون امور زیربنایی و حمل ونقل و سرپرست معاونت فنی و عمرانی و 
معاونت فنی شهرداری جزو کسانی بودند که در این تصمیمات به موجب 
قرار تأمین کیفری بازداشت شدند و هر تصمیمی که نسبت به مقصران 
این حادثه گرفته شود، به موجب قانون خواهد بود و قرارهای صادره هم 
متناسب با جرم مرتکب شده بوده است. در همین حال احسان عباسپور، 
فرماندار ویژه آبادان با اعالم کشف 2 پیکر دیگر از افزایش قربانیان متروپل 

به 43 نفر خبر داد.



7 چهارشنبه 18 خرداد 1401
 شماره  8514

گزارش
حمــالت پراکنــده امــا مکرر 
خمپاره ای در شمال سوریه طی 
روزهای اخیر، خبر از آغاز دور تازه 
درگیری ها در این منطقه می دهد؛ 
درگیری هایی که در یک سوی آن نظامیان ترکیه و 
گروه های معاند سوری تحت حمایت این کشور قرار 

دارند و در سوی دیگر آن، کردها.
در شرایطی که توجه جهان به جنگ اوکراین معطوف 
شده، رجب طیب اردوغان بی پرده از برنامه  اش برای 
آغاز یک عملیات بزرگ نظامی پشــت مرزهایش 
در خاک ســوریه خبر داده که هدف آن پس زدن 
نیروهای کرد سوریه از مناطق شمالی این کشور و 
ایجاد یک منطقه حائل است. اردوغان از 3سال قبل 
طرح ایجاد منطقه حائل را در دستور کار داشت، اما 
شرایط میدانی جنگ سوریه، امکان عملیاتی کردن 
آن را به رئیس جمهور ترکیه نداد. شــرایط آشفته 
جهانی پس از جنگ اوکراین اما فرصتی ایجاد کرده 
تا او هم برنامه های خود را در خاک همســایه پیش 
ببرد. رجب طیب اردوغان ماه قبل پس از یک وقفه 
طوالنی، بار دیگر موضوع اجرای طرح منطقه حائل 
را پیش کشید؛ منطقه ای که به عمق 30کیلومتر و 
طول480کیلومتر به موازات مرز ترکیه و سوریه، در 
خاک سوریه به اشــغال نظامیان ترکیه یا نیروهای 
مورد حمایت این کشــور درخواهد آمد. ترکیه در 
جریان عملیات نظامی در ســال2019 موفق نشد 
کل این منطقه را در کنترل خود درآورد. این کشور 
از ســال 2016به بعد، 3عملیات بزرگ نظامی در 
خاک ســوریه انجام داده و در هر مورد، بخش هایی 
از شمال این کشور را اشــغال کرده است. شهرهای 
مهمی همچون عفرین، تل ابیض و جرابلس اکنون 
تحت کنترل ترکیه هســتند. بهانــه ترکیه برای 
انجام این عملیات ها، استقرار نیروهای »یگان های 
مدافع خلق« موسوم به »ی پ گ« پشت مرزهایش 
در خاک ســوریه بوده اســت. ترکیه نیروهای 
»ی پ گ« را متحد گروه تروریستی »حزب 
کارگران کردستان« موسوم به »پ ک ک« 
می داند و عزم خود را برای ضربه زدن به 
آنها جزم کرده است. ترکیه در عراق هم 
طی ســال های اخیر بارها در حمالت 
هوایی مواضع نیروهــای »پ ک ک« را 

هدف حمله خود قرار داده است.
اردوغــان در چارچوب طــرح خود اعالم 
کرده که قصد دارد با ســاخت شهرک هایی 
در منطقه حائل ایجاد شــده، آوارگان سوری 
را به کشور خودشان بازگرداند. طبق اعالم دولت 
ترکیه، 3.6میلیون آواره سوری در  این کشور زندگی 
می  کنند و این شــهرک ها در فاز نخست دست کم 
می توانند یک میلیــون نفر را جا دهنــد. اردوغان 
می گوید کــه در فازهای بعدی تــا 3میلیون نفر را 
می تواند در شهرک هایی که در منطقه حائل ساخته 

می شوند، اسکان داد.

بلندپروازی دوباره اردوغان در سوریه
اردوغان طی روزهای اخیر اعــالم کرده که ارتش 
ترکیه در عملیات جدیدی که در روزهای پیش رو 
آغاز خواهد شد، قرار است کنترل شهرهای تل رفعت 
و منبج را به دست بگیرند. این دو شهر در ادامه اتوبان 
»ام-4« قرار گرفته  اند که در شمال غرب، سوریه را 

به شمال شرق این کشور متصل می کند.
شرایط برای اردوغان به منظور آغاز عملیات نظامی 
در شــمال ســوریه، هم از منظر بین المللی و هم از 
منظر داخلی مهیاســت. روســیه که با حمایت از 
دولت بشار اســد طی یک دهه گذشــته یک پای 
معادالت جنگ سوریه بوده، اکنون مشغول جنگ 
اوکراین اســت و تمرکز خود را از ســوریه برداشته 
اســت. آمریکا هم که با حمایت از کردهای سوریه 
برای خود جایگاهی در معادالت این کشور دست و پا 
کرده، به خاطر تالش برای عبور از سد مخالفت های 

ترکیه در زمینه عضویت فنالند و ســوئد در ناتو، در 
برابر آنــکارا در موقعیت ضعف قــرار دارد. از منظر 
داخلی، حمله تازه به خاک ســوریه در شرایطی که 
دولت اردوغان به خاطر تورم 73درصدی به شــدت 
از سوی افکار عمومی تحت فشــار است، می تواند 
پایگاه رأی او را تقویت کند. ترکیه طی سال آینده 
شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری 
خواهد بود و اردوغان برای پیروزی در انتخابات، به 
رأی ناسیونالیســت ها نیاز دارد. ناسیونالیست های 
ترکیه هم به حضور آوارگان سوریه در این کشور و 
هم به بی توجهی دولت به فعالیت های کردها پشت 
مرزهای خود معترض اند و عملیات یاد شده می تواند 

آنها را به سمت اردوغان متمایل کند.

واکنش بازیگران خارجی در سوریه
آغاز عملیات گسترده نظامی ترکیه در شمال سوریه 

بدون شــک با واکنش تند آمریکا و روسیه مواجه 
خواهد شد. هر دو کشور در مناطق شمالی نیرو دارند 
و حمالت ترکیه می تواند به این نیروها تلفات وارد 
کند. در روزهای گذشته مقامات سیاسی در مسکو و 
واشنگتن مخالفت خود را با طرح منطقه حائل ترکیه 
اعالم کرده انــد. با این حال، تحرکاتــی از نیروهای 
آمریکایی مستقر در سوریه دیده نشده اما خبرگزاری 
فرانسه گزارش داده که روسیه جت های جنگنده و 
هلی کوپترهای رزمی خود را به پایگاهی در نزدیکی 
نوار شمالی منتقل کرده است. وب سایت المانیتور 
نیز گزارش داده که روســیه سیستم دفاع موشکی 
پنتسیر-اس1خود را به شمال سوریه فرستاده است. 
این وب سایت نوشته که شمار نیروهای روسیه در 
شهرهای عین عیسی، کوبانی، قامیشلی، رقه و حلب 

نیز طی روزهای اخیر افزایش پیدا کرده است.
خبرگــزاری رویترز نیز گــزارش داده که نیروهای 
سوریه و مستشاران نظامی ایرانی که به دعوت دولت 
سوریه در این کشــور حضور دارند، مواضع خود را 
در شهرهای تل رفعت و منبج تقویت کرده اند. این 
خبرگزاری همچنین به نقل از منابع ُکرد نوشته که 
دولت بشار اســد با هدف مقابله با حمله ترکیه، در 
حال ارسال ســالح و تجهیزات برای نیروهای کرد 
است. تسلط بر تل رفعت برای تامین امنیت 2منطقه 
شیعه نشین »نبل« و »الزهرا« اهمیت حیاتی دارد. 
این دو منطقه بین تل رفعت و حلب قرار گرفته اند. 
روســیه نگران عملیات نظامی ترکیه در ســوریه و 
اهداف این کشــور، امروز وزیر خارجه خود را برای 
مذاکره با مقامات ترکیه به آنکارا می فرستد. مذاکره 
در مورد وضعیت جنگ اوکراین نیز در دســتور کار 

مذاکرات سرگئی الوروف در آنکارا قرار دارد. 

خیزترکیهبرایعملیاتدرشمالسوریه
اردوغان اعالم کرده تصمیم دارد طرح خود را برای ایجاد یک منطقه حائل به عمق 30کیلومتر در خاک سوریه   اجرایی کند

 رأی اعتماد به نخست وزیر
غیرقابل اعتماد

بوریس جانسون در انتخابات ســال2019 پیروزی قاطعی را 
برای حزب محافظه کار انگلیس به دست آورد تا به غول سیاست 
انگلیس تبدیل شود؛ مردی که نقشه سیاسی کشورش را با وعده 
به نتیجه رساندن برگزیت، دوباره ترسیم کرد. او در آن دوران 
از اکثریت 80کرسی در پارلمان برخوردار بود. از این رو به نظر 
می رسید دست کم 5سال در راس قدرت باقی بماند؛ درحالی که 
بعضی از تحلیلگران حتی یک دهه قدرت سیاســی را برای او 
پیش بینی کرده بودند اما اکنون پس از گذشــت 2سال ونیم، 
شکست ناپذیری آقای نخســت وزیر درهم شکسته شده است. 
مخالفان هم حزبی او نتوانستند در جلسه روز دوشنبه اکثریت 
آرای عدم اعتماد را به دســت آورند، اما 148رأی عدم اعتمادی 
که در حزب به او داده شد، وجهه او به عنوان رهبری تأثیرگذار 
و معتمد را به شــکلی جبران ناپذیر مخدوش کرده اســت. او 
فعال نخســت وزیر می ماند اما درواقع فقط توانسته برای ادامه 

نخست وزیری اش زمان بخرد.
نخست وزیر انگلیس توانست روز دوشنبه از جلسه پرتنش رأی 
اعتمادی که از ســوی حزب محافظه کار برگزار شده بود جان 
ســالم به در ببرد. تمام 359نفر عضو حزب محافظه کار در این 
جلسه برای دادن رأی اعتماد یا عدم اعتماد به بوریس جانسون 
حاضر شــدند که از مجموع آرا 211رأی اعتمــاد و 148رأی 
عدم اعتماد به صندوق انداخته شد. در نتیجه جایگاه جانسون 
دست کم برای 12ماه دیگر به عنوان رئیس حزب و نخست وزیر 
انگلیس تثبیت شد. با این همه این پیروزی که جانسون آن را 
یک پیروزی قاطع توصیف کرده، در شرایطی به دست آمده که 
رهبری جانسون در حزب و در کشور با مخالفت های شدیدی 
مواجه اســت. نباید فراموش کرد که 54نفر از هم حزبی های او 
نامه درخواست برگزاری جلسه رأی اعتماد را امضا کرده بودند؛ 

افرادی که همچنان مخالف او هستند.
بذر اصلــی مشــکالت جانســون در تاریک تریــن روزهای 
کرونایی انگلیس کاشــته شدند. انتشار گزارشــی از جزئیات 
مهمانی های غیرقانونی در دفتر نخســت وزیری انگلیس در 

دوران قرنطینه های عمومی و منع تردد سختگیرانه در 
کشور واکنش های شدیدی به دنبال داشت. افشای این 

موضوع که به »پارتی گیت« شهرت یافته، ناخشنودی 
شــدیدی را در میان جامعــه و هم حزبی های 

جانسون ایجاد کرد.
جانســون در ابتدا این اتهامات را انکار کرد 

اما ادامه افشاگری ها در نهایت باعث شد 
او تخلف خود را بپذیرد. کار به جریمه او 
از سوی پلیس هم کشید. در بحبوحه 
این رســوایی ها، وضعیــت اقتصادی 

انگلیس مانند دیگر کشــورهای جهان 
بحرانی شــد. مختل شــدن زنجیره تامین کاال 
در کنار شــوک قیمتی مواد غذایی و ســوخت، 

تورم را در این کشــور2رقمی کرد.  اگرچه کســب 
رأی اعتماد به معنی تضمیــن 12ماه ثبات و آرامش 

در دفتر نخست وزیری انگلیس اســت، اما شایعاتی به 
گوش می رســند که تعدادی از نمایندگان خشمگین 

از برگزاری زودهنگام رای گیری، به دنبال راه هایی برای 
بازنویسی قانون و برکناری جانسون هستند. زیرا هر اندازه 
که از محبوبیت جانسون کاسته شــود، محبوبیت حزب 

محافظه کار هم ضربه خواهد خورد.

 آنالنا بربوک
وزیر خارجه آلمان

دنیا باید بــه طالبان گوشــزد کنــد که در 
مســیر اشــتباهی گام بر مــی دارد. نفوذ 
ما در تحوالت داخلی افغانستان بسیار 
محدود است. اخذ تصمیمات منطقی و 
در راســتای منافع اقتصادی افغانستان 
بســتگی به خود طالبــان دارد، ولــی آنها 
در این امر کوتاهی کرده اند. این تقصیر 
مردم افغانســتان نیســت که دولتشــان 

توسط طالبان سرنگون شد. (رویترز)

وندی شرمن
معاون وزیرخارجه آمریکا

در صورتی که کره شــمالی قصــد انجام 
یک آزمایش هســته ای داشــته باشد با 
پاســخ قاطع آمریکا، کره جنوبی و ژاپن 
مواجه خواهد شد. من معتقدم نه تنها 
آمریــکا، کره جنوبی و ژاپــن، بلکه تمام 
دیگر کشورهای دنیا باید به آزمایشات 
هســته ای کره شــمالی پاســخ قاطعــی 
بدهنــد. هرگونــه آزمایــش هســته ای 
نقــض کامــل قوانیــن شــورای امنیــت 
ســازمان ملل متحد اســت و با پاسخی 
قاطع و کوبنــده مواجه خواهد شــد. ما 
برای انجــام هر اقدامی آماده هســتیم. 

(رویترز)

نقل قول  جهان نما

کیوسک

روزنامه تایمز ]انگلیس[
برنده زخمی

روزنامه تایمز نیز مثل بسیاری از دیگر روزنامه های انگلیس، 
موفقیت بوریس جانسون در کســب رأی اعتماد از مجلس را 
نه چندان چشمگیر خوانده است. این روزنامه نوشته: »بوریس 
جانســون می گوید که در جلســه رأی اعتماد مجلس، یک 
موفقیت سرنوشت ساز به دست آورده اما حقیقت آن است که 
نتیجه رای گیری بســیار بدتر از آن چیزی است که انتظارش 
می رفت. تعداد آرای مخالف جانســون با تعداد آرای مخالف 
مارگارت تاچر در سال 1990برابر است. افزایش مخالفت ها در 
حزب محافظه کار باعث شد خانم تاچر در همان سال از رهبری 

حزب و در نتیجه نخست وزیری استعفا دهد.«

تركيه

عراق

قاميشلی

حسكه 
راس العين

رقه

تل ابيض
كوبانی

جرابلس

منبج

منطقه حائل 30 كيلومتری مورد نظر تركيه

سوريه
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گرینویچ

پدرکشی کودک 2ساله

 

فلوریدا: کودکی 2ســاله در آمریکا به سمت پدرش 
شــلیکی مرگبار کرد اما مادرش به قتل عمد محکوم 
شــد. به گزارش ایندیپندنت، مادر این بچه به اتهام 
سهل انگاری و قتل غیرعمد تحت تعقیب قرار گرفته 
اســت. مأموران در مراجعه به محل متوجه شدند که 
مادر، ماری آیاال، در حال انجام ماســاژ قلبی و احیای 
همسرش، رجی مابری است. در ابتدا گمان می رفت که 
فرد خودش به سمت خود شلیک کرده اما بنابر شهادت 
برادر 5 ساله این پسر، برادر کوچک تر به طور تصادفی 
از پشت به سمت پدر شلیک کرده است. در این حادثه، 
پدر درحالی که مشغول انجام یک بازی ویدئویی مقابل 
رایانه خود بوده به ضرب گلوله فرزند خردسالش کشته 
شده اســت. مقامات پلیس محلی می گویند این زوج 
پیش تر به دلیل عدم سرپرستی مناسب و بی توجهی به 
فرزندانشان و همچنین نگهداری مواد مخدر، در آزادی 

مشروط به سر می برده اند.

درمان»نقد«

معمار فرانسوی ،معمار برتر لندن
 

لندن:  رنه گیل هوست، معمار فرانســوی، برنده جایزه معماری 
لندن شد.این معمار فرانسوی پیشگام در ساخت مسکن اجتماعی 
برای بازسازی و معماری پروژه های مجتمع آپارتمانی 10 طبقه 
 Le Liégat در شــهر ایوری-سور-ســن و مجتمع مســکونی

 La Maladrerie در شــهر اوبِرویلیه در کشور فرانسه معروف 
است. دســتاوردهای رنه گیل هوست بســیار فراتر از آن چیزی 
اســت که امروزه به عنوان مســکن اجتماعی یا مقرون به صرفه 
ساخته می شود. آثارش نشــان دهنده تعهد اجتماعی مستحکم 
اوست که سخاوت، زیبایی، اکولوژی و فراگیر بودن را در کنار هم 
قرار می دهد. هیات داوران از رنه گیل هوست به دلیل توانایی اش 
در تقویت ارتباطــات اجتماعی در محیط های شــهری و تعهد 
مادام العمرش به توسعه مسکن اجتماعی در حومه پاریس قدردانی 
کرد. در بیانیه هیــات داوران جایزه آمده اســت: مجموعه آثار 
چشمگیر رنه گیله وست نشان دهنده عالقه  او به تحقق بخشیدن 
به معماری به عنوان یک عمل اجتماعی و فرهنگی است. سازه های 
او نشان دهنده اعتقادش به ارتباطات اجتماعی، طراحی منسجم 
سازه ها و محیط های شــهری اما متنوع  است. آکادمی سلطنتی 
هنر یکی از انجمن های اصلی هنرمندان در کشور بریتانیاست که 
در سال 1768 میالدی و بنا بر پیشنهاد ویلیام چمبرز و بنجامین 

وست، نقاش آمریکایی-انگلیسی پایه گذاری شده است. 

ادامه جنجال ضربه سر زیدان
 

دوحه: تنها ضربه ســر در دنیای فوتبال که بــه مذاق برخی 
قطری ها ازجمله شیخه المیاسه آل ثانی رئیس موزه های قطر 
خوش آمده و بنابراین تندیس آن را به مناسبت برگزاری جام 
جهانی فوتبال در شهر نصب کرده اند ضربه سر مشهور زیدان به 
سینه مارکو ماتراتزی است. به گزارش یورونیوز، این مجسمه 
که تصویری از یکی از ماندگارترین صحنه های دنیای فوتبال 
و مربوط به فینال جام جهانی 2006 اســت پیش تر و در سال 
2016 و به دلیل اعتراضات داخلی در این کشور برداشته شده 
بود. این اثر 5 متری برنزی نمایشگر لحظه ای فراموش نشدنی 
از فینال جام جهانی 2006 آلمان است؛ جایی که کاپیتان تیم 
ملی فرانســه بعد از درگیری لفظی با مدافع ایتالیایی با سر به 
سینه او می کوبد. در سال 2013 بسیاری از مردم قطر از نصب 
این مجسمه انتقاد کردند اما المیاســا درخصوص هدف قطر 
برای به تصویر کشیدن این مجسمه می گوید: »هدف از نمایش 
این اثر ترویج گفت وگو در مورد استرس حاکم بر ورزشکاران 

و همچنین اهمیت پرداختن به مسائل بهداشت روان است.«

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی، معدن، ماشین آالت و تجهیزات مربوطه تا 20 خرداد 
در محل نمایشگاه بین المللی تهران برپاست.   عکس: حمید وکیلی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

  دلم می سوزد

یاد قدیمی ها به خیــر که نزد 
آنان چه حرمتی داشت حرف مرد، چه حرمتی داشت گرو 
گذاشتن یک تار ســبیل، چه حرمتی داشت جوانمردی، 
چه حرمتی داشت قســم، چه حرمتی داشت مقدسات 
دینی، چه حرمتی داشــت عشــق و خالصه چه حرمتی 

داشت نان و نمک.
می گویند دزدی به خانه ای زد. هرچه اشیای قیمتی یافت 
در کوله گذاشت و داشــت آماده رفتن می شد که ناگهان 
سنگی بلورین و براق توجهش را جلب کرد و برای اینکه 
ببیند آیا جواهر اســت یا چیز دیگر، آن را به نوک زبانش 
زد. همین که طعم آن را چشــید و فهمید که چیست، بر 
خودش لعنت فرســتاد که  ای وای، همه زحماتم به هدر 
رفت. آنگاه هرچه جمع کرده بود بر زمین گذاشــت و راه 
خروج از خانه را پیش گرفت. ناگهان صاحبخانه بیدار شد 
و جلویش را گرفت و بنای داد و بیداد گذاشت. دزد گفت: 
سر و صدا راه نینداز که هرچه برداشــته بودم گذاشته ام 
و دارم با دســت خالی می روم. صاحبخانه تعجب کرد و 
دلیلش را جویا شد، دزد گفت: کاش آن سنگ را به زبان 
نمی زدم. اما چه کنم که وقتی آن را چشیدم دیدم سنگ 
نمک است. ما کسی نیستیم که نمک کسی را بخوریم و 

حق نمک را پاس نداریم. نمکت را حالل کن برادر!
کاری به جشنواره کن و جشنواره های بین المللی نداریم 
که چه دســت هایی و با چه اهدافی آنها را اداره می کنند، 
اما االن دیگر سخت نیســت فهمیدن اینکه هنر و ورزش 
در جامعه بین الملل کاماًل سیاســی اســت. بنابراین در 
عجبم از ایرانی هایی که برای عرض اندام و کسب شهرت 
و پول، خود را در اختیــار آنها قرار می دهند و با توهین به 
مقدسات یا سیاه نمایی اوضاع کشور و تحقیر ملت ایران 
و عمومیت دادن واقعیت هــای تلخی که در هر جامعه ای 
وجود دارد بــه کل جامعــه ایرانی و بــزرگ جلوه دادن 
ناهنجارها، می خواهند برای خود آب و نانی و رسم و نامی 

درست کنند.
و نیز در عجبم از مخالفان سیاســی که خود را در اختیار 
آژانس های خبری و تحلیلی و سیاســی ابرقدرت ها قرار 
می دهند و چشمشــان را می بندند و هرچه دوست دارند 
نثار ایران و ایرانی می کنند و حتی از دشــمنان این ملت 
افزایش تحریم ها و گاه حمله نظامی به ایران را می خواهند. 
باید از اینان پرسید که از چه کسی انتقام می گیرید؟ از آب 
و خاکی که در آن رشد کردید و بزرگ شدید؟ یا از ملتی 
که با پول آنها به جایی رســیده اید و توسط آنها مشهور 

شده اید؟ 
دلم می ســوزد وقتی اینها را می بینم و با نمونه هایشان در 
دنیای عرب یا سایر کشورها مقایسه می کنم. دلم می سوزد 
وقتی هنرمندان خودمان را می گــذارم کنار آن خواننده 
مشــهور و پرطرفدار لبنانی که در جشن ملی لبنان، مثل 
یکی از مردم و همراه آنان حضور دارد و با اینکه مسیحی 
اســت در گفت وگو با خبرنگاران با تمام قدرت از مقاومت 
دفاع می کند. دلم می سوزد وقتی سلبریتی های خودمان 
را با آن ســلبریتی بســیار پرهوادار جهان عرب مقایسه 
می کنم که وقتی در یک پخش زنده با میلیون ها بیننده، 
به نظام و رئیس جمهور کشورش توهین می شود، به شدت 
می خروشد و تا طرفش را وادار به سکوت نکرده به برنامه اش 
ادامه نمی دهد. دلم می سوزد وقتی هنرمندان خودمان را 
که از کشورهای خارجی اقامت و تابعیت گدایی می کنند، 
می گذارم در کنار آن هنرمنــد خارجی که برای برگزاری 
کنسرت در یک کشور خارجی، سفارت این کشور برخالف 
معمول از او می خواهد که خودش به سفارت مراجعه کند. 
در سفارت از او می خواهند که در اتاق دربسته اعالم کند 
که نظام کشورش را تأیید نمی کند، اما او می گوید من بچه 
آن سرزمین هستم و با حمایت آن مردم و در همان نظام به 
اینجاها رسیده ام؛ آنگاه با عصبانیت سفارت را ترک می کند 
و به سرکنســول مربوطه می گوید ویزایتان و دعوت تان 
توی ســرتان بخورد. دلم می ســوزد وقتی نیروی گریز از 
مرکز خودمانی ها را می بینــم و آن خواننده زن عراقی را 
که در مصاحبه اش نه تنها خجالت نمی کشــد که حتی با 
افتخار اعالم می کند که در طول 2ماه محرم و صفر آرایش 
نمی کند و در کارهای هنری شرکتی ندارد و ناخن هایش 
را الک نمی زند و حتی در تمام عمرش حتی یک سال هم 
از پیاده روی اربعین جا نمانده و همه ســاله با حفظ تمام 
آدابی که گاه عوامانه می نماید آن را انجام داده است. دلم 
می ســوزد وقتی نام های فرزندان ســلبریتی های ایرانی 
را می بینم و آن ســلبریتی شــیعه لبنانی را که نام علی و 
حسین و فاطمه روی بچه هایش گذاشته است و در پاسخ به 
خبرنگاران می گوید من یک شیعه هستم و طبق اعتقاداتم 
زندگی می کنم و به احترام امام ام حسین)ع(، اسم فرزندم 
را حسین گذاشته ام. دلم می سوزد وقتی ورزشکار خودمان 
را می بینم که صرف نظر از سیاســت کشورشان در مورد 
اســرائیل، حتی کودک کشی و نامشــروعی آن رژیم هم 
مانع بازی با پرچمش  نمي شود و یا حتی مقابل تیم هایش 
ابایی نــدارد، اما انبوهــی از ورزشــکاران آزاده جهان از 
کشورهای اسالمی و عربی گرفته تا کشورهای شرق آسیا 
و حتی کشورهای غربی که توبیخ شدن توسط دولت های 
خودشان را به جان می خرند و از مصاف با تیم های ورزشی 
اسرائیلی خودداری می کنند. دلم می سوزد برای هنرمندان 
و ورزشــکاران ایرانی که تا به نان و نوایی می رســند قید 
همه  چیز را می زنند و برای آنکه مثاًل از سوی جریان خاصی 

پررنگ و بزرگ شوند به همه  چیز کشورشان می تازند.
آیا به اندازه یک زبان زدن به نمک کشورتان، مدیون این 
مرز و بوم نیستید که اینگونه تیشه به ریشه ملت و مملکت 
می زنید؟ گیریم که از نظر سیاســی بــا حاکمیت فعلی 
و آراي مردم مشکل داشته باشــید، آیا حق است که در 
دامن دشمنان بیفتید و با آنان برای تحریم هموطنانتان 
هم صدا و همنوا شوید؟ گیریم یکی در این مملکت به شما 
بدی کرد و آبرویتان را برد، آیا رواســت که انتقامش را از 
مردم بگیرید و حتی با امامان و مقدساتی که خودتان هم 
نمک گیرشان هســتید در بیفتید؟ اگر شما از یک نفر یا 
حتی چند نفر از مردم یا همکاران خود یا از اصحاب قدرت 
در ایران ضربه خورده باشید، دلیل نمی شود که نمکدان 

ایران و ملت بزرگ ایران را بشکنید.

ســال 2013میالدی مــوج گرما در 
فرانسه بسیاری از سالمندان را با خود 
به کام مرگ کشاند اما این موج از سوی 
مردم بی پاســخ نمانــد و آنها تصمیم 
گرفتند هر ســال در چنین روزهایی 
یعنی اواســط هفته نخست  ماه ژوئن 
یک روز به عنوان روز همبســتگی به 
سالمندان و توان یاب ها کمک کنند؛ 
البته بی مزد و بی منت. دولت فرانسه 
هم در هماهنگی با بایــد و نبایدهای 
اداره هــا و ســازمان های دولتــی و 
غیردولتی ایــن روز را همزمان با روز 
عید پنجاهه مســیحان اعالم کرد تا 
در یک تعطیلــی رســمی بتواند به 
داوطلب هــای این روز همبســتگی 
جدید و سراسری برای حاضر نشدن 

در محل کار کمک کند.
ابعاد ایــن تصمیم سراســری و عزم 
ملی در حد شعار باقی نماند و مطابق 
گزارش دیلی میل آمارهای رســمی 
نشــان می دهد که از ســال 2004 
تاکنــون نزدیک بــه 48 میلیاردیورو 
برای صنــدوق ملی همبســتگی در 
فرانســه جمع  آوری شــده است. این 
صندوق هزینه نگهــداری و مراقبت 
از افراد ســالمند و افــراد توان یاب را 
تامین می کند. مطابــق قانون »هفته 
همبستگی« دولت فرانسه این امکان 
را پیدا کرد تا بــدون افزایش مالیات 
بر درآمد یا افزایش سهم کارمندان و 

کارگران در تامین بودجه مشــارکت 
اجتماعی عمومی )CSG(، بخشی از 
هزینه مورد نیاز برای نگهداری از افراد 
ســالمند یا دارای معلولیت را تامین 
کند. اجرای قانون »هفته همبستگی« 
در فرانسه در عمل بدون اینکه یکی از 
تعطیالت رســمی را از تقویم حذف 
کند آن را به یک روز کاری تبدیل کرد. 
در تقویم ساالنه فرانســوی ها به جز 
»عید پنجاهه« 10 روز تعطیل رسمی 
وجــود دارد. روز اول ژانویه به عنوان 
نخستین روز سال میالدی، روز اول ماه 
می مصادف با روز کارگر، روز هشــت 
می همزمــان با پایــان جنگ جهانی 
دوم، روز 14 ژوئیــه به عنوان روز ملی 
و روز 11نوامبر ســالگرد پایان جنگ 
جهانی اول در فرانسه تعطیل رسمی 
اســت. عالوه بر این فرانسوی ها 5روز 
تعطیل مذهبی نیز دارنــد؛ روزهای 
دوشــنبه عید پاک، پنجشنبه معراج 
مسیح، عروج مریم مادر عیسی مسیح 
15 اوت(، همــه قدیســین )اول  (
نوامبــر( و جشــن کریســمس )25 
دســامبر( تعطیالت مذهبی فرانسه 
هســتند. بنابراین فرانسوی ها حتی 
برای یک روز کار بی مــزد و بی منت 
هم حاضر نشــدند تعطیلی دیگری به 
تعطیالتشان بیفزایند و برای کار خیر 
هم به همان انــدک روزهای تعطیل 

کشورشان اکتفا کردند.

فرهنگ و زندگي

یک روز کار بی مزد و بی منت 

تقویم / زادروزعدد خبر

ادیب نفیس

18خرداد1274، پزشــکی مدرن، تازه در ایران 
پا گرفته بود که سعید نفیسی در تهران متولد 
شد. پدرش میرزا علی اکبر ناظم االطبا معروف 
به ناظم االطباء کرمانی، پدر بزرگش حکیم نفیس 
بن عوض کرمانی، طبیب نامدار ایران و برادرش 
علی اصغر نفیســی ملقب به مودب الدوله بود 
که همگی از پزشکان معروف روزگار خود بوده 
و به جز اینها تا 11نســل پیش از او نیز، همه به 
شغل طبابت مشغول بودند. سعید نفیسی اما راه 
خاندانش را در پیش نگرفت و به سراغ ادبیات 
رفت و شد ادیب، تاریخ نگار، نویسنده، مترجم 
و شاعر و یکی از بزرگ ترین تأثیرگذاران ادبی 
در تاریخ ادبیات معاصر ایران. دیگر غیراز اینها 
چه چیزهایی باید گفت؟ مثال اینکه در نوشاتل 
سوئیس و دانشــگاه پاریس درس خواند و بعد 
به ایران برگشت. بعد هم می شود کلی کتاب و 
مقاالت منتشر شده از او ردیف کرد و عنوان های 
دهان پر کن دانشگاهی. ولی به جای این حرف ها 
تکه ای از توصیفات پری مرز نفیســی، همسر 
سعید نفیســی را درباره او برایتان می آوریم. 
»نفیسی واقعا عاشق کتاب بود. او مصرف مفید 
و بجای پول را فقط در خریدن کتاب می دانست؛ 
به طوری که ضروری ترین احتیاجات شخصی خود 
را در این راه صرف می کرد. می گویند در مدرسه 
شاگرد زیاد منظمی نبود، ولی هوش و حافظه اش 
عالی بود.   هیچ وقت و با هیچ ناشری درگرفتن 
حق تألیف ســخت نمی گرفت.  شاید بهترین 
مجموعه کتاب های روسی درباره ایران از آِن او 
باشد. او توانسته بود به  مناسبِت مسافرت های 
متعددی که به شوروی رفته بود، در طول 40 سال 
آخر زندگی اش اکثر آثار روســی درباره  ایران 
را گردآوری کند. نفیســی مردی بود پاکدل و 
خوشرو. وقتی از کسی می رنجید، رودررو از او 
ِگله می کرد. اگر چه در نویسندگی بی پروا بود و 
گاه نوشته هایش موجب رنجش دوستان می شد، 
چون نیتی پاک داشــت، خیلی زود با دوستاِن 
آزرده، صفا می کرد. تند برمی آشفت و تندتر از آن 
آرام می گرفت. نفیسی صاحب صفات برجسته ای 
بود که مجموع آنها کمتر در فردی یافت می شد.«

حافظ

رواق منظر چشم من آشیانه توست
کرم نما و فرودآ که خانه خانه توست

»عابر بانک همیــن روبه روســت«؛ جمله ای که 
خیلی هایمان وقتی می خواهیم برای پول ویزیت 
کارت بکشــیم، از منشــی های مطب پزشــکان 
می شــنویم. بعد مجبوریم برویم، پول نقد بگیریم 
و برای اینکه دکتر محترم مالیات ندهد، ویزیتش 
را نقدی پرداخت کنیم. اگر به خاطر داشته باشید، 
براساس توافق انجام شده بین سازمان نظام پزشکی، 
سازمان امور مالیاتی و سازمان دامپزشکی، استفاده 
از کارتخوان از ســال1398 به منظــور مقابله با 
زیرمیزی گرفتن پزشکان و ثبت مالیات برای این 
قشر، برای افرادی که در حرفه پزشکی و دامپزشکی 
مشغول فعالیت بودند، اجباری شد و اگر کسی از 
این دستگاه استفاده نمی کرد، جریمه می شد. اما 
از آنجا که بین قشر شریف پزشــکان، افرادی هم 

پیدا می شوند که به قانون پایبند نیستند، همچنان 
گروهی از پزشــکان و مراکز درمانی از اجرای این 
قانون امتناع می کنند. این افــراد راهکارهایی را 
برای اســتفاده نکردن از دســتگاه کارتخوان پیدا 
کرده و بیمــاران را به زحمــت می اندازند و از آنها 
پول نقد طلب می کنند. این روش دریافت، منجر 
به ثبت نشــدن فعالیت مالی این دسته از پزشکان 
در حساب بانکی آنها و افزایش دامنه اختیاراتشان 
در اظهار نامه مالیاتی آخر ســال می شود. عالوه بر 
این، دور زدن تعرفه های مصوب وزارت بهداشت و 
درمان یکی دیگر از دالیل گریز گروهی از پزشکان 
در استفاده از دستگاه های کارتخوان است؛ یعنی 
آن دســته از پزشــکانی که به این تعرفه ها پایبند 
نیستند، از دستگاه کارتخوان استفاده نمی کنند 
تا نهاد های مسئول حتی با بررسی گردش حساب 
آنها نفهمند که یک پزشــک چقدر هزینه ویزیت 
از بیمارانش دریافت کرده اســت و به این ترتیب 
پزشک هر مقدار که بخواهد از بیمار پول می گیرد. 

برخی از مطب های خصوصی هم این ترفند را به کار 
گرفته اند؛ ابتدا از بیمار تعرفه مصوب را با کارتخوان 
دریافت و مابقی هزینه را به صــورت نقدی طلب 

می کنند.
حاال مردم هم صدایشان در آمده و به این وضعیت 
معترض بوده و خواستار رسیدگی مسئوالن به این 
وضعیت هستند. مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار 
مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی هم در این 
زمینه گفته که فهرســتی از پزشکان »متخلف« 
تهیه شده که قرار است برای آنها »پیامک هشدار« 
ارسال شود. به اعتقاد این مســئول، راهکار اصلی 
برخورد با کسانی که از کارتخوان استفاده نمی کنند 
»تفکیک حساب های تجاری و شخصی« است که 
در این صورت »نگرانی از اســتفاده نکردن اصناف 
به خصوص پزشــکان از کارتخوان« وجود نخواهد 
داشــت. این یعنی با اجرای این طرح، افرادی که 
تعداد واریزی های زیادی در ماه داشــته باشــند، 
مشکوک به حســاب تجاری تلقی می شوند و باید 
بابت درآمد حسابشان اظهارنامه ارائه کنند. حاال 
باید دید که این طرح چقدر می تواند پزشکان را برای 
استفاده از دستگاه کارتخوان مجاب و تخلف های 

مالیاتی را کم کند.

سیدمحمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

فراغت نامه 

سپندارمذگان اوقات فراغت

تعطیالت امســال با تعطیالت هر سال، 
تفاوت هایی دارد. بعد از تجربه 2ســال 
تابستان در قرنطینه، شاید انتظار داشته 
باشیم شــلوغ ترین و پررونق ترین حالت 
کالس های تابستانی را ببینیم؛ از طرفی 
شــرایط اقتصــادی لــرزان و ناپایداری 
قیمت ها، خانواده هــا را در هزینه کردها 
و انتخاب هایشان محدود و دست به عصا 

کرده است.
در ایــن وضعیــت گرد و خاکی ســعی 
می کنیم ویژگی های یــک برنامه ریزی 
تابستانی مطلوب را با هم بررسی کنیم تا 
به بهترین گزینه ها رسیده و میوه دلمان 
را در اســتفاده بهینه از این دو روزه دنیا 
که در تابســتان قدری هم کش می آید 
یاری رسانیم.اولین شرط یک برنامه ریزی 
متعادل توجه به نیاز و خواست است. نیاز، 
اعم از هر چیزی است که دانستن و کسب 
آن بــرای فرزند ما از نان شــب واجب تر 
است؛ مثل مهارت های اجتماعی، حرکتی، 
دســت ورزی و... . خواست شامل اموری 
می شوند که می توانند مفید و کاربردی 
یا کم فایده و بی ثمر و چه بسا مضر باشند؛ 
مثل هر کالســی که مد روز می شود، از 
یادگیری زبان بورکینافاســویی بگیر تا 
حفظ اشــعار جالل الدین محمد بلخی 
که معموالً دلخواه ما اولیای عزیز هستند 
یا اموری مانند نشســتن پای تلویزیون و 
کامپیوتر تا آســتانه زخم بستر گرفتن یا 
خوابیدن و از ضعف بیدار شدن و چیزی 
میل کردن و بــاز خوابیدن که در حیطه 
عالقه بچه ها هستند. البته هر دو لیست 
نیاز و خواسته می تواند بسیار طوالنی باشد 
و هر کدام از موارد ظرفیت دارد بررســی 
شود تا در قدم اول بتوانیم تشخیص دهیم 

اصال این مورد خاص، در دسته بندی نیاز 
جای دارد یا خواسته! در قدم های بعدی به 
سؤاالتی از این دست پاسخ دهیم که آیا 
این مورد مشخص، اولویت ماست؟ نیاز به 
کالس و مربی دارد یا در خانه قابل آموزش 
است؟ نیاز به کارگروهی دارد یا باید به طور 

فردی فراگرفته شود؟
برای شروع پیشــنهاد می شود فهرستی 
از آنچه گمان می کنیم نیــاز فرزندمان 
است تهیه کنیم و همینطور فهرستی از 
خواست های مطلوب و مثبت؛ مثال شاید 
قالیبافی نیاز اولویت دار فرزند ما نباشــد 
اما چون خودمان خاطرات شــیرینی از 
دار قالی مادربزرگ مان داریم، دوســت 
داریم شــرایط تجربه این هنــر را برای 
فرزندمان فراهم کنیم. یا مثاًل شاید تور 
دوچرخه ســواری در محله، نیاز ضروری 
نباشد ولی با توجه به عالقه و درخواست 
فرزندمان و وجود شــرایط ایمن، اتفاقاً 
می تواند تجربه خیلی جالــب و مفید و 

خاطره انگیزی باشد.
نکته کنکوری اســتخراج لیست نیازها 
و خواســت ها گفت وگو و پرسش از خود 
شخص مورد نظر یعنی فرزند یا هر کدام 
از فرزندانمان است. شــاید ما به بیشتر 
نیازهای او مســلط باشــیم ولی حتما از 
تمام خواست هایش خبر نداریم. چه بسا 
خودش هم دقیق نداند که چه چیزهایی را 
نیاز دارد یا می خواهد. نوشتن این لیست 
فرصت خوبی اســت برای شناخت ما از 

یکدیگر و تقویت رابطه والد-فرزندی.
بی شــک فرزندانمان و وقت و عمرشان، 
گرانبهاترین سرمایه های زندگی  هستند 
و ما نمی توانیم از نردبانــی باال برویم که 

نمی دانیم آن سرش به کجا می رسد.

فرشته شیخ االسالم قسمت اول
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ازنظرشیوع
ویروسها،بهدوران
قبلکرونابرگشتهایم

 پیش از شــیوع کرونا، انــواع بیماری ها وجود 
داشــت و افراد به آن مبتال می شدند. در دورانی 
که کرونا شایع شــد، تمام توجه مردم به سمت 
همین ویروس بود؛ به همین دلیــل با توجه به 
پروتکل های بهداشــتی به ویژه  در ابتدای شیوع 
ویروس، مردم تجمع نمی کردند و ارتباطات کم 
شد. حاال که شــیوع کرونا روند نزولی پیدا کرده 
است، جامعه دوباره به دوران قبل از کرونا برگشته 
و باید هم انتظار بروز انواع بیماری ها را داشــت. 
برخی از بیماری ها به صورت طبیعی وجود دارند 
و قابل کنترل هستند، دســتورالعمل های الزم 
در ایــن زمینه وجود دارد و تغییــری هم نکرده 
است؛ بنابراین نباید تصور کرد که حاال با هجوم 
انواع بیماری ها و ویروس ها مواجه شده ایم. نکته 
اینجاست که در دوران کرونا، احتیاطات بیشتری 
وجود داشت و مردم بیشتر مراقب سالمتی شان 
بودند و بهداشت را رعایت می کردند. هم اکنون 
اما چنین فضایی از بین رفته است و به دلیل از سر 
گرفته شدن ارتباطات مردم، چندان عجیب نیست 
که با انواع بیماری ها مواجه شویم. هم اکنون تمرکز 
از روی کووید-19 کنار رفته اســت. در 2ســال 
گذشــته هم به هر حال مردم با انواع ویروس ها 
مواجه بوده اند و حاال هم میزان ابتال به آن بیشتر 
شده است؛ بنابراین نمی توان گفت که انسان در 
برابر ویروس ها ضعیف تر شده، بلکه انسان در این 
مدت به دلیــل اینکه برخوردی بــا ویروس های 
مختلف و میکروب ها نداشــته، دچار افت ایمنی 
شده اســت. همانطور که عفونت و ویروس های 
تنفسی دیگر هم در این مدت بیشتر از قبل دیده 
می شــود. دلیل آن هم این اســت که در دوران 
شــیوع کرونا، ویروس های دیگــر فرصتی برای 
چرخش نداشتند و بدن انسان هم مواجهه ای با 
آنها نداشت؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که با 
شیوع بیشتر این ویروس ها، با اختالالت گوارشی 
و تنفسی بیشتری مواجه شویم. برخی شاید تصور 
کنند واکسیناسیون، می تواند عاملی برای ایجاد 
تغییرات در بدن و ابتال به انواع بیماری ها باشد، 
اما چنین چیزی مطرح نیســت. واکسیناسیون 
تنها علیه کووید-19 انجام شــده است و ما فقط 
در برابر کرونا ایمن شده ایم، اما مراقبت، دوری از 
تجمع ها، استفاده از ماسک و شست و شوی مداوم 
دست ها، رعایت فاصله فیزیکی و... منجر به این 
شد تا ویروس هایی مثل ویروس های گوارشی و 
تنفسی، کمتر مردم را گرفتار کند. حاال که این 
پروتکل ها کمتر رعایت می شود، این ویروس ها هم 
فرصت بیشتری پیدا کرده اند؛ بنابراین نمی توان 
گفت که حــاال ما با موج افزایشــی از بیماری ها 
مواجه می شــویم، بلکه ما به دوران قبل از کرونا 
برگشته ایم، یعنی درســت مانند آن زمان، انواع 
ویروس ها در گردش است و در هر دوره، عده ای 
مبتال می شــوند. البته نیاز بــه اقدامات ویژه ای 
نیست، برخی از ویروس ها واکسن دارند که قابل 
پیشگیری اند و از برخی از ویروس ها هم می توان با 
رعایت پروتکل های بهداشتی جلوگیری کرد. فعال 
نیاز به اقدام خاصی نیست و نگرانی چندانی درباره 

این بیمار ی ها وجود ندارد. 
هم اکنون وضعیت قابل قبولی از شیوع کرونا بر 
کشور حاکم اســت؛ هر چند که هنوز مواردی 
از فوت کرونا، به صورت روزانه ثبت می شود که 
احتماال اینها افرادی هستند که بیماری خاصی 
داشــته اند، یا زمان زیادی از تزریق واکسن شان 
گذشته و ایمنی پایین بود یا واکسن نزده بودند. 
البته موارد ابتالی روزانه مانند شــرایطی که از 
ابتدا وجود داشته، همیشه چندین برابر آمارهای 
رسمی اســت چرا که خیلی ها با وجود ابتال به 
مراکز درمانی مراجعه نمی کنند و ابتالیشــان 
هم ثبت نمی شود. هم اکنون هم وضعیت همین 
است؛ یعنی مبتالیان خفیف خیلی زیاد هستند؛ 
بنابراین آمارشــان در جایی ثبت نمی شود. در 
شــرایط فعلی بهترین اتفاق، پایش ژنتیک این 
بیماری اســت. در کشور انگلســتان این اتفاق 
افتاده و در شرایطی که دیگر از همه تست کرونا 
گرفته نمی شــود، به صورت رندم، از مردم تست 
گرفته می شود و میزان شیوع بیماری در مناطق 
مختلف سنجیده می شــود. با این روش، تصویر 
واقعی تری از شیوع ویروس به دست می آید و برای 
برنامه ریزی های بعدی مهم است. مهم ترین نکته 
در شرایط فعلی این است که افراد بدون عالمت 
ابتال، 5 تا 7روز و افراد با عالمت، 7 تا 10روز باید 
در قرنطینه بمانند. البته هم اکنون شــواهدی 
مبنی بر شیوع زیرسویه BA4 و BA5 در ایران 
یعنی زیرســویه هایی که در آمریکا و اروپا شایع 
شده، وجود ندارد، اما اگر اینها شایع شوند، تزریق 
دوز بوستر و ســوم، می تواند پیشگیری کننده 
باشد. با این حال هم اکنون بهترین اقدام این است 
که همچنان پروتکل های بهداشتی در فضاهای 
بسته رعایت شود، تا سرنوشتی که اکنون برای 
کشورهای اروپایی و آمریکا، رخ داده برای کشور 
ما اتفاق نیفتد. در این کشورها هم واکسن تزریق 
شده، اما به دلیل اینکه پروتکل ها به سرعت حذف 
شده، آنها گرفتار ســویه های جدیدی از کرونا 
شده اند. به هر حال ما هم خیلی جلوی گردش 
ویروس را نگرفته ایم و پس از تزریق واکســن، 
نسبت به آن اطمینان خاطر پیدا کردیم. این در 
حالی است که ایمنی بدن به تدریح کم می شود 
و باید ساالنه واکسیناسیون انجام شود. افرادی 
که تاکنون واکسن نزده اند باید به سرعت برای 
این کار اقدام کنند. نباید فراموش کرد که تنها 
جایی که می تواند پایان کرونا را اعالم کند سازمان 
بهداشت جهانی است؛ در غیراین صورت، ویروس 
همچنان در گردش است، با اینکه ممکن است در 

برخی کشورها کنترل شده باشد.

نگاه
علیرضا ناجی

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

درمحاصرهویروسها

ســرخک، هپاتیــت کــودکان، آبلــه میمونی، 
مسمومیت و اسهال ویروسی و انتقال بیماری های 
آندمی برخی کشــورها بــه دیگر نقــاط، نگرانی 
عجیبی را برای جامعه جهانی رقم زده است. حاال 
خیلی ها تصور می کنند که کووید-19 انســان  ها 
را در برابر ویروس ها ضعیف کــرده که این چنین 
با بازگشــت دوباره بیماری های ویروسی مواجه 
شده اند. شناســایی حدود 800 مورد آبله میمون 
در اروپا، شیوع هپاتیت کودکان در 20کشور دنیا، 
شناســایی حدود 140مورد بیماری سرخک در 
ایران با وجود ریشه کن شدن این بیماری و افزایش 
مراجعه به مراکز درمانی به دلیل مسمومیت های 
ویروسی هم این تصورات را تقویت کرده که شاید 
مردم اکنون در محاصره ویروس های فرصت طلب 
پس از ضعیف شــدن ویروس کرونا قرار گرفته اند. 
همشهری در گفت وگو با متخصصان ایمنی شناسی 
و اپیدمیولوژی احتمال غلبه ویروس ها بر انسان، 
دلیل شــیوع بیماری های ویروسی در جهان پس 
از آرامش نسبی کرونا، اثرات کووید-19 بر تقویت 
ویروس ها، تأثیر داروها و واکسن های کرونا و تدابیر 
مواجهه با بیماری های مطرح شده در دوران کنونی 

را بررسی کرده است.

شواهدی از غلبه ویروس وجود ندارد 
»شــواهدی مبنی بر غلبه ویروس  و بیماری های 
قدیمی بــر زندگی انســان وجود نــدارد؛ چراکه 
بیماری های شــایع فعلی در گذشــته هم وجود 
داشــته و آمار فوت ناشــی از ابتال به آنها هم باال 
نیست.« علی میالنی، عضو انجمن ایمنی شناسی 
و آلرژی ایران، این موضوع را اعالم و در گفت وگو با 
همشهری، درباره توجه بیش از حد جامعه جهانی 
به بیماری های ویروســی بعد از پاندمی کرونا به 
چند نکته اشــاره می کند: »اکنون هراس جهانی  
از انواع بیماری ها ایجاد شده و مردم و متخصصان 
نسبت به بیماری های همه گیر حساسیت بیشتری 
پیدا کرده اند؛ این در حالی  اســت که بیماری های 
فعلی نوپدید نیســتند؛ مثال ســرخک به عنوان 
مسری ترین بیماری قابل انتقال در جهان پس از 
واکسیناسیون ریشه کن شــده بود. افزایش موارد 
ابتال به این بیماری در ایران به دلیل ورود مسافرانی 
از کشور افغانســتان بود که واکسینه نشده بودند. 
دیگر بیماری های ویروســی هم سال هاســت در 
مناطق مختلف دنیا به صورت آندمی وجود دارد، 
اما تغییرات اقلیمی، مهاجرت هــا و عوامل دیگر 
باعث می شــود که این ویروس ها منتقل شوند.« 
 میالنی درباره این تصور که پس از پاندمی کرونا، 
انســان  در برابر ویروس ضعیف شــده  ، می گوید: 
»چنین چیــزی را نمی توان گفــت. همانطور که 
سیستم ایمنی بدن تمام موجودات به روز می شود، 
ویروس ها هم به همین نســبت تغییرات ژنتیک 

دارند. آنها خودشان را سازگار می کنند تا به میزبان 
حمله کنند. البته زمانی که بدن در مواجهه با یک 
ویروس قرار می گیرد و نسبت به آن ایمن می شود، 
در برابر دیگر ویروس ها هم این ایمنی تا حدودی رخ 
می دهد؛ به همین دلیل نمی توان تصور کرد که بعد 
از کرونا، بدن انسان ها در برابر ویروس ضعیف شده 
باشد.« به گفته او، واکسن ها در مقابله با ویروس ها 
نقش مهمی داشته و دارند: »واکسن های اولیه از 
ویروس های ضعیف شده بودند و بعد با ویروس های 
کشته شده تولید شده اند. اکنون هم فناوری جدید 
نوترکیب و mRNA نسل بعدی واکسن ها هستند 
و تولید واکســن  با این فناوری ها باعث شده علیه 
ویروس های بیماری  زا اقدامات بهتری انجام شود. 
بیماری های ویروسی که در گذشته می توانستند 
به شدت آســیب زا باشــند، اکنون چنین قدرتی 
ندارند. سیستم ایمنی هم با توجه به فناوری های 
جدید، به روزتر شده و در برابر ویروس ها مقاومت 
دارد.« این ایمونولوژیســت بــه وضعیت مطلوب 
واکسیناسیون در ایران اشاره می کند و می گوید: 
»با اینکه در کشورهای همسایه، انواع بیماری های 
ویروسی وجود دارد، اما با شیوع آنها در کشور مواجه 
نیستیم. برخی بیماری ها هم که در این مدت بسیار 
به آن پرداخته شد، مثل هپاتیت کودکان اکنون در 
حال خاموش شدن است، اما به همان انداره هراس 
جهانی ناشــی از پاندمی کرونا، در یک بازه زمانی 

به شدت مورد توجه قرار گرفت.« 

سیستم ایمنی ضعیف تر شده است 
میالنی درباره اینکــه با وجود چنین شــرایطی 
چرا اکنون ابتال بــه انواع بیماری های ویروســی 
و حتــی میکروبی افزایش پیدا کــرده، به گونه  ای 
که بیماری های آندمی از کشــورهای آفریقایی به 
کشورهای اروپایی هم رســیده، توضیح می دهد: 
»حتی با وجــود انتقال بیماری  از یک کشــور به 
کشورهای دیگر، تا زمانی که سیستم ایمنی درست 
عمل کند، نگرانی درباره بیماری ها وجود نخواهد 
داشت، اما اکنون برخی عوامل روی سیستم ایمنی 

اثر نامطلوب داشته است؛ ازجمله آلودگی هوا که 
ذرات معلق آن، تعادل سیستم ایمنی را به سمت 
ضعیف شدن می برد. از سوی دیگر زندگی شهری 
باعث شده که ســطح ویتامین D3 بدن انسان ها 
کاهش پیدا کند یا تغذیه نامناسب و دور شدن از 
ورزش هم منجر به ضعیف تر شدن سیستم ایمنی 
شده است. این شــرایط باعث می شود ویروس ها 
فرصت بیشتری برای فعالیت علیه انسان ها داشته 
باشند. شــبیه همان چیزی که درباره کووید-19 
رخ داد.« ایــن متخصص ایمنی شناســی درباره 
اینکه آیــا ویروس ها با توجه به جهش هایشــان، 
تغییرات ژنتیک در بدن انســان ها ایجاد کرده اند، 
هم می گوید:  »تعدادی از ویروس ها قابلیت جهش  
دارند، امــا نمی توانند به راحتــی روی ژنوم بدن 
انســان ها تأثیر بگذارند. در ویروس هایی که جزو 
خانواده های دارای کمون باال هستند که ویروس 
HIV هم جزو آنهاســت، ایــن تأثیرگذاری وجود 

دارد، اما تمام ویروس هــا چنین قدرتی ندارند که 
تغییرات اساسی در بدن ایجاد کنند. ویروس کرونا 
چنین ظرفیتی ندارد و اکنون در حال بدل شدن 
به وضعیت آندمی است. به نوعی این ویروس برای 
ماندگاری خودش در مسیر همزیستی با انسان  قرار 
گرفته است. واکسیناسیون هم باعث شد تغییرات 
ژنتیک در ویروس ایجاد شود و در سویه اومیکرون 
این مسئله کامال مشــخص بود که بیماری زایی 

شدید و قدرت کشندگی آن کاهش پیدا کرد.«  

همراهی کووید -19 با سایر ویروس ها
مسعود یونسیان، دبیر کمیته اپیدمیولوژی مقابله 
با کووید-19 وزارت بهداشت هم درباره اینکه چرا 
برخی بیماری ها ازجمله سرخک، هپاتیت یا آبله 
میمون در حال گســترش در کشــورهای جهان 
هســتند، چند فرضیه مطرح می کنــد. به اعتقاد 
این اپیدمیولوژیســت در وهله اول این شــرایط 
به سیستم تشخیص مرتبط اســت: »در این باره 
یک مثال وجــود دارد، تا پیش از این کســی در 
کشور نبود که تعداد مرگ های ناشی از تصادفات 

رانندگی را بشــمارد و از مرگ ساالنه 23هزار نفر 
بر اثر ایــن حوادث خبر بدهد، پــس عمق فاجعه 
دیده نمی شد، اما با ایجاد سیســتمی برای بیان 
آمارها اکنون تصادفات جــاده ای اهمیت زیادی 
پیدا کرده  است. این مســئله درباره بیماری ها هم 
مطرح است. تا پیش از پاندمی کرونا، آمار تجمیعی 
یا تفکیکی درباره بیماری ها به این گستردگی در 
سطح بین المللی یا در سطح کشورها اعالم نمی شد، 
اما پس از کرونا این شکل از انتشار آمار مرسوم شده 
و اعداد ابتال و مرگ ناشی از بیماری ها به چشم آمده 
است.« او ادامه می دهد:  »آمار ساالنه مرگ ناشی 
از آنفلوآنزای فصلی در جهان قابل توجه است، اما 
به صورت کلی اعالم نمی شــود؛ مثال در کشوری 
مثل آمریکا، مرگ ناشــی از این بیمــاری، چند 
10هزار نفر در سال است؛ به دلیل همین هوشیاری 
جوامع پس از پاندمی کرونــا، اکنون آمارها درباره 
موارد ابتال و مرگ بیماری ها حتــی در ایران هم 
بیشتر در دسترس است، وگرنه بیماری هایی مثل 
سارس، مرس، زیکا یا آبله میمونی، مسمومیت و 
اسهال ویروسی که اخیرا شایع شده قبال هم وجود 
داشته و حاال با بیان آمارها شدت حساسیت جامعه 
نسبت به بیماری ها بیشتر شــده است.« فرضیه 
دومی که یونســیان مطرح می کند، تشدید دیگر 
بیماری ها به دلیل همراهی ویروس کووید-19 با 
سایر ویروس هاســت: »درباره هپاتیت کودکان، 
این فرضیه مطرح است که ویروس کرونا، آلودگی 
این گروه ســنی به هپاتیت را آســان کرده است. 
این اســتدالل می تواند اینگونه باشد که اگر یک 
ویروس آلودگی جمعی را رقم بزند، شرایط را برای 
ویروس های بعدی فراهم می کند.« تجویز گسترده 
داروهای ضعیف کننده سیســتم ایمنی در دوران 
کرونا هم یکی دیگر از عواملی است که به اعتقاد این 
عضو کمیته علمی کرونا منجر به افزایش بیماری ها 
شده است: »بخشی از این داروها برای تعدادی از 
بیماران ضرورت داشت، اما در برخی موارد مردم 
خودسرانه داروها مصرف کردند یا برخی پزشکان 
هم به دلیــل آگاه نبــودن از پروتکل های درمانی 

تجویز بی دلیل داشــتند. ضعف سیســتم ایمنی 
می تواند زمینه ســاز بیماری هایی باشد که به طور 
معمول دیده نمی شوند؛ ازجمله بیماری قارچ سیاه 
که جدید نبود اما در دوران کرونا ابتال به آن بیشتر 

مورد توجه قرار گرفت.« 

مدیریت هراس از بیماری ها پس از کرونا 
یونســیان در پاســخ به این ســؤال که آیا چنین 
وضعیتی، موقتی اســت؟ توضیــح می دهد: »در 
این باره نمی توان نســخه یکســانی بــرای تمام 
بیماری ها پیچید؛ مثال درباره بیماری قارچ سیاه 
عامل مولد در تمام افراد وجــود دارد، اما افرادی 
که سیستم ایمنی مناسب دارند، مبتال نمی شوند. 
برخی بیماری ها نســبتا نوپدید هســتند، مثل 
ســارس - کووید که انتظار داریم آینده ای مشابه 
آنفلوآنزا داشــته و در کنار انســان ها باقی بمانند. 
برخی بیماری ها هم مثل سارس و مرس در مقطعی 
از زمان طغیان داشــتند و اکنون به عنوان تهدید 
جوامع بشری مطرح نیســتند.« یونسیان درباره 
اینکه آیا اکنون با شیوع بیماری های سرکوب شده 
به وسیله واکسن ازجمله سرخک و آبله مواجهیم؟ 
 DNA می گوید: »بیماری ویروســی آبله بر پایه
ویروس است اما عامل سارس - کووید یا آنفلوآنزا 
RNA ویروس هســتند. RNAها می توانند دچار 

جهش شوند و ناپایدار هســتند. این مسئله باعث 
می شود واکســن  این بیماری هر سال تغییر  کند. 
اما ماده ژنتیک در DNA ویروس ها جهش ندارد و 
همین مسئله باعث می شود از 50سال پیش یک 
واکسن برای این بیماری تزریق شده و انسان ها در 
گذر زمان به بیماری مبتال نشوند. همین حاال هم 
آبله میمونی با وجود تفاوت هایی که با آبله دارد، با 
همان واکســن قبلی قابل کنترل است. البته آبله 
میمونی هنوز به عنوان یک معضل جهانی مطرح 
نیســت و تعداد موارد تشخیصی سرعت افزایشی 
ندارد؛ چیزی که درباره کرونا متفاوت بود و در مدت 
کوتاهی، به شکل انفجاری افزایش پیدا کرد.« این 
اپیدمیولوژیست درباره اینکه چطور می توان هراس 
ناشی از بیماری ها در دوران فروکش کردن بحران 
کرونا را مدیریت کــرد؟ می گوید: »باید اعتماد به 
سیستم بهداشتی و درمانی کشــور وجود داشته 
باشد. اگر ضروری باشد که مردم ترسی از بیماری ها 
داشته باشــند، در این باره اطالع رسانی  می شود تا 
منجر به مدیریت بهتر بیماری شود. اما در مقاطع 
کنونی هیچ یک از بیماری های موجود شــرایطی 
برای ایجاد ترس در میان مــردم ندارند. در دوران 
کرونا، از سوی برخی پزشــکان چنین رفتارهایی 
رخ داد که باعث شــد دارو بیش از حد تجویز شود 
یا سی تی اســکن ها و آزمایش هــای غیرضروری 
افزایش پیدا کند. مناســب ترین کار این است که 
مردم بدانند اطالعــات درســت را از چه منبعی 
دریافت کنند و وزارت بهداشت و سازمان بهداشت 

جهانی معتبرتریــن توصیه ها و 
اخبار را پیرامون وضعیت کنونی 
در اختیار مردم قرار می دهند.«  

مولفه های مقابله با شیوع بیماری های ویروسی پس از کرونا 
بیماری ها به دلیل افزایش مراودات بین المللی بیشــتر از گذشته در 
حال انتقال  هستند و ایران هم در منطقه ای قرار دارد که آسیب پذیری 
آن برای بروز انواع اپیدمی ها باالست. این هم نکته ای است که حمید 
سوری، رئیس کارگروه بهداشت و پیشگیری ستاد ملی مقابله با کرونا 
به آن اشاره می کند و به همشهری می گوید: »به دلیل اینکه ترددهای 
بین المللی کشورها قابل کنترل نیست و حتی ترددهای غیرقانونی هم 
وجود دارد، ورود بیماری های مختلف قابل انتظار است؛ به ویژه اینکه 
در کشورهای همسایه از نظر بهداشــتی و درمانی وضعیت مناسبی 
وجود ندارد. در این وضعیت بیماری های منتقله تنفســی، شــانس 
اپیدمی و طغیان بیشــتری دارند؛ چرا که به مردم می توان گفت چه 
چیزی را نخورند یا با چیزی تماس نداشته باشند، اما نمی توان گفت 
که نفس نکشــند. حتی استفاده از ماســک هم با وجود مؤثر بودن، 
مانع 100درصدی در ابتال نیســت؛ چراکه برخــی تمکین نمی کنند، 
برخی درست ماسک نمی زنند و گاهی ماسک ها استاندارد نیستند.« 
سوری معتقد است که در شرایط فعلی برداشتن تمرکز از پاندمی کرونا 
زود است، اما باید نسبت به شــیوع دیگر بیماری ها هم هوشیار بود: 
»مهم ترین نکته این است که نظام سالمت باید هوشیار و آماده باشد و 

مولفه های آمادگی را فراهم کند؛ از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی 
تا بیماریابی، واکنش سریع نسبت به شیوع بیماری و اعمال اقدامات 
الزم در مرزها. اما به نظر نمی رسد که نظام سالمت آماده ای در این باره 
داشته باشیم. اینکه چه اتفاقی قرار اســت درباره برخی بیماری ها 
براساس سابقه گذشــته آنها رخ دهد را می توان پیش بینی کرد، اما 
برخی بیماری ها هم هســتند که چندان قابل پیش بینی نبوده و باید 
درباره آنها مطالعات بومی عمیق انجام شود. در این باره وزارت بهداشت 
باید اطالعات مورد نیاز را در اختیار محققان قرار دهد تا مطالعات علمی 
دقیق را انجام دهند.« این اپیدمیولوژیست ادامه می دهد: »ما هنوز از 
پاندمی کرونا عبور نکرده ایم. دوره بیماری کرونا 14روزه است و باید 
2دوره بیماری، یعنی 28روز طی شود و هیچ مورد جدیدی از بیماری 
نداشته باشــیم تا ادعا کنیم که بیماری خاموش شده است. دوره بعد 
از پاندمی هم باید به دقت رصد شود و با توجه به نوع بیماری یک بازه 
زمانی چند ماهه دارد تا اطمینان پیدا کنیم بیماری بازگشت یا ویروس 
تغییرات ژنتیک ندارد.« به گفته او، در این زمان، فرد ممکن است در 
معرض بیماری های ویروســی دیگر قرار بگیرد و شدت این شرایط 
وابسته به رفتارهای جامعه، نظام های مراقبت از سالمت و نحوه مواجهه 
با بیماری هاست. نقطه اصلی حفظ و ارتقای سالمت جامعه در این دوران 

برخوردار بودن از مرکز کنترل بیماری های چابک و به روز است.

نکته

بی
ماس

 طه
رضا

 علی
ی/

شهر
 هم

س:
عک

مریم سرخوش گزارش
روزنامه نگار

مسعودیونسیان،
دبیرکمیته

اپیدمیولوژیمقابله
باکووید-1۹وزارت

بهداشت:
تجویزگسترده

داروهای
ضعیفکننده
سیستمایمنی
دردورانکرونا
بهعنوانیکیاز
عواملافزایش
بیماریهامطرح
هستند.بخشیاز
اینداروهابرای

تعدادیازبیماران
ضرورتداشت

امادربرخیموارد
مردمخودسرانه
مصرفکردندیا
برخیپزشکان
تجویزبیدلیل

داشتن

بیماریویروسی
DNAآبلهبرپایه
ویروساستاما

عاملسارس-
کوویدیاآنفلوآنزا

RNAویروس
هستند.RNAها
میتوانندجهش
کنندوناپایدار

هستندواینمساله
باعثمیشودکه
واکسنهایاین
بیماریهرسال

تغییرکنند.اماماده
DNAژنتیکیدر
ویروسهاجهش

ندارند

علیمیالنی،
عضوانجمن

ایمنیشناسیو
آلرژیایران:

بهدلیلهراس
جهانیبعداز

پاندمیکرونا،مردم
ومتخصصاننسبت

بهبیماریهای
همهگیرحساسیت

بیشتریپیدا
کردهاند.البته

بیماریهایفعلی
نوپدیدنیستند،
مثالسرخکبه

عنوانمسریترین
بیماریقابلانتقال

درجهانپساز
واکسیناسیون

ریشهکنشدهبودو
افزایشمواردابتال
درایرانبهدلیل
ورودمسافرانیاز
کشورافغانستان
بودکهواکسینه

نشدهبودند

تازمانیکهسیستم
ایمنیدرستعمل
کند،نگرانیدرباره
بیماریهاوجود
ندارد.امااکنون
برخیعواملروی
سیستمایمنیاثر
نامطلوبگذاشته
است؛ازجمله

آلودگیهوا،کاهش
D۳سطحویتامین
بدنانسان،تغذیه

نامناسبودور
شدنازورزش

اخباری وجود دارد مبنی بر اینکه پس از فروکش کردن کرونا، انواع بیماری های ویروسی شایع شده است. با این حال متخصصان می  گویند که شواهدی 
مبنی بر غلبه ویروس ها  وجود ندارد، این بیماری ها در گذشته هم شایع بودند

برخیمشکالتناشیاز
نبودباوربهمهدویتاست

اشتغالزایی
بایکایدهنوآورانه

دوچرخهبرقیاشتراکی
درمسیرقلبتهران

 قالیباف در سومین اجالسیه
 بین المللی فعاالن مهدوی: 

با شکل گیری یک استارت آپ در حوزه تولید محتوای 
بصری، بخشی از جوانان به درآمدزایی رسیده اند

شهرداری تهران به دنبال ایجاد امکان استفاده از 
دوچرخه های برقی اشتراکی در مناطق مرکزی شهر است
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مدافع حرم امن الهی هستیم
حجت االســالم کاظم صدیقــی، رئیس مجمع 
راهبردی اندیشــه مهدویت و امام جمعه موقت 
تهران نیز در این اجالسیه گفت: در زمان پهلوی 
مردم رفاه نداشــتند. نــه قدرتی داشــتیم ونه 
کارخانه ای که بخواهد تولیــدی انجام دهد و نه 
پیشــرفتی که بتواند نیازهای جامعــه را تامین 
کند. با وقوع انقالب و حضور امام درکشور، دین، 
عزت، انســجام، محبت، ایثار، شــهادت طلبی و 
قدرت درمردم شــکل گرفت و ایجاد شد. مردم 
برای حفظ این وضعیت در 8سال جنگ تحمیلی 
خون دادند و از انقالبی که رقم زدند دفاع کردند. 
وی با بیان اینکه روزگاری جنگ در کنار مرزهای 
ایران بود اما اکنون عمق استراتژیک کشور توسعه 
یافته و قادریم ازحریم امــن الهی نیز دفاع کنیم، 
ادامه داد: روزی در داخل کشــور از مرزها دفاع 
می کردیم. امروز در مرز رژیم صهیونیستی با سوریه 
از حریم امن الهی دفاع می کنیم که این موضوع 

دستاوردی بزرگ برای کشور است.

جنگ آمریکا با والیت جنگ اعتقادی است
دبیرکل جنبش عهداهلل عراق نیــز در اختتامیه 
ســومین اجالســیه بین المللی فعاالن مهدوی 
گفت: مهم ترین آزمون شــیعیان در دوره غیبت، 

حمایت از نایــب امام زمان)عج( اســت. وظیفه 
شــیعیان در زمان غیبت انتظار ظهور است ولی 
باید توجه کرد که انتظار یک کار است نه نشستن. 
حجت االسالم سیدهاشم الحیدری افزود: ارتباط 
ما با امام زمان)عج(، همان والیت است. به عنوان 
ســرباز والیت می بینم درجنگ نرم که با هدایت 
آمریکا شکل گرفته است ولی فقیه و نظام جمهوری 
اســالمی را هدف گرفته اند. بعضی علما و بزرگان 
حتی در برنامه های تلویزیوني به گونه ای ســخن 
می گویند که گویی جمهوری اسالمی در جهان 
وجود ندارد. الحیدری افزود: جنگ اصلی آمریکا 
با والیت جنگ اعتقادی است و به این علت رهبر 
انقالب به اهمیت جهاد تبیین اشاره کردند و آن را 

فریضه دانستند.

دانشگاه محور تمدن سازی اسالمی 
رئیس فراکســیون مهدویت مجلس نیز در این 
اجالسیه با بیان اینکه دانشگاه مبدأ طراحی تمدن 
نوین اسالمی است، گفت: برای طراحی تمدن نوین 
اسالمی نیاز است هویت اسالمی و گفتمان امام و 
انقالب به شکل ویژه مورد توجه قرار گیرد و ارکان 
نظام نیز براساس ماموریت هایی که دارند در این 
عرصه تالش کنند. محمدمهدی زاهدی به اجالس 
فعاالن مهدوی اشاره و با بیان اینکه جهاد تبیین 

در قالب چنین اجالس هایــی معنا پیدا می کند، 
گفت: این نوع اجالس ها نوعی جهاد تبیین است و 
نتایج آنها باید به طراحی فضاهای مؤثر و مفید در 
آینده به منظور ایجاد تمدن نوین اسالمی منتهی 
شــود. وی اضافه کرد: براســاس بیانیه گام دوم 
انقالب باید با ایجاد تمدن نوین اســالمی، زمینه 
ظهور ولی عصر)عج( را فراهم کنیم. در این مسیر 
7محور مورد تأکید رهبری شامل علم و پژوهش، 
معنویت، اخالق و اقتصاد، عدالت، مبارزه با فساد، 
استقالل و آزادی، عزت ملی، مرزبندی با دشمن و 
سبک زندگی آمده است که باید به این موارد در 
طراحی تمدن نوین اســالمی توجه شود. زاهدی 
با بیان اینکه دانشگاه مبدا تمدن سازی اسالمی در 
بیانیه گام دوم انقالب است به ویژگی های چنین 
دانشگاهی اشاره کرد و افزود: دانشگاه تمدن ساز 
باید خالق، نوآور، مســئله محور، برون دادمحور و 
ماموریت محور باشد، ضمن اینکه حوزه های علمیه 

نیز باید در این زمینه به دانشگاه کمک کنند.
فعــاالن  بین المللــی  اجالســیه  ســومین 
مهدوی با محوریــت بیانیــه گام دوم انقالب در 
حوزه های بین الملــل، ویژه کشــورهای محور 
مقاومت، حــوزه و دانشــگاه، مســجد و هیأت، 
مؤسسات و کانون های مهدوی و کودک و نوجوان 

برگزار شد.

معاون اسبق وزارت امورخارجه خواستار شد
مجلس سفر گروسی به 

تهران را محدود کند
معاون اســبق وزارت خارجه وکارشــناس ارشــد مسائل 
بین الملل گفــت: مجلــس در واکنش به اقدام سیاســی 
وغیرحرفه ای مدیــرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی، 

تعلیق عضویت ایران در NPT را بررسی کند.
محمد جوادالریجانی با اشــاره به ســفر رافائل گروســی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ســرزمین های 
اشغالی و رایزنی با مقامات رژیم صهیونیستی درباره موضوع 
هسته ای ایران، خاطرنشان کرد: این اقدام گروسی بیش از 
حد غیرحرفه ای و سیاسی است و الزم است با این رفتارها 

برخورد جدی شود.
 NPT وی ادامه داد: آژانس بین المللی انــرژی اتمی طبق
موظف اســت برای کشــورهایی مانند ایران کــه فناوری 
صلح آمیز هســته ای را دنبال می کنند، هم در توسعه فنی 
وهم درمباحث مربوط به ایمنی کمک کند، اما گروســی با 
فراموشی تعهدات و وظایف آژانس، آن را ظاهرا به یک نهاد 
سیاسی درخدمت صهیونیست ها تبدیل کرده است که این 
مسئله می تواند منجر به بی اعتمادی به رویکردها و رویه این 

سازمان از سوی ایران شود.
محمدجواد الریجانی درباره چگونگی واکنش متناسب ایران 
به اقدام غیرحرفه ای گروســی تأکید کرد: معتقدم مجلس 
ایران دست کم 2 کار را می تواند در برهه فعلی در دستور کار 

قرار دهد تا مانع ادامه روند فعلی شود.
وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسالمی می تواند نقش 
تعیین کننده ای در این زمینه داشــته باشد  گفت: نخست 
اینکه مجلس باید طرحی را تصویب کند که براساس آن  از 
وزارت خارجه بخواهد تا سفر گروسی به تهران محدود شود. 
الریجانی ادامه داد: در رویکرد دوم مجلس  ایران می تواند  
درصــورت ادامــه رونــد فعلــی 
آژانس،براساس تصمیم و قانون  
خواهان تعلیق عضویت ایران 
در NPT شود و این مسئله را 

مورد بررسی قرار دهد.
ایــن کارشــناس مســائل 
بین الملل و موضوع هسته ای 
تأکیــد کــرد: آژانس 
باید بــرای اقدامات 
و  غیرحرفــه ای 
سیاسی خود پاسخ 
متناسبی از ناحیه 
ایــران دریافــت 

کند. / تسنیم 

سالح های ایرانی 
تامین کننده امنیت عراق

وزیردفاع دردیداربا وزیر کشورعراق گفت: محصوالت 
نظامی وزارت دفاع ایران می تواند در کمک به تأمین 

امنیت درعراق مؤثر باشد.
امیرسرتیپ آشتیانی با بیان اشــتراکات 2 کشور بر 
ضرورت تعمیــق روابط تأکید کرد و افــزود: نگاه ما 
به عراق تابعی از 3رکن اساســی حمایت از وحدت 
و یکپارچگی عراق، کمــک به تحکیم ثبات و امنیت 
و مشــارکت در توســعه و آبادانی عراق است. وی با 
بیان اینکه برخی با دوستی و همدلی 2 کشورموافق 
نیســتند تصریح کرد: برهمین اســاس مسئوالن 
می بایست نگاه جدی  و عمیق تری برای مقابله با این 
تخریب ها و کارشکنی ها داشــته باشند. آشتیانی با 
بیان اینکه 2کشــور درمنطقه حساسی ازغرب آسیا 
واقع شدند، خاطرنشان کرد: تروریسم به عنوان یکی 
از ابزارهای غرب و نظام ســلطه برای توجیه حضور 
خود در منطقه وعاملی برای اختالف بین کشورهای 
اسالمی است. معتقدیم این کشورهای منطقه و غرب 

آسیا هستند که باید امنیت منطقه را مدیریت کنند.

نقل قول خبر

 خبر

برخیمشکالتناشیازنبودباوربهمهدویتاست
قالیباف در سومین اجالسیه بین المللی فعاالن مهدوی: 

سومین اجالسیه بین المللی فعاالن 
مهدوی با رویکرد جریان ســازی  
گفتمان تمدن نوین اســالمی در 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و در محورهای علم 
و پژوهش، عدالت و مبارزه با فساد، اقتصاد، معنویت 
و اخالق، سبک زندگی و عزت ملی روابط خارجی و 
مرزبندی با دشمن روز گذشته با حضور رئیس قوه 
مقننه و جمعی از اندیشمندان داخلی و خارجی در 

تاالر مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در این اجالسیه با 
بیان اینکه وقتی حرف از مهدویت است، صحبت 
از عدالت، اخالق و همه خوبی ها و ترسیم آینده ای 
روشن اســت گفت: فرهنگ مهدویت برای همه 
انســان ها امیدآفرین اســت. این انقالب اسالمی 
بود که امروز باعث حیات مجدد اســالم و ســبب 
عزت مســلمین در این مقطع زمانی شده است. 
محمدباقر قالیباف با بیــان اینکه رهبر انقالب در 
بیانیه گام دوم، انقــالب را آغازگرراهی جدید در 
عالم دانسته اند، گفت: انقالب در عصری ظهور کرد 
که همه شئون زندگی انسان ها در قبضه دومکتب 
انسان ساخت بوده است. قالیباف به بیانیه گام دوم 
انقــالب و ارتباط آن با موضوع مهدویت اشــاره و 
اضافه کرد: بیانیه گام دوم انقالب منشوری خالصه 
و حکیمانه از سرگذشــت تا سرنوشت ماست و در 
این مســیر حرکت در گام دوم انقالب مشــخص 
می شود که باید در این مســیر حرکت شود. وی 
ادامه داد: باید به ســمت جامعه اسالمی و تمدن 
نوین اسالمی حرکت کنیم. دشمنان با جمهوری 
اســالمی که روحش روح انقالب اسالمی نباشد 
و ریشــه در فرهنگ قرآن و عترت دارد، مشــکل 
دارند. کشــورهای دیگری نیز داریم که نامشان 
جمهوری اسالمی است و حرف از اسالم می زنند 
اما با آنها مشــکلی ندارند و با آنها پیمان بســتند 
و در یک مســیر با آنها حرکت می کنند. قالیباف 
در بخش دیگری از ســخنان خود به  وجود برخی 
مشکالت در کشور اشاره و ریشه آن را باور نداشتن 
به باورهای انقالبی و مهدوی دانست و افزود: بخشی 
از نارســایی های داخل به دلیل فشارهای دشمن 
نیست بلکه به دلیل باورهای کسانی است که باور 
خود را نسبت به انقالب از دست داده اند و در حوزه 
اداره و تصمیم گیری به باورهایی که اساس پیروزی 
انقالب اســالمی بوده توجه نکردند که باید به این 

موضوع توجه جدی شود.

هسته ای

گزارش

یم
سن

س: ت
عک

احمد سالک
نماینده ادوار مجلس 

راهبــرد دشــمنان تغییــر کرده اســت. 
هــدف  را  مســلمانان  درگذشــته 
حمالت رســانه ای خود قــرار می دادند 
درحالی که امروز به مقدسات اسالمی 
هجمــه می کننــد، البتــه ایــن مســئله 
بــرای بــار اول نیســت و ادامــه خواهد 

داشت. / فارس 

محمد رشیدی
نماینده مجلس

دشــمنان نظــام از رویارویــی نظامــی با 
کشــور ناامیــد هســتند و می خواهنــد 
از طریــق ایجــاد نارضایتــی و در نهایت 
اعتراض هــا بــه کشــور رخنــه کننــد. 
مســئوالن نظام وظیفه دارند بــا ایجاد 
روحیه نشاط و امید این توطئه را خنثی 

کنند. / ایسنا 
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استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان با یک ایده، 
کار خود را در حوزه هــای مختلف آغاز می کنند. با 
پرورش این ایده و حمایت شتاب دهنده های مالی 
پس از مدتی آنها تبدیل به کسب وکارهایی می شوند 
که عالوه بر خلق ارزش، بــرای بخش قابل توجهی 
از فعاالن آن حوزه اشتغالزایی می کنند. همچنین 
خدمات گیرندگان آنها هم در مقایسه با روش های 
سنتی از رضایت بیشــتری برخوردار خواهند شد. 
حاال تعدادی از جوانان کشــور با پرورش یک ایده 
در حوزه تولید محتوای بصری، پلتفرمی را طراحی 
کرده اند که 2گــروه عمده از منافــع آن بهره مند 
می شوند. گروه اول شامل تولیدکنندگان محتوای 
بصری اســت و گروه دیگر افراد، کســب وکارها و 
شرکت هایی هســتند که نیاز به خدمات عکاسی، 
تصویربرداری، ساخت تیزر و مواردی از این دست 
دارند. اجرایی شــدن این ایده باعث شده که هر دو 
گروه ضمن رضایت از کار بــرای پرداخت هزینه ها 

نگرانی نداشته باشند.

نیاز بازار و خلق یک ایده
امیرحسین محمدزاده، مدیرعامل این استارت آپ 
در گفت وگو با همشهری از راه اندازی پلتفرمی سخن 
می گوید که عکاســان، فیلمبرداران، تدوینگران، 
ادیتورها و به طور کلی عوامل تولید محتوای تصویری 
در یک سو و کسانی که به این خدمات)عکاسی، تیزر، 

موشن گرافی( نیاز دارند در سوی دیگر قرار دارند.
محمدزاده با اشــاره به اینکــه خدمات دهندگان 
نمونــه کار و قیمت ها را ارائــه می دهند می گوید: 
خدمات گیرندگان هم با مشاهده آثار ارائه دهندگان 
خدمات، می توانند یکی از این افراد را برای کار خود 

انتخاب کنند و سفارش بدهند.
به گفته او »این اســتارت آپ از یک ایده در دانشگاه 

شروع شــد. ما بعضی از دوستان را می دیدیم که در 
دانشگاه از دانشجویان عکس می گرفتند و بهای آن را 
دریافت می کردند. به همین خاطر به این فکر افتادم 
که می توانیم چیزی شبیه به تاکسی های اینترنتی 

در حوزه عکس و تصویربرداری داشته باشیم«.
مدیرعامل این اســتارت آپ به مطــرح کردن این 
ایــده در یکــی از خانه هــای نــوآوری به عنوان 
شتاب دهنده)accelerator( اشــاره می کند که 

مورد حمایت سرمایه گذار قرار گرفت.
محمدزاده همچنین از تحلیل بازار و نیازســنجی 
و تنوع کاری که مشــتریان نیاز دارنــد می گوید و 
نتیجه آن را اینگونه توصیف می کند: »به این نتیجه 
رسیدیم که مشتری حاضر اســت هزینه بیشتری 
متحمل شــود اما کیفیت باالیی دریافت کند. این 
اتفاق باعث شد که ما از ایده اولیه که در لحظه عکاس 

در محل عکاسی حاضر شود، فاصله بگیریم.« 
او با اشــاره به اینکه به این ترتیب تصمیم گرفتیم 
ارزشــی را خلق کنیم که بازار به آن نیاز دارد، ادامه 
می دهد: »در این بازار الزم بــود که به موضوع حق 
انتخاب توجه کنیم. بنابراین باید خدمات دهندگان 
و قیمت کارشان مشــخص باشد تا خدمت گیرنده، 
عکاســی را انتخاب کند که با ســلیقه اش منطبق 

باشد.«
بنیانگــذار این اســتارت آپ همچنین یــادآوری 
می کند که »پیش از این اگر کســی نیاز به خدمات 
تصویربرداری داشــت باید به چندین اســتودیو و 
آتلیه مراجعه می کرد و نمونه کارهای آنها را می دید 
که بســیار زمانبر بود. ضمن اینکه عموما پورسانت 
اســتودیوها و آتلیه ها هم به هزینه های عکاسی و 

فیلمبرداری اضافه می شد«.
محمدزاده با اشــاره به اینکه این ایده باعث شد که 
ما بتوانیم در نقش اســتودیو و آتلیه ظاهر شویم و 
خدمت گیرنده را مستقیما به خدمت دهنده وصل 
کنیم، می گوید: »از آنجا که تعداد پروژه ها زیاد است، 
پورسانت ما بسیار پایین تر خواهد بود و نتیجه کار 

هم به صرفه تر است.«

ارزش حق انتخاب و مشاوره
مدیرعامــل این اســتارت آپ مهم تریــن اتفاق در 
این پلتفرم را حق انتخاب شــخص عکاس و سبک 
عکاس می داند. به گفته محمــدزاده »عالوه بر این، 
به جز افراد، کســب وکارها بخش دیگری از جامعه 
هدف ما هســتند، که نیاز به محتوای بصری)تیزر 
و عکاســی صنعتی و شــرکتی( در حوزه تجارت 

اجتماعی)social commerce( دارند«.
او به خدمت دیگری از طرف این پلتفرم اشاره می کند 
و با تأکید بر اینکه مشتریان متفاوت هستند و برای 
بعضی هزینه و برای برخی دیگر کیفیت اولویت دارد، 
می گوید: »این خدمت جدید به این شکل است که 
ما بخشی را در پلتفرم درنظر گرفته ایم که به آنها در 
مورد نوع محتوا مشورت می دهیم و این کار پیش از 

تولید محتوا انجام می گیرد.«
به گفته محمــدزاده »درواقع ما به گونــه ای به آنها 
مشــورت می دهیم و محتوایی را بــرای آنها تولید 
می کنیم که آنها بتوانند متناسب با سناریوی خود 
رشــد کنند«. او در توضیح ایــن خدمت می گوید: 
»کسب وکارها وارد این پلتفرم می شوند و این مسئله 
را مطرح می کنند که چه نوع محتوایی را بســازند 
تا مناسب کار آنها باشــد. اگر به عنوان مثال، کسی 
جوراب فروشی دارد ما در مورد نوع محتوای مناسب 
با فروش جوراب به او مشورت می دهیم. پس از این 
مشورت هم آنها اگر تمایل داشته باشند می توانند از 

خدمات ما استفاده کنند.«

موانع پیش رو
مدیرعامل این اســتارت آپ مهم ترین چالش این 
اســتارت آپ را در ابتدا یافتن و حفظ منابع انسانی 
عنوان می کند و از تالش تیم این استارت آپ برای 
راضی نگه داشــتن هر دو طرف)مجری و کارفرما( 

می گوید.
محمــدزاده بعضی از مشــکالت را هــم مربوط به 

نداشتن تجربه برای »پلتفرم بودن« می داند.
به گفتــه او »به عنــوان مثــال، یک بــار یکــی از 

خدمات دهندگان در میانه کار دست از ادامه فعالیت 
کشــید، درحالی که ما به خدمت گیرنده یا کارفرما 
متعهد بودیم. بنابراین به ناچار هزینه کردیم تا ارائه 

خدمت به کارفرما به بهترین نحو به پایان برسد«.
محمــدزاده همچنیــن می گوید: »یکــی دیگر از 
چالش های اول کار این بود که ما بر دریافت هزینه 
کم و ارائه خدمت با کیفیت تمرکز کرده بودیم و به 
همین خاطر، افراد آماتور به جمع ما اضافه می شدند 
و این در حالی بود که کارفرماها انتظار باالیی داشتند. 
این اتفاق ها باعث می شــد که ما استراتژی خود را 
تغییر دهیم تا درنهایت به جایی رسیدیم که اکنون 

هستیم.«

دیده شدن تولیدکنندگان محتوای بصری
بنیانگذار این اســتارت آپ این پلتفرم را همچنین 
جایی برای عرضــه مهارت هــای تولیدکنندگان 

محتوای بصری می داند.
محمدزاده می گویــد: »کارفرمایان بــا مراجعه به 
پکیج هــای ارائه دهندگان خدمات بــا یک فضای 
رقابتی مواجه می شوند و در این میان، تولیدکنندگان 
محتوا به شکلی مناســب دیده می شوند. همچنین 
کارفرمایــان به عکاســان و تصویربــرداران امتیاز 
می دهند و این امتیاز در رزومه آنها ثبت می شود. به 
این ترتیب، اکنون فضایی ایجاد شده که هم به نفع 

خدمات دهندگان و هم خدمات گیرندگان است.«
رفع مشــکل پرداخــت هزینــه مدیرعامــل این 
استارت آپ یکی از مشکالتی است که ارائه دهندگان 
خدمات با آن روبه رو بودند را نبود یک تضمین واقعی 

برای دریافت حق الزحمه عنوان می کند.
محمدزاده با اشاره به اینکه پلتفرم ما این مشکل را به 
این شکل حل کرده که هزینه پروژه در ابتدای کار از 
کارفرما دریافت و به صورت امانت پیش ما نگهداری 
می شود، ادامه می دهد: »پس از آنکه مجری کار خود 
را به نحو احسن انجام داد، پول بدون هیچ مشکلی 
به حساب او واریز می شود. بنابراین هیچ یک از طرفین 

نگران پول خود نخواهند بود.«

اشتغالزاییبایکایدهنوآورانه
با شکل گیری یک استارت آپ در حوزه تولید محتوای بصری، بخشی از جوانان به درآمدزایی رسیده اند

عمادالدین قاسمی پناهاستارت آپ
روزنامه نگار

 رونمایی از فناوری های جدید
WWDC در

کنفرانس جهانی توسعه دهندگان )WWDC( اپل، بزرگ ترین 
معرفی نرم افزار این شرکت در سال محســوب می شود و آنها 
اکنون iOS 16، جدیدترین نرم افزار خود را برای آیفون معرفی 
کرده اند. به گزارش سی ان بی ســی، تیم کوک، مدیرعامل اپل، 
WWDC را با ســخنرانی از پیش ضبط شده با مدیران اجرایی 

آغاز کرد که آخرین نسخه های نرم افزار اپل برای آیفون، آی پد، 
مک و واچ را فاش کردند. همچنین او 2 لپ تاپ جدید را معرفی 
کرد که با تراشه های جدید M2 کار می کنند. این دستگاه ها نیز 
در جریان سخنرانی معرفی شدند و در کنار آنها، موارد دیگری 
نیز به چشم می خوردند. در اینجا، تمام آنچه اپل در این رویداد 

معرفی کرد را فهرست وار مالحظه می فرمایید:
iOS 16 نرم افزار جدید آیفون با نام

M2 مک  بوک ایر کامال جدید با تراشه جدید
M2 مک بوک پرو 13 اینچی جدید با تراشه

macOS Ventura نرم افزار جدید مک به نام
iPadOS 16 نرم افزار جدید آی پد به نام

Apple Pay Later، سرویس خرید-اکنون-پرداخت بعدی اپل

watchOS 9 نرم افزار جدید اپل واچ با نام
M2 تراشه جدید اپل

iOS 16 معرفی

یکی از مهم ترین قســمت های این برنامه، معرفی جدیدترین 
سیستم عامل اپل برای گوشی های آیفونش بود. این شرکت در 
جریان برگزاری رویداد WWDC، در کنار معرفی سیستم عامل 
iOS 16 فهرســت دســتگاه هایی که از این سیســتم عامل 

پشتیبانی می کنند را نیز منتشر کرد.
بر این اساس، ســری آیفون 8 و نســل های جدید آیفون این 
به روزرسانی را دریافت می کنند. در مقابل، خبری از انتشار این 
به روزرسانی برای ســری آیفون 7 و همچنین نسل اول آیفون 
SE نیست. فهرست آیفون هایی که می توانند iOS 16 داشته 

 X، باشند، به شرح زیر است: آیفون 8، آیفون 8 پالس، آیفون
Xs و Xs Max، آیفــون11، 11 پرو و 11 پــرو مکس، آیفون 

12، 12 مینی، 12 پرو و 12 پرو مکس، آیفون 13، 13 مینی، 
13 پرو و 13 پرو مکس و آیفون SE 2020 و SE 2022. این 
نســخه از iOS دارای ویژگی های جذابی است و قابلیت های 
شخصی ســازی جدیدی را در اختیار کاربــران قرار می دهد. 
نسخه نهایی این سیستم عامل همزمان با معرفی گوشی آیفون 
14منتشر خواهد شد. صفحه قفل جدید در iOS 16 امکانات 

شخصی سازی فوق العاده ای دارد. 

M2 تراشه
اپل در رویــداد WWDC به غیر از 2مک بــوک خود، یک 
رونمایی ســخن افزاری دیگر نیز داشــت. تراشه M2 خود 
را نیز معرفی کرد. این چیپ ادامه دهنده مســیر پیشرفت 
گسترده اپل در زمینه پردازش سخت افزاری است؛ مسیری 
که با چیپ M1 شروع شد و دنیای رایانه ها را به یک چالش 

واقعی کشاند. 

اختتامیه
کنفرانس جهانی توسعه دهندگان 2022 اپل که از روز دوشنبه 
16خرداد آغاز شــده، در روز جمعه بیســتم خرداد به پایان 

خواهد رسید.

 ناپدید شدن سلول های سرطانی
در یک کارآزمایی شگفت انگیز 

آزمایش کوچکی با حضور 18بیمار مبتال به ســرطان رکتال 
)انتهای روده بزرگ( انجام شده که نتایج آن شگفت انگیز بوده 
است. در این کارآزمایی همه بیماران یک داروی مشترک مصرف 
کردند و پس از آن ســلول های ســرطانی در تک تک بیماران 
ناپدید شد و در معاینه فیزیکی، آندوسکوپی، توموگرافی گسیل 
پوزیترون، اســکن PET و حتی اسکن  ام.آر. ای قابل تشخیص 
نبود. به گزارش یاهو، دکتر لوئیس دیاز جونیور از مرکز سرطان 
مموریال اسلون کترینگ، نویسنده مقاله ای که روز یکشنبه در 
مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شد، گفت که هیچ مطالعه دیگری 
را نمی شناسد که در آن چنین آزمایشی با چنین نتیجه ای انجام 
شده باشــد. دیاز گفت: من معتقدم این نخستین بار است که 
در تاریخ ســرطان چنین اتفاقی می افتد. دکتر آلن پی ونوک، 
متخصص سرطان روده بزرگ در دانشگاه کالیفرنیا که در این 
مطالعه شرکت نداشت، گفت: من هم فکر می کنم این نخستین 

مورد در تاریخ سرطان باشد. دوستارلیماب، دارویی است که به 
سیستم ایمنی اجازه می دهد سلول های سرطانی را شناسایی 
کند و آنهــا را از بین ببــرد. بیماران مبتال به ســرطان رکتال 
درمان های طاقت فرسایی از جمله شیمی درمانی، پرتودرمانی و 

جراحی های سخت را سپری می کنند. 

ایــالن ماســک، مدیرعامــل تســال 
می گویــد توییتــر اقــدام بــه نقــض 
آشــکار توافــق 44میلیــارد دالری آنها 
کــرده و او حــاال می توانــد این قــرارداد 
را فســخ کنــد. تیــم حقوقــی او در 
نامه ای به این شــرکت مدعی شد که 
توییتر نتوانســته اطالعات مربوط به 
بات های این شــبکه اجتماعی را ارائه 
کند و ماسک براساس توافق میان دو 
طرف مستحق دانستن این اطالعات 

است.

44
میلیارد

مجلـــــــــس  مصــــــــوبه  براســـــــــاس 
نماینــدگان و ســنای ایالــت نیویــورک 
اســتخراج کنندگان ارزهــای دیجیتــال 
در این ایالــت تنها تا 2 ســال دیگر حق 
اســتفاده از ســوخت های فســیلی را 
دارنــد. تصویــب ایــن مصوبه بخشــی 
از تالش هــای ایالــت نیویــورک بــرای 
کاهــش 85درصــدی انتشــار گازهــای 

گلخانه ای تا سال2050 است.

2
سال

 ناســا اعــالم کــرده براســاس پــروژه ای 
کــه بــا هــدف توســعه هواپیماهــای 
سازگار با محیط زیســت در سال2016 
راه اندازی شــده بود، نخستین نسخه 
آزمایشــی ایــن نــوع هواپیمــا را در ماه 
آینده میــالدی آزمایــش خواهــد کرد. 
هواپیماهــای الکتریکــی می تواننــد 
40درصد بهــره وری حمل ونقل هوایی 

را افزایش دهند.

40
درصد

پزشکی

عدد خبر

فناوری
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مزایای دوچرخه برقی
  در دوچرخه برقی رکاب زدن همچنان مورد نیاز است، اما قدرت باتری این 

کار را آسان تر می کند و می تواند در سرباالیی ها به راکب کمک زیادی کند.
از دیگر مزایای این سیستم این است که فشار به مقدار زیادی از روی زانو و 
ساق پای شما برداشته می شود و شــما می توانید تعداد دور بیشتری رکاب 

بزنید.
  طبق تحقیقات دانشگاهی در سوئیس، دوچرخه  سواری با دوچرخه برقی 

به اندازه دوچرخه معمولی مزایا دارد.
  با یک بار شــارژ کردن دوچرخه برقی می توان بین 28 تا 

80کیلومتر آن را برانید.
  یک دوچرخه برقی حدود 100 تا 

150وات انرژی مصرف می کند.

مکث

ماسبی
ا طه

یرض
ی/ عل

شهر
س: هم

عک

تردد در نقاط مرکزی شهر تهران مثل خیلی از شهرهای بزرگ 
دنیا باید به مرور تغییر کند؛ چراکه حجم باالیی از سفرهایی که 
در قلب پایتخت صورت می گیرد، وابســته به وسایل نقلیه ای 
است که نتیجه ای جز بی نظمی ترافیکی و آلودگی هوا ندارد. 
موتورسیکلت هم که وسیله محبوب خیلی از کسانی شده که 
هر روز به محدوده های بازار بزرگ و راسته های تجاری و اداری 
مرکز شهر مراجعه می کنند؛ چه برای تردد شخصی و چه برای 
جابه جایی بار. بنابراین ســاماندهی تردد و حرکت به سمت 
اســتفاده از حمل ونقل پاک در مناطق 6، 7، 11و 12 اهمیت 
دارد و حاال خبر می رسد که شــهرداری در آینده ای نزدیک 
نه تنها امکان بهره مندی شهروندان از موتورسیکلت های برقی 
اشــتراکی را در این مناطق فراهم می کنــد، بلکه با همراهی 
سرمایه گذاران، پای دوچرخه  های برقی اشتراکی را هم به مرکز 
شهر باز خواهد کرد. موتورسیکلت های برقی اشتراکی که چند 
ماهی می شود به صورت آزمایشی در محدوده اراضی عباس آباد 
فعال شده اند و با همکاری پلیس راهور کم کم به دیگر نقاط شهر 
نیز وارد خواهند شد و دوچرخه برقی هم که در مرحله جذب 

سرمایه گذار است، به جمع آنها اضافه می شود.
چندی پیش ســازمان حمل ونقل و ترافیک با هدف توسعه 
دوچرخه ســواری به عنوان یک مد حمل ونقــل پاک و جذب 
ســرمایه گذار برای این منظور فراخوانی صــادر کرد. یعقوب 
آزاده دل، مدیر واحد توســعه سیســتم های حمل ونقل پاک 
درباره فراخوان منتشر شــده برای دعوت از سرمایه گذاران و 
شرکت ها در اجرای طرح دوچرخه های اشتراکی به همشهری 
می گوید: »مدیریت شــهری در ایــن دوره می خواهد هزینه 
اســتفاده از دوچرخه را برای شــهروندان به حداقل برساند. 
به طوری که استفاده از این وســیله برای شهروندان جذاب و 
به صرفه باشد. به همین منظور سازمان حمل ونقل و ترافیک 
فراخوانی منتشــرکرده است که براســاس قیمت کارشناس  
رسمی دادگســتری، قســمت عمده هزینه تمام شده سفر 
را شــهرداری تقبل می کند و شــهروندان با کمترین هزینه 
می توانند از این وســیله حمل ونقل پاک اســتفاده کنند. در 
این شرایط سرمایه گذاران از شــرکت های اشتراکی گرفته تا 
هر شرکتی دیگر که تمایل دارد تا در این حوزه فعالیت کند، 
می  تواند ورود کرده و اسناد سهمی را از حوزه معاونت توسعه 
حمل ونقل و ترافیک دریافت و تکمیل کند و برای ما بفرستد. 
اگر نیازی هم به مشاوره و راهنمایی بیشتر داشته باشند، برای 
آنها جلسه ای گذاشته شده و تمام جزئیات و ابعاد طرح تشریح 
می شود. این فراخوان در سایت سازمان حمل ونقل و ترافیک 

هم بارگذاری شده است.« از قرار معلوم در طرح و قالب جدید، 
حمایت و خرید سفر با دوچرخه برای شهروندان تهرانی است و 
با مدل های قبلی تفاوت دارد؛ به گونه ای که شهرداری خدمات 
را خریداری می کند و مانند گذشــته دیگر به صورت تکی به 
شهروندان فروخته نمی شود؛ چراکه در حالت قبلی که تمام 

هزینه ها را مســافر تقبل و پرداخت می  کرد، 
استقبال شــهروندان هم کمتر بود و در واقع 
مردم از خودشــان مقاومت نشان می دادند. 

البته برای شــهروند هم توجیه ندارد که حق 
عضویت 200 و 250هــزار تومانی بدهــد و برای هر بار 
استفاده نیز چند هزار تومان پرداخت کند. از طرف دیگر، 

هزینه های مربوط به این شرکت ها 
هم افزایش پیدا کرده است و در 

نتیجه شهرداری می خواهد با هدف 
توسعه حمل ونقل پاک، بخش زیادی 

از این هزینه ها را پوشش بدهد. به گفته آزاده دل، 
تمام این موارد در بودجه سال 1401سازمان 
حمل ونقل و ترافیک دیده شده و تمام کارها 
و مراحل قانونی و حقوقی مربوط به آن نیز 
انجام شــده و مصوبات الزم چه از شورای 
محترم شــهر تهران و چه هیأت مدیره 

سازمان اخذ شده است. همچنین 
تمام هزینه هــای مربوط به 

اجــرای طــرح در بودجه 
دیده شــده و کارشناس 
رسمی هم برآورد قیمت 

کرده است.

دوچرخهبرقیاشتراکیدرمسیرقلبتهران
شهرداری تهران به دنبال ایجاد امکان استفاده از دوچرخه های برقی اشتراکی در مناطق مرکزی شهر است

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

تجربه پالسکو در آبادان گره گشا شد
چه عواملی فرایند عملیات را سخت  ادامه از 

می کرد؟صفحه 3
نکته مهم این است که در حادثه پالسکو مصالح گچ و آجر بود 
و بالفاصله آواربرداری انجام شد اما در حادثه متروپل با انبوهی 
از پیچیدگی مصالح مواجه شــدیم. وجود بتــن، میلگردهای 
درهم تنیده، تیرآهن های معلق در آســمان و... فرایند عملیات 
آواربرداری و امدادرسانی را بسیار ســخت می کرد و به جرأت 
می توان گفت یکی از سخت ترین و پیچیده ترین آواربرداری ها 

در کشور بود.
چرا اینقدر عملیات آواربرداری در متروپل طول 

کشید؟
چند عامل در طوالنی شدن آواربرداری متروپل دخیل بودند. 
اول اینکه در متروپل عملیات آواربرداری و نجات همزمان با هم 
انجام می شد و نیروهای آتش نشان مجبور بودند بااحتیاط کار 
کنند و به محض دیدن پیکر محبوس شدگان، کار با تجهیزات 
مکانیکی متوقف می شد و به صورت دستی ادامه می یافت. نکته 
دوم میلگردهای درهم تنیده و تیرآهن های معلق بودند که امکان 
داشت هر لحظه سقوط کنند و نیروهای آتش نشانی و هالل احمر 
دچار آسیب شوند؛ بنابراین الزم بود میلگردها بریده شوند. مورد 
ســوم هم ناپایداری بخش های باقی مانده از ساختمان بود که 
همزمان با عملیات آواربرداری دچار لرزش می شدند و احتمال 
فروریزش آنها وجود داشت و ازاین رو باید این بخش پایدارسازی 
می شد. همه این عوامل عملیات را در 4روز اول کند کردند اما 
از روز پنجم تدابیر الزم اندیشیده شــد و عملیات آواربرداری 

سرعت گرفت.
آیا وضعیت معابر و باریک بودن کوچه ای که بنا 
در آن قرار داشت نیز تأثیری منفی در عملیات آواربرداری 

داشت؟
خیابان اصلی)خیابان امیرکبیر( عریض بود و مشــکلی وجود 
نداشــت اما عملیات در کوچه مجاور به دلیل کم عرض بودن، 
کند پیش می رفت که با همراهی مردم و با استفاده از تجهیزات 

اقدامات آواربرداری و نجات انجام شد.
عملیات آواربرداری شبانه روزی پیگیری می شد؟

بله. عالوه بر تهران از چند اســتان دیگر)ایالم، فارس، اصفهان، 
خوزســتان و...( نیز نیروهای آتش نشانی و هالل احمر به محل 
اعزام شــده بودند که حــدود 1500تــا 2000نیرو)امدادگر، 
آتش نشان، انتظامی، مردمی و...( در 3شیفت 8ساعته، شبانه روز 

تالش می کردند.
پس از حادثه مردم به محل هجوم آوردند. آیا این 

حضور تأثیری در عملیات آواربرداری داشت؟
روزهای اول حضور مردم کار را ســخت می کرد اما این موضوع 
مدیریت شــد و مردم به نیروهای پشــتیبان تبدیل شــدند و 
کمک حال نیروهای امدادی و آتش نشــانی بودند. نکته جالب 
این اســت که مردم خونگرم و مهربــان آبادان بــا پذیرایی از 
نیروهای امدادی و آتش نشانی مثل همیشه حماسه نوع دوستی 

خلق کردند.

ابوالفضل فالح
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران

 تالش داریــم منابــع را از درآمد تفکیک 
کرده و بر همین اســاس یــک اداره مجزا 
در این خصوص در اداره کل تشــخیص 
و وصــول درآمــد ایجــاد خواهــد شــد. از 
آنجایی که سیاســت مدیریت شهری بر 
ارتقــای ســطح درآمد های پایدار اســتوار 
اســت، پایدارســازی منابــع درآمــدی در 

اولویت برنامه های شهرداری قرار دارد.

شینا انصاری
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار 

شهرداری تهران
 اجــرای برنامه هــای خالقانــه مطابــق بــا 
نامگــذاری ایــام هفتــه محیط زیســت، 
افتتــاح چندیــن خانــه محیط زیســت در 
سرای محالت، برپایی غرفه های آموزشی 
و اطالع رســانی در فضاهــای شــهری، 
بوستان ها و مکان های شاخص و پرتردد 
و... ازجملــه برنامه هایــی اســت کــه بــا 
راهبری اداره کل محیط زیست در سطح 

مناطق 22گانه در حال اجراست.

نقل قول خبر

عدد خبر

گپ

همزمــان بــا دهــه کرامــت و در شــب 
میــالد فرخنــده ثامن الحجــج حضــرت 
امام رضــا)ع( و بــا حضــور جمعــی از 
خادمیــاران کانــون خدمــت رضــوی 
منطقــه3 اســتان تهــران، بزرگ تریــن 
پرچم ســبز رضوی به ارتفــاع 250 متر از 
ســطح دریا و 300 کیلوگرم وزن به ابعاد 
22 در44مترمربــع در منطقه فرهنگی و 
گردشگری عباس آباد امروز چهارشنبه 
18 خــرداد 1401 برافراشــته و بــه اهتــزاز 

درمی آید.

250
متر 

شهردار منطقه 6تهران از آغاز توافقات 
احــداث دو پارکینــگ زیرســطحی بزرگ 
در محلــه امیرآبــاد خبــر داد. مســعود 
رنجبریــان در پاســخ بــه مســائل مطرح 
شــده توســط معتمدین محالت گفت: 
»باتوجــه بــه شــرایط خــاص منطقــه، 
در محلــه امیرآبــاد پیش بینــی کردیم با 
همراهــی 2دســتگاه دولتــی، دانشــگاه 
تربیــت مــدرس و ارتــش جمهــوری 
اســالمی ایــران 2پارکینــگ زیرســطحی 

بزرگ احداث کنیم.« 

2
پارکینگ 

دوچرخهبرقیاشتراکی؛ازهزینهتاتعداد
  90درصد هزینه استفاده از دوچرخه را شهرداری پرداخت می کند.

  10درصد هزینه استفاده از دوچرخه توسط شهروندان پرداخت می شود.
  اولویت بهره مندی از دوچرخه ها با مناطق 6، 7، 11و 12است.

  اگر شرکت سرمایه گذاری تمایل داشته باشد در محله و مناطق جنوبی فعالیت کند، محدودیتی وجود ندارد.
  سازمان های مایل به فعالیت، باید 300دوچرخه دنده ای یا 200دوچرخه دنده ای و 100دوچرخه برقی برای اشتراک  داشته باشند.

  طبق اسناد رسمی، شرکت ها و سازمان ها باید اپلیکیشن مرتبط برای استفاده از دوچرخه اشتراکی را هم داشته باشند.
  اکنون فقط شرکت »بیدود« در زمینه دوچرخه های اشتراکی فعالیت می کند که هیچ گونه حمایت مالی از آن صورت نمی گیرد.

  همزمان با طرح دوچرخه برقی اشتراکی مسیر های دوچرخه سواری شهر هم توسعه پیدا می کند.
  209هزارتومان حق عضویت ساالنه برای ثبت نام در سامانه دوچرخه های اشتراکی معمولی بیدود است.

  5400تومان هزینه سفر با دوچرخه های اشتراکی معمولی فعلی به ازای هر 30دقیقه در تهران است.
  شهروندان در پایان هر ماه می توانند صورت وضعیت و هزینه سفر را محاسبه و آنچه را که پرداخت کرده اند، از شهرداری طلب کنند.
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مادریبا8هزارو۳فرزندباسواد
کیان ضیایی مهر، نیکوکاری که برای کودکان کار مادری می کند

نوشیدنی انبه؛ دسر  خنک جنوبی 
برای تابستان

من دوستی جنوبی داشتم که در 
گرم ترین روزهای تابستان هم 
غذاهای تند می خورد و پشت سر 
هم، خرمــا و خوراکی هایی با 
طبع گرم مصرف می کرد! من 
که همیشــه از این کار تعجب 

می کردم، یک روز دیگر طاقت نیاوردم و از دوســتم پرسیدم که 
چطوری در این گرما، این همه غذاهای تند و گرم مصرف می کند؟!  
جواب دوســتم جالب بود! گفت: ما جنوبی ها عادت کرده ایم که 
غذاهای تند یا با طبع گرم را مصرف کنیم تا دمای داخلی بدن مان 
باال برود. این طوری، راحت تر می توانیم گرمای هوا را تحمل کنیم! 
نوشیدنی انبه که در ترکیب با خرما، دارچین و حتی جوز هندی 
درست می شــود،  یکی از نوشــیدنی های مورد عالقه دوستم در 
تابستان بود که می گفت طرفداران زیادی در جنوب کشور دارد. 
من هم تقریبا 15سالی می شود که این نوشیدنی را به پای ثابت 
نوشیدنی های خوش طعم و مغذی تابســتانی ام تبدیل کرده ام و 

امروز هم می خواهم طرز تهیه آن را با شما مرور کنم.
برای درست کردنش چی الزم داریم؟ 

برای هر یک نفر: انبه پوست کنده و خردشده: نصف لیوان، بستنی 
وانیلی: یک لیوان، شیر کم چرب: یک چهارم لیوان، پودر دارچین: 

یک چهارم قاشق غذاخوری، پسته خام: 8عدد،خرما: یک عدد.

4نکته: 
شما می توانید پودر دارچین را حذف کنید و به جای آن از  یک قاشــق غذاخوری پودر نارگیل یا یک هشــتم قاشق 1

چای خوری پودر جوز هندی استفاده کنید.
شیره خرما استفاده کرد.2 در این نوشیدنی جنوبی، می توان هم از خود خرما و هم از 
باشد، می توانید خرما را به طور کلی حذف کنید.3 اگر می خواهید نوشیدنی شما، شیرینی کمتری داشته 
درصورت تمایل می توانید از یک چهارم لیوان موز رسیده و  یخ زده هم در ترکیب این نوشیدنی استفاده کنید.4

چطوری درستش کنیم؟
تا حالت نیمه یخی به خود بگیرد.1 انبه خردشده را به مدت یک ساعت داخل فریزر قرار بدهید 
خرمای بدون پوست را با انبه یخ زده، شیر، پودر دارچین،  پسته و نصف لیوان از بستنی، داخل مخلوط کن بریزید.2
حدود 3تا 4دقیقه همه مواد را با دور تند هم بزنید تا دسر  شما بافت یکنواختی پیدا کند و کامال هوادار و حجیم بشود.3
را به لیوان نوشیدنی انبه  خود اضافه کنید.4 نوشیدنی را داخل لیوان مورد نظرتان بریزید و باقی بستنی 
شما می توانید این نوشیدنی را با پودر پسته و تکه های انبه  تازه، تزئین کنید.5

تطابق شکل و رنگ
برای افزایــش دقت و تمرکز کــودک و آموزش 
غیرمستقیم جهت ها می توانید این بازی جذاب 
را انجام دهید: با مقواهای رنگــی تعدادی دایره 
به رنگ های مختلف درســت کنیــد. روی یک 
صفحه کاغذ تعدادی دایــره هم اندازه دایره های 
مقوایی بکشــید. روی دایره هایی که کشیده اید، 
در جهت هــای مختلف عالمت بزنیــد؛ مثال در 
بعضی دایره ها، در قســمت باال عالمــت بزنید، 
در بعضــی، پاییــن و در برخی راســت و بعضی 
چپ. حاال از کودک بخواهیــد، مثال دایره هایی 
را که در باال عالمت دارند، با دایره مقوایی ســبز 
بپوشاند. دایره هایی را که در پایین عالمت دارند، با 
دایره های مقوایی قرمز و به همین ترتیب تا پایان 
تمام دایره هایی که کشیده اید، پوشاندن آنها را با 
دایره های مقوایی رنگی ادامه دهد. اگر مقواهای 
رنگی نداشتید، می توانید با مداد رنگی یا ماژیک، 

دایره ها را طبق الگوی دلخواهتان رنگ کنید.

به اهل خانه فرمان ندهید
آقامیرزا محمد تقی شــیرازی از شــاگردان میرزای شیرازی 
بزرگ است که در عراق فتوای جهاد با انگلیسی ها را صادر کرد، 

استقالل عراق، مرهون زحمات اوست.
این مرد مجاهد در تقوا اعجوبه ای بود. او روی این اصل اسالمی 
که همه شــنیده ایم و عمــل نمی کنیم پایبنــد بود.اصلی که 
می گوید مرد حق ندارد در خانه به زن خودش فرمان دهد اگر 
زن مایل باشد روی عالقه زوجیت خودش کار بکند توی خانه 
کرده اســت، اگر نکند مرد حق فرمان دادن ندارد.حتی انسان 
به فرزندش حق تربیت دارد ولی حق فرمان دادن در مســائل 
خصوصی و شــخصی مثل اینکه آدم اجیر و مزدورش را به کار 
بگیرد، ندارد. در تمام مدت زناشــویی این مــرد یک بار به زن و 
بچه اش فرمان نداد.در بستر بیماری بود و قدرت حرکت نداشت. 
برایشان  آش آوردند اما چون مهمان در اتاق به عیادتشان آمده 
بود، همسر یا دخترشان  آش را دم در اتاق گذاشتند،  بعد از ساعتی 
دیدند غذایشان سرد شده است، علت را جویا شدند ایشان گفتند: 
»نتوانســتم حرکت کنم.« گفتند: »چرا به همسر و دخترتان 
نگفتید؟« پاسخ دادند: »حق نداشــتم به آنها فرمان دهم.« این 

را می گویند عدالتی که انبیا به وجود آوردند و به وجود می آورند.
از مجموعه سخنرانی های استاد شهید مرتضی مطهری

روشنا

بازیگوشی

تنور گرم

مهناز جعفري؛ مربی و تسهیلگر کودک

ندا احمدلو

همه عمر برای کودکان کار و آسیب پذیر مادری 
کرده است؛ از همان روزی که بانویی جوان بود و 
سری پرشور برای کمک به کودکان آسیب پذیر و 
بی سرپرست داشت وارد گود شد و حاال هم که چهره اش تداعی کننده مادربزرگ های 
مهربان قصه هاست، دست از تالش نکشیده است. می گوید: »مادری که بازنشستگی 
ندارد؛  کاری است تمام وقت و تا آخرین نفس.« »کیان ضیایی مهر« برای کودکان کار 
و آسیب پذیر مادری نمونه  است؛ کسی که بیش از 4دهه زندگی اش را وقف حمایت از 
کودکان آسیب پذیر کرده و 16سال پیش هم مؤسسه ای برای سوادآموزی، کارآفرینی 
و حمایت همه جانبه از کودکان کار تأســیس کرد. او در تمام این سال ها برای 8هزار 
کودک کار مهربان تر از مادر بوده و مسیر زندگی صدها کودک کار را از دستفروشی سر 

چهارراه به دانشگاه و تحصیالت عالیه تغییر داده است.
مادری بازنشستگی ندارد

دانش آموخته رشــته مدیریت مراکز رفاه و خانواده از دانشــگاه تورین ایتالیا، خیلی زود 
با کوله بــار آموخته هایش به وطن برگشــت تا برای هزاران کودک کار، بی سرپرســت و 
بدسرپرست میهنش مادری کند. اگرچه ضیایی مهر از مدیران بازنشسته سازمان بهزیستی 
است و در ســمت های مختلف برای حمایت از کودکان کار از دل و جان مایه گذاشته، اما 
می گوید مادری بازنشستگی ندارد. او پس از 3دهه خدمت در حوزه آسیب های اجتماعی 
و حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، آستین همت باال زد و این بار مؤسسه ای 
مردم نهاد برای حمایت از کودکان کار تأســیس کرد. حاال 16ســال اســت که مؤسسه 
»رویش نهال جوان« خانه امید بچه های کار فرحزاد و اطراف شده؛ خانه ای که گرمابخش 
آن حضور مادری مهربان و دلســوز برای کودکان کار است. می گوید: »30سال خون دل 
خوردن برای بچه های کار، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، چنان وابستگی ای در من 
ایجاد کرد که همیشه از بازنشستگی واهمه داشتم. در سال های پایانی دهه70 که مسئول 
اداره آسیب های سازمان بهزیستی استان تهران بودم، مسیری پیش پایم قرار گرفت که 
ترس از بازنشســتگی و دوری از بچه ها را از بین برد. وقتی برای نخستین بار از شیب دره 
فرحزاد پایین رفتم و در حاشیه رودخانه، کودکانی را دیدم که بین زباله ها و کارتن خواب ها 
کودکی شان بر باد رفته، با خودم گفتم مادری کردن که بازنشستگی ندارد. دلم قرص شد که 
بازنشستگی برای من تازه اول راه مادری برای بچه های کار است«. ضیایی مهر سال1384 
و در روزهای پایانی خدمت 30ساله اش، به فکر تأسیس مؤسسه ای مردم نهاد برای حمایت 
از کودکان کار افتاد و طولی نکشید که مؤسسه رویش نهال جوان به خانه امید بچه های کار 

و آسیب پذیر تبدیل شد.

به فکر کار مناسب برای بچه ها 
مثل همه مادرها هم نگران درس خواندن فرزندانش 
است و هم نگران کار و بارشان؛ آن هم فرزندانی که 
زندگی روی ســختش را به آنها نشان داده و گاهی 
مجبورند برای تأمین معیشت خواهرها و برادرهای 
کوچک تر کودکی شان را فراموش کنند و تن به  کار 
در خیابان بدهند. ضیایی مهر سراغ این صاحب کار 
و آن مغازه دار می رود تا کاری آینده دار و امن برای 
بچه هایش پیدا کند؛»کار در خیابان و زباله گردی 
برای بچه ها یعنی خداحافظی با کودکی و تن دادن 
به زندگی پــر از مخاطره. به همیــن دلیل تالش 
کردیم عالوه بر ســوادآموزی به کــودکان، برای 
بچه هایی که مجبور به  کار برای تأمین معیشــت 

خانواده هستند شغلی مناسب پیدا کنیم.«

از دستفروشی تا نیمکت دانشگاه
مثل مادری که برای فرزندانش از جان مایه می گذارد و از خواب و خوراک خود می زند، برای تک تک کودکان کار تحت پوشش مؤسسه، مادری کرده است. 
ضیایی مهر 3فرزند دارد که هرکدام در تحصیالت به مدارج عالی رسیده اند اما وقتی حرف از تحصیل فرزندانش می شود می گوید: »من 8هزار و3فرزند 
دارم که همگی باسوادند«. ضیایی مهر برای باسواد شدن همه فرزندانش خون دل خورده است؛ یکی را از زباله گردی پای درس و مدرسه آورده و دیگری 
را از گلفروشی سر چهارراه به دانشگاه فرستاده است. از سال1384 که مؤسسه رویش نهال جوان را برای حمایت از کودکان کار تأسیس کرد، مهم ترین 
فعالیت مؤسسه را سوادآموزی به کودکان کار قرار داد. حاصل 16سال تالش او برای فرزندانش، سوادآموزی به 8هزار کودک کار و آسیب پذیر است و البته 
200کودک کار که طعم تحصیالت دانشگاهی را هم چشیده اند. حرف تحصیل بچه ها که به میان می آید، قصه موفقیت »محمد« را برای  ما تعریف می کند؛ 
»مثل خیلی از بچه های کار، دستفروشی می کرد اما حاال معلم شده؛ آن هم چه معلم باسواد و خوش اخالقی. 10 سال پیش که وارد مؤسسه شد، براساس 
روال کار مؤسسه، ابتدا در کالس های مهارت های زندگی، روانشناسی و... شرکت کرد تا ذهنیت مناسب را برای ساختن آینده اش پیدا کند. محمد با اراده 

درس خواند، دانشگاه قبول شد و حاال عالوه بر ادامه تحصیل، به عنوان معلم در مؤسسه ما به دیگر کودکان کار درس می دهد.«

همه دختران هنرمند من
مادری کردن برای دختران کار سخت تر است؛ 
دخترانی که هم مسئولیت کار خانه روی شانه های 
نحیف شــان قرار می گیرد و هم مجبورند سر 
چهارراه های پرخطر برای تأمین معیشت خانواده 
تن به مشاغلی مثل گلفروشی بدهند. ضیایی مهر 
مادری را در حق آنها هم تمام کرده است. نه تنها 
فرصتی برای درس خواندن به دخترانش داده، 
بلکه با مهارت آموزی و کارآفرینی، این دختران 
را به سمت مشاغل امن و کار در خانه سوق داده 
است؛ حاال دخترانش به نقاشانی ماهر یا سازنده 
انواع صنایع دستی تبدیل شده و برای خودشان 
یک پا هنرمند به حســاب می آیند. می گوید: 
»برای دختران بیشــتر غصه می خورم. چون 
کار در خیابان برای آنها با خطرات بیشتری 
همراه است. از همان روزهای اول فعالیت 
مؤسسه، کالس های مهارت آموزی برای 
دختران را راه اندازی کردم تا اگر مجبورند 
برای کمک به خانــواده کار کنند، 
شغلشان کم خطر و مناسب باشد. 
بعضی ها استعداد نقاشی داشتند، 
پس مدرس نقاشــی برایشان 
آوردم. برخی هم که عاشــق 
صنایع دستی بودند حاال در 
خانه کار می کنند و کمک حال 

خانواده هستند«. 

مکث

حسن حسن زادهگزارش
روزنامه نگار
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افزایش فاصله قیمت صیفی و فرنگی 
در میادین و شهر

با وجود افزایش قیمت بعضی از اقالم سبزی و صیفی قیمت این 
محصوالت در میادین بین 40تا 50درصد از سطح شهر پایین تر 
است. فلفل دلمه، سیب زمینی، بادمجان و گوجه، محصوالتی 
هســتند که در یک ماه اخیر در میدان اصلی تره بــار تهران با 
افزایش قیمت مواجه بوده اند و در برخی مغازه های میوه فروشی 

قیمتشان از کیلویی 20هزار تومان فراتر رفته است.

سیب 
زمینی
14.400
18.000

فلفل دلمه 
سبز

18.500
29.000

گوجه 
فرنگی
12.200
16.000

خیار 
گلخانه ای
12.100
19.000

نخود 
فرنگی

12.000
19.000

بادمجان

12.500
25.000

هویج

7.800
9.000

 قیمت
در میادین

 قیمت
در سطح شهر

کیلوگرم/ تومان

پیاز 

7.200
10.000

قیمت عجیب پنیر پیتزا
قیمت پنیرهای مخصوص آشپزی در یک سال اخیر 
افزایش زیادی داشته اما این محصوالت به ویژه در 
یک ماه گذشته و به دنبال اعالم نرخ جدید لبنیات، با 
جهش چشمگیری مواجه شده و قیمت های عجیبی 
به خود گرفته انــد. هر کیلو پنیر پیتزای ســاده که 
پرمصرف ترین پنیر غیرصبحانه محسوب می شود 
امروز با قیمت 230هزار تومان به فروش   رســید. 
قیمت این پنیر شهریور سال گذشته 100هزار تومان 

و دی ماه سال پیش 150هزار تومان بود.
قیمت ها به تومان

33.500گودا ورقه ای- 180گرمیکاله
53.000پروسس گودا ورقه ای- 180گرمیپگاه
200.500موزارال رنده  شده- يک کیلويی202

48.800موزارال رنده شده- 180گرمیناژوان
99.000ديپ پارمزان و قارچ- 150گرمیکالین
472.00پروسس پیتزا رنده شده- 2کیلويی مطهر
510.000تاپینگ پیتزا پرچرب- 2کیلويیکاله
34.000تاپینگ پیتزا پرچرب- 250گرمیدالیا

میادین

سوپرمارکت

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

617
1064

3160
2713

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.516.500
1.516.000

1.515.500
1.515.000
1.514.500
1.514.000

1.513.500
1.516.000
1.512.500

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز هزار و 
78واحد، معادل 0.07درصد رشد کرد و به یک میلیون 
و 515هزارو 387واحد رسید. اما شاخص کل هم وزن با 

940واحد نزول به 419هزار و 65واحد رسید.

در مبادالت دیروز 
بازارسرمایه، قیمت سهام 

234شرکت رشد و 331شرکت 
کاهش یافت. قیمت سهام 25شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت روزگذشته سهامداران حقیقی 2هزارو 
713میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به 3هزارو 160میلیارد تومان 
رسید. این به معنای آن است که سهامداران حقیقی دیروز 

447میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس در 
مبادالت دیروز 4هزارمیلیاردتومان رشد کرد و به 7184هزار 
میلیارد تومان رسید. این به معنای آن است که ارزش دالری 
کل بازار ســهام ایران بــا توجه بــه قیمت روز گذشــته هردالر 
آمریکا دربازار تهران، که در محدوده 32هزار تومان دادوستد 
شد، هم اکنون معادل 224میلیارد و 500میلیون دالر است.

 7350
 7300
 7250
 7200
 7150
7100

9 خرداد 10 خرداد 11 خرداد 16 خرداد 17 خرداد

ارقام به هزارمیلیاردتومان

صعود
نزول

بدون تغییر

4

56 40

فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد 
به محدوده 30درصد رسیده است با ارز

توجه به آنکه قرار است نرخ ارز نیما 
مبنایی برای واردات کاالهای اساســی باشــد، این 
موضوع می توانــد بار دیگر ارز ترجیحی)رســمی( 
جدیدی مشابه دالر 4200تومانی در اقتصاد ایران 
بسازد که آثار مشابهی مانند ارز ترجیحی دولت قبل 
دارد و می تواند منجر به ناکارایی سیاست هایی شود 
که هم اکنون از ســوی دولت به درســتی درحال 

اجراست.
به گزارش همشــهری، یکی از اقدامات بنیادی که 
هم اکنون از ســوی دولت در حال اجراست، حذف 
ارز ترجیحی است که در دولت قبل تصویب شد و در 
طول سال های گذشته ضربات زیادی به اقتصاد زد و 

منجر به توزیع صدها هزار میلیارد تومان رانت شد.
بحث ارز ترجیحی نخستین بار در فروردین 1397 
مطرح و به سرعت از سوی دولت قبل تصویب شد. 
قیمت مصوب این ارز برای واردات کاالهای اساسی، 
4200تومان درنظر گرفته شد و قرار بود نرخ این ارز 
متناسب با شرایط بازار تعدیل شود، اما دولت قبل 
در فرایند زمان، این نرخ را متناســب با شرایط بازار 
تعدیل نکرد و در نهایت فاصله بین نرخ ارز ترجیحی 
4200تومانی با نرخ بازار آزاد به قدری شد که منجر 
به توزیع هزاران میلیارد تومان رانت در اقتصاد ایران 
شد و اقتصاد ایران را با چالش های زیادی مواجه کرد.

این نرخ چنان جذابیتی برای وارد کننده ها داشــت 
که در زمان کوتاهی صدها شــرکت تشکیل شد تا 
از منافع حاصل از تفاوت نــرخ ارز ترجیحی با نرخ 
ارز آزاد اســتفاده کنند؛ به طوری که امیر هامونی، 
مدیرعامل بازار متشکل ارزی در این باره می گوید: 
در گذشته با ارز 4200 تومانی قرار بود 100شرکت، 
واردات کاالی اساسی را انجام دهند اما در بازه زمانی 
محدودی بیش از 4500 شرکت ثبت شدند تا به ارز 

با نرخ پایین دسترسی پیدا کنند.

شکل گیری دوباره ارز ترجیحی
ارز 4200تومانی چنان آثار مخربی در اقتصاد داشت 
که دولت سیزدهم را بر آن داشت تا این نرخ را برای 
همیشــه اصالح کند چرا که این نرخ از یک طرف 
به تولید ضربه زد و از طــرف دیگر منجر به کاهش 
سودآوری بنگاه های تولیدی و گسترش قاچاق شد. بر 
همین اساس از ماه گذشته سیاست های تازه ای برای 
اصالح ارز ترجیحی و نظام یارانه ای تدوین و به اجرا 

درآمد و این سیاست و برنامه های اجرایی آن همچنان 
ادامه دارد. بــا وجود این اقدامات اما آمار ها نشــان 
می دهد که ارز ترجیحی جدیــدی در اقتصاد ایران 
در حال شکل گیری است که می تواند سیاست های 

دولت را در این زمینه خنثی و بی اثر کند.
طبق آمار های موجود با وجود ذخایر مطلوب ارزی 
بانک مرکزی به خصوص در بخش اسکناس، اختالف 
قیمت دالر حواله نیمــا و آزاد در هفتــه جاری به 
محدوده 30درصد رســیده که یکــی از باالترین 
قله های تاریخی است و به زعم کارشناسان می تواند 

سیگنال تنش ارزی جدیدی به بازار بدهد.
مهدی رضایتی یک تحلیل گــر بازار های مالی در 
این بــاره می گوید:درحالی که نــرخ دالر آزاد روند 
صعودی دارد نرخ نیما به طور روزانه در حال کاهش 
است. او می افزاید: ممکن است این موضوع ناشی از 
وابسته شدن نرخ کاالی اساسی به نرخ نیما باشد، اما 
باید درنظر گرفت اگر این روند ادامه یابد یعنی پس از 
یک هزینه گزاف برای حذف ارز 4200تومانی دوباره 
یک ارز ترجیحی نیمایی در حال ساخته شدن است. 
به  گفته او، این اتفاق شاید طی کمتر از یک سال دیگر 
شوک جدیدی به اقتصاد وارد کند. حسن کاظم زاده 
یک کارشناس بازار سرمایه نیز با بیان اینکه فاصله 
قیمت ارز نیمایی با آزاد بسیار قابل توجه شده است، 

می گوید: نــرخ ارز نیما قبــال تنظیم کننده نرخ ارز 
شرکت های صادراتی و کاالهای مرتبط با بازار جهانی 
بود، اما هم اکنون با وصل شدن کاالهای اساسی به 
ارز نیمایی به  نظر می رسد نرخ ارز ترجیحی)رسمی( 

جدیدی در حال شکل گرفتن است.

آثار ارز نیمایی
تحلیل گران بر این باورند که با فاصله گرفتن قیمت 
ارز نیمایی با بازار آزاد بار دیگر اقتصاد ایران با همان 
چالش های قبلــی در دوره ارز 4200تومانی مواجه 
خواهد شد و ضمن آنکه به تولید آسیب خواهد زد بار 
دیگر منجر به توزیع رانت خواهد شد. برخی برآورد ها 
نشــان می دهد که فاصله نرخ ارز نیما با بازار آزاد از 
سال 1399تاکنون منجر به توزیع 161هزار میلیارد 

تومان رانت شده است.
ســینا ســلیمانی یک کارشــناس بازارهای مالی 
درباره تفــاوت ارز نیمایــی و ارز آزاد و آثــار آن بر 
اقتصاد می گوید: به گفته رئیــس کل بانک مرکزی 
در ســال 1399جمعا 17.6میلیارد دالر توســط 
صادرکننــدگان در ســامانه نیما عرضه شــده که 
میانگین نــرخ نیما18420تومان بوده؛ درحالی که 
میانگین بازار آزاد 22758تومان بوده اســت. این 
به معنای آن اســت که در این سال حدود76هزار و 

565میلیاردتومان از جیب شرکت های صادراتی به 
واردکنندگان رانت داده شده است. او با بیان اینکه در 
سال1400کل عرضه صادرکنندگان در سامانه نیما 
29.3میلیارد دالر بوده، می افزاید: نرخ دالر نیمایی 
در سال 1400به طور میانگین 23هزار و 891تومان 
بوده؛ درحالی که میانگین نرخ دالر بازار آزاد25هزار و 
860تومان بوده است و این نشان می دهد درسال قبل 
نیز57هزار و 691میلیارد تومان رانت ارزی از جیب 
شرکت های صادرکننده به واردکنندگان تخصیص 

داده شده است.
ســلیمانی همچنین درباره افزایش فاصله نرخ ارز 
نیمایی و بازار آزاد درسال  جاری توضیح می دهد: از 
ابتدای سال جاری تا پایان فروردین 3.1میلیارد دالر 
و از 17تا 25اردیبهشت نیز 4.8میلیارد دالر ارز در 
سامانه نیما توسط صادرکننده ها عرضه شده است و 
نشان می دهد تفاوت قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد در 
سال جاری به اوج خود رسیده است و با توجه به آنکه 
میانگین نرخ ارز نیمایی تا امروز24هزار و 565تومان 
و نرخ آزاد 28هزارتومان بوده اســت نشان می دهد 
فقط در 2ماه اخیر 27هــزار و 100میلیارد تومان 
رانت ارزی از جیب صادرکنندگان به واردکنندگان 
پرداخت شده است که معادل نیمی از رانتی است که 

در سال گذشته توزیع شده است.

مخاطراتجدایینیماازاستانبول
با فاصله گرفتن نرخ ارز نیمایی با بازار، خطر ایجاد یک ارز رسمی جدید به وجود آمده است



ازامتیازمعیشتی
تاقهرمانیپاک!

گزارش
بهروز رسایلی

روزنامه نگار

نگاهی به مهم ترین کلیدواژه های لیگ 
بیست ویکم

چند روزی هســت که بیست ویکمین 
دوره از مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران 
به پایان رسیده و تب و تاب آن فروکش 
کرده است. در این فضا شاید بد نباشد 
تعدادی از کلیدواژه های مهم به جا مانده 
از این فصل را زیر ذره بیــن ببریم و به 
بهانه آن، بعضی اتفاقــات مهم فصل را 

مرور کنیم.

  من به اینها نمی بازم: فرهاد مجیدی از 
استقالل رفت، اما یک جمله از او برای همیشه 
به یــادگار ماند: »من به اینهــا نمی بازم.« در 
اصل مجیدی ایــن جمله را در مــورد دربی 
حذفی فصل گذشــته به زبان آورده بود، اما 
بعدا از سوی هواداران و رسانه ها بسیار پرتکرار 
شد و به نوعی در قالب تئوری و شعار استقالل 
درآمد. در نهایت هــم آبی ها در حالی فصل را 
به پایان رساندند که به نخستین قهرمان بدون 
شکســت تاریخ لیگ برتر تبدیل شدند. باور 
کنید کلمات »انرژی« دارند و گاهی مسیر را 

به شما نشان می دهند.
  امتیاز معیشــتی: بعــد از تغییر نتایج 
3بازی گل گهر و افزوده شدن 2امتیاز به حساب 
اســتقالل، هواداران پرســپولیس در فضای 
مجازی به شــوخی این امتیــازات را »کمک 
معیشــتی« دولت به حریف ســنتی قلمداد 
کردند! به شکلی عجیب در گذر زمان این واژه 
وارد ادبیات مسئوالن رسمی تر پرسپولیس هم 
شد. این مدل اتهام زنی ها البته در فوتبال ایران 
مسبوق به سابقه اســت. قبال هم استقاللی ها 
برخی از قهرمانی های پرشمار پرسپولیس را 

»جام اسنپی« می خواندند.
  قوی تر از بهانه: عامل به وجود آمدن این 
کلیدواژه حمید مطهری بود. دستیار یحیی 
گل محمدی همیشه عالقه خاصی به استفاده 
از ادبیات شیک و جمالت قصار داشته است. 
او در گذشــته که دنیا به کام پرسپولیسی ها 
بود کلی جمله خوشگل به زبان می آورد و به 
دیگران توصیه می کرد به جای بهانه جویی، 
بیشتر کار و تالش کنند. مطهری می گفت: 
»شعار ما در پرســپولیس این است که مثل 
گالدیاتور بجنگ و مثل پادشاه زندگی کن« یا 
»برای تعبیر خواب هایتان، ابتدا باید از خواب 
بلند شوید.« با این حال مشهورترین جمله او 
که در این فصل علیه خودش استفاده شد این 
بود: »قوی تر از بهانه هایتان باشید.« امسال 
که خود مطهری و البته یحیی گل محمدی 
رو بــه فرافکنی و توجیــه آورده بودند، رقبا 
مدام این جملــه حمیدخان را به او یادآوری 

می کردند.
  ادمین هــای 16ســاله: این هــم از 
کلیدواژه های کشف شده از دل سخنان گهربار 
حمید مطهری بود. او اواخر فصل مدعی شد 
برخی از منتقدان پرسپولیس ادمین های 15و 
16ساله هستند. این اظهارنظر با بازتاب های 
منفی زیادی مواجه شــد و حتی خود یحیی 
گل محمدی هم اعتراف کرد دستیارش کمی 

زیاده روی کرده است.
  زمین بی طرف: لیگ بیســت ویکم یکی 
از بی سروســامان ترین و عجیب ترین فصول 
فوتبال ایران بود. اتفاقات آماتور بسیار زیادی 
در این فصل رخ داد؛ به طوری که مثال لیگ به 
پایان رســیده بود، اما هنوز نتیجه 3 مسابقه 
معلوم نبود! یکی از اتفاقــات عجیب و غریب 
امســال هم برگــزاری مســابقات متعدد در 
زمین بی طرف بود. نســاجی مازندران زمین 
تمرین استاندارد در اختیار نداشت و در نتیجه 
کل فصل را برای میزبانی از رقبا ســرگردان 
بود. عمــده میزبانی های این تیم در مشــهد 
برگزار شــد. در مقطعی همین مشکل برای 
فجرسپاســی هم به وجود آمد. غیــراز این، 
2دیدار رفت و برگشت پرسپولیس و سپاهان 
هم در زمین بی طرف برگزار شــد که ازجمله 
عجیب ترین احکام تاریــخ کمیته انضباطی 

به شمار می آمد.
  سه- هیچ: امسال در لیگ برتر کال همه 
دنبال پیروزی 3 بر صفر بیرون از زمین بازی 
بودند. این داســتان از هفته دوم و عدم حضور 
پدیده مشهد در بازی با مس رفسنجان شروع 
شد و با 3 بر صفر شــدن 3 مسابقه گل گهر به 
اوج خودش رسید. از آن به بعد کلی باشگاه به 
بهانه های مختلف به کمیته انضباطی شکایت 
کردند و خواهان 3 بر صفر شــدن بازی های 
خود شدند. آخرین دیداری که تا لحظه تنظیم 
این مطلب سه- هیچ شده، مسابقه نیمه تمام 
تراکتور با پرسپولیس بود که نتیجه آن به سود 
تیم تهرانی اعالم شد. البته 2 بازی برگزار نشده 
دیگر هم داریم که احتماال آنها هم سه- هیچ 

خواهند شد.
  قهرمانی پاک: بعــد از تثبیت قهرمانی 
اســتقالل در لیگ بیســت ویکم، محمدرضا 
ساکت، مدیرعامل ســپاهان یک پیام تبریک 
برای این باشگاه فرستاد که استفاده از عبارت 
»قهرمانی پاک« در آن حســابی بحث برانگیز 
شد؛ طوری که انگار قهرمانی های قبلی مشکل 
داشته است. ارســالن مطهری هم در حاشیه 
جشن اســتقاللی ها از همین عبارت استفاده 
کرد. نتیجــه این رویکرد آن بود که افشــین 
پیروانی سرپرست پرسپولیس گفت: »آنقدر 
روی قهرمانی پاک اصرار می کنند که آدم به 

شک می افتد!«
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هتتریکسروش؟
رفیعی فاصله ای تا بازگشت به تیم 

محبوبش ندارد؛ او  2دوره حضور متفاوت 
در پرسپولیس را تجربه کرده است
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به نظر می رسد هالند از مصدومیت هایش 
فاصله گرفته؛ خدا خودش به حریفان 

من سیتی در فصل آینده رحم کند

بارقبا10کیلواختالفوزندارمبابچهغولدرنیفتید
قاسمپور پس از قهرمانی در نروژ، در جام 

تورلیخانوف هم درخشید و حاال برای 
مسابقات جهانی صربستان آماده می شود
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عالیجناب تکذیب

ما باور نمی کنیم آقای استراماچونی!

عجب توقع عجیبی!

این جناب رضا درویش یک چیزی در 
مورد تکذیب کردن و سیاست چراغ 
خاموش شنیده، اما دقیقا در جریان 
نیست که اینها کی مصداق دارند. 
مدیرعامل پرســپولیس از مدت ها 
قبل تمامی شایعات در مورد تحرکات 
نقل وانتقاالتی پرسپولیس را تکذیب می کرد. می گفتند: فالنی را 
می فروشید؟ می گفت: نه. می گفتند: بهمانی را می خرید؟ می گفت: 
نه. تا یک جایی این تکذیب ها توجیه داشت و به نظر می رسید چون 
فصل تمام نشده، کادرفنی نمی خواهد بازیکنان از لحاظ روحی 
ضعیف شوند.  اما حاال و با پایان فصل هم شاهد تکرار همین ادعاها 
از سوی درویش هستیم. مدیرعامل سرخ ها حتی بعد از رونمایی 
از علیرضا بیرانوند و مرتضی پورعلی گنجی به عنوان خریدهای 
جدید تیم هم گفته: »یحیی گل محمدی هنوز لیســت خرید و 

مازاد نداده.« پس االن از روی چه دارید خرید می کنید استاد؟ 

مطمئن باشــید تا نیم قرن دیگر هم 
اگر کادرفنــی اســتقالل نیاز به 
تغییر داشته باشد و باشگاه دنبال 
سرمربی جدید بگردد، اسم آندره آ 
اســتراماچونی به عنــوان یکی از 
گزینه ها مطرح خواهد شد. استاد یک 
نیم فصل در استقالل کار کرد و به اندازه 2سال پول خواهد گرفت، 
اما فضایی درست کرده اند که انگار مظلوم واقع شده و هر آن ممکن 
است در قامت ناجی به ایران برگردد. جالب است که استراماچونی 
بدون استقالل در قطر تبدیل به زنگ تفریح شده و استقالل بدون 
استراماچونی در لیگ ایران به قهرمانی رسیده، اما همچنان برخی 
هواداران آبی در فراق او آه های جانسوز می کشند. در هر صورت این 
بار هم استراماچونی شایعه مذاکراتش با باشگاه استقالل را تکذیب 
کرده و گفته برنامه ای برای بازگشت به لیگ ایران ندارد، اما بدیهی 

است که »استراخواهان« خاموش نمی شوند!

یک خبرگزاری، خبری در مورد اللهیار 
منتشــر کرده با این تیتر: »انتظار 
هواداران هال سیتی از صیادمنش 
مشخص شد.« خبر را باز کرده ایم 
ببینیم داســتان چیســت؟ با این 
جمالت مواجه شــده ایم: »هــواداران 
هال سیتی انتظار دارند مهاجم ایرانی تیم شــان در فصل جدید 
عملکرد مؤثری داشته باشــد و در زمین بدرخشد. آنها امیدوارند 
بازیکن ایرانی در خط حمله اثرگذاری مطلوبی داشته باشد.« این 
شگفت انگیزترین انتظاری است که هواداران می توانند از بازیکن 
تیم شان داشته باشند. گمان می کردیم هواداران توقع دارند اللهیار از 
دهانش حلقه های آتش بیرون بیاورد یا در آسمان استادیوم به پرواز 
دربیاید، اما انگلیسی ها انتظار نامتعارفی دارند. درخشش در زمین 
مسابقه هم شد انتظار؟ کدام باشگاه چنین توقعی از بازیکنش دارد؟ 

از خبرگزاری محترم بابت این روشنگری متشکریم. 

امید نورافکن از سپاهان و سعید صادقی از 
گل گهر با 9بار حضور در تیم منتخب هفته، 
رکوردداران لیگ بیست ویکم در این زمینه 
شدند. امید نورافکن در هفته بیست وپنجم 
و سعید صادقی در هفته بیست وهشتم به این رکورد رسیدند اما هیچ یک 
از آنها نتوانستند در هفته های باقیمانده رکورد خودشان را به 10برسانند 
و دورقمی شــوند. البته هر دو بازیکن در هفته آخــر به دلیل حضور در 
اردوی تیم ملی غایب بودند. سعید صادقی عالوه بر کسب این رکورد در 
جدول بازیکنان هم با میانگین نمره 7.38صدرنشین شد و عنوان بهترین 
بازیکن لیگ بیست ویکم را از نگاه متریکا به دست آورد. در این جدول امید 
نورافکن هم با نمره 7.27رتبه دوم را به دســت آورد و با اختالفی ناچیز 

نسبت به تعقیب کننده هایش دوم شد.

بعد از صادقی و نورافکن، رکورد بیشترین 
انتخاب در تیم منتخب هفته نصیب دانیال 
اسماعیلی فر و امیرحســین حسین زاده 
شد که هر کدام 7بار در تیم منتخب هفته 
قرار گرفتند و تقریبــا یک چهارم فصل را در جمــع بهترین های هفته 
گذراندند. حسین زاده از این لحاظ بهترین بازیکن تیم قهرمان لیگ بود اما 
اسماعیلی فر که این روزها شایعه پرسپولیسی شدنش کامال جدی شده در 
تیم سپاهان پشت سر امید نورافکن قرار گرفت. دانیال در جدول بازیکنان 
هم با اختالفی جزئی نسبت به نورافکن، سومین بازیکن برتر لیگ شد اما 
حسین زاده در رتبه ششم قرار گرفت و حتی در تیم خودش هم نتوانست 
نفر اول باشد. در جمع بازیکنان استقالل، مهدی مهدی پور نمره بهتری 

نسبت به حسین زاده داشت و چهارمین بازیکن برتر لیگ شد.

در میــان بازیکنان پرســپولیس، مهدی 
ترابی که 5بار در تیم منتخب هفته جای 
گرفته از این لحاظ رکورددار است. در میان 
سرخپوشــان هیچ کس به اندازه ترابی در 
جمع برترین ها قرار نگرفت. وحید امیری، حامد پاکدل، امید عالیشاه و 
علی نعمتی که هر کدام 3بار به تیم منتخب هفته رسیدند نفرات بعدی 
بودند. البته ترابی برخالف صادقی، نورافکن، اسماعیلی فر و حسین زاده 
هرگز به عنوان بهترین بازیکن هفته انتخاب نشد. در تیم پرسپولیس تنها 
بازیکنانی که توانستند این عنوان را به دست بیاورند رضا اسدی و علی 
نعمتی بودند که به ترتیب در هفته های بیست ودوم و بیست وسوم برترین 
بازیکن هفته از نگاه متریکا شدند. نعمتی در هفته ای که در داربی تهران 

گل زد این عنوان را به دست آورد.

یکی از رایج ترین شایعات در اطراف باشگاه پرسپولیس این است که 
سروش رفیعی برای پیوستن به این تیم به توافق نهایی دست یافته. 
اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، هت تریک رفیعی در پوشــیدن پیراهن 
پرسپولیس کامل خواهد شد. رفیعی پیش از این 2 دوره حضور کامال 
متفاوت را در پرسپولیس تجربه کرده است. او دفعه اول در قامت یک 
ستاره و سورپرایز بزرگ سرخپوش شد. موضوع به بین 2 نیم فصل لیگ 
شانزدهم مربوط می شود؛ زمانی که سروش با یک قرارداد شش ماهه از 
تراکتور به پرسپولیس پیوست. جذب او آنقدر ارزشمند بود که سرخ ها 
حتی پیراهن شماره 7 علی پروین را هم از بایگانی خارج کردند و به 
این بازیکن دادند. رفیعی نیم فصل در پرسپولیس بازی کرد و مجموعا 
عملکرد خوبی داشت، اما در پایان فصل راهی الخور قطر شد و گفت 

صرفا با انگیزه های مالی این تصمیم را اتخاذ می کند.
حضور در لیگ قطر از نظر فنی به زیان رفیعی تمام شد. او رو به افول 

گذاشت و کوشید تا با بازگشت به پرسپولیس خودش را احیا کند، اما 
پشت پنجره های بسته تیم گیر افتاد. سروش با پرسپولیس قرارداد 
بست و به اجبار نیم فصل در فوالد بازی کرد. او سرانجام در نیم فصل 
دوم لیگ هجدهم دوباره سرخپوش شد، اما این بار کیفیت مورد انتظار 
را نداشت. با پایان فصل، گابریل کالدرون که تازه سرمربی پرسپولیس 
شده بود با بررسی تمرینات و مسابقات دوستانه روی نام رفیعی خط 
قرمز کشید تا این بازیکن راهی پدیده شود. او آنجا با یحیی گل محمدی 
کار کرد، اما جالب است که حتی سرمربی فعلی پرسپولیس هم چه 
زمان پیوستن به این تیم و چه پیش از آغاز فصل جدید حاضر نشد او 
را با خودش به پایتخت بیاورد. حاال اما به نظر می رسد شرایط عوض 
شده و رفیعی که 6پاس گل در سپاهان داده، در تیررس پرسپولیس 
قرار گرفته است. سومین دوره حضور او در این تیم چه کیفیتی خواهد 

داشت؟ باید منتظر بمانیم و ببینیم.

نكته بازی

متريكاآماربازی

هت تریک سروش؟
رفیعی 2دوره حضور متفاوت در پرسپولیس را تجربه کرده است
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فوتبال ایران

   لغو شــدن بازی های تدارکاتی باعث نگرانی 
هواداران تیم ملی شــده اســت. نظر خودت در این باره 

چیست؟
بله. شــما برای هر کار بزرگی کــه می خواهید انجــام دهید باید 
آماده سازی داشته باشــید تا وقتی در آن شرایط قرار گرفتید چیز 
خارق العاده ای برایتان نباشد. االن ما در گروه خوبی افتادیم و تیم ها 
قوی هستند. همان اول هم گفتم به نظرم باید آماده سازی خوبی انجام 
دهیم. مسئوالن مربوطه باید این کارها را انجام دهند و من دوست 
ندارم در مورد این چیزها زیاد صحبت کنم. ما نیاز داریم که بازی های 

تدارکاتی خوبی داشته باشیم که در جام جهانی غافلگیر نشویم.

   با توجه به آمادگی باالی مهدی طارمی و سردار 
آزمون خودت چقدر امیدواری در ترکیب اصلی تیم ملی 

قرار بگیری؟
این موضوعی نیست که من بخواهم در موردش صحبت کنم. من 
نمی توانم در مورد ترکیب نظر بدهم. تصمیم مربی و کادر فنی است 
که نسبت به شرایط و نسبت به برنامه هایی که دارند، بازیکنان را 
برای ترکیب اصلی انتخاب کنند. هر کس بازی کرد تمام تالش اش 

را می کند تا بهترین عملکرد را داشته باشد.

   اما خود تو هم نشان دادی که شایستگی بازی 
در تیم ملی را داری.

هر کسی که در اردوی تیم ملی اســت، حتما شرایطش را داشته که 
در اردو است. یعنی توانایی اش را دارد. همه ما می توانیم به تیم ملی 
کشــورمان کمک کنیم. حاال هر کســی بازی کرد یا کسی که روی 
نیمکت اســت همه به نوبه خودمان می توانیم به تیم ملی کشورمان 

کمک کنیم.

   گویا با قطعی شدن انتقالت به هال سیتی دوباره 
مبلغی به باشگاه اســتقالل واریز خواهد شد. درست 

است؟
بله. رقم دقیقــش را نمی دانم ولی فکــر می کنم اگر 
این قرارداد قطعی شود 20درصد مبلغش به باشگاه 
استقالل می رسد. خیلی خوشــحالم که این اتفاق 
می افتد. استقالل واقعا تیمی است که توانستم در آن 
خودم را نشان دهم و از آنجا توانستم چهره شوم. حاال 
به نوبه خودم خیلی خوشحالم که توانستم کمک 
کوچکی به این باشــگاه بکنم. هر قدر به آنها 
کمک کنم وظیفه ام است چون آنها به من 

کمک کردند تا پیشرفت کنم.

   با ســن کمی که داری 
می توانی در تیم ملی به رکوردهای 

خوبی برسی؟
حاال فوتبال است و نمی توان آینده را 
پیش بینی کرد. گفتم همیشه تالشم را 
می کنم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد. هر 
چه پیش بیاید من سعی می کنم بهترین راه 

را بروم و بهترین تصمیم را بگیرم.

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیست ويكم
امتیاز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

39102968-301911استقالل1
30189344212363پرسپولیس2
30168643212256سپاهان3
30131253728951گل گهر4
30131073022849فوالد5
30129939291045مس رفسنجان6
437-30107132125ذوب آهن7
337-3071672023آلومینیوم اراک8
136-3071582627پیكان9

434-29810111822هوادار10
733-2989122330صنعت نفت11
733-2961582431نساجی12
928-29610132332تراکتور13

2122-30313141435نفت مسجد سلیمان14
2617-30211171743شهر خودرو15
1917-30211171029فجر سپاسی16

قرعه جام جهانی
خیلی دوســت نداشــتم با تیــم خاصی 

بیفتیم. صد درصد در جام جهانی همه قوی هستند. 
تیم ضعیفی وجود نــدارد. اگر تیمی ضعیــف بود اصال 
نمی توانســت به جام جهانی راه پیدا کند. به نظر من همه 
بازی ها می توانند مهم باشــند ما هم مسلما قرار بود با یکی 
از تیم های تاپ دنیا بازی کنیم. حاال آن تیم انگلیس شــد. 
این هم چالش خوبی است؛ هم برای بازیکنان، هم برای 

تیم. خودمان را مقابل تیم های بزرگ می سنجیم 
و می توانیــم ثابــت کنیــم کــه چه 

توانایی هایی داریم.

محمد زارعی |   اللهیار صیادمنش که در پنجره نقل وانتقاالتی 
نیم فصل گذشته با جدایی از زوریا اوکراین به تیم هال سیتی 
در چمپیونشیپ انگلیس پیوسته بود در همین مدت عملکرد 
قابل قبولی داشت. طوری که مســئوالن هال سیتی به دنبال 
دائمی کردن قرارداد این بازیکن از باشگاه فنرباغچه هستند. 
جوان 20ساله فوتبال کشورمان که به تازگی به جمع متاهلین 
پیوسته، این روزها همراه با دیگر ملی پوشان ایران در اردوی قطر 
حضور دارد. او در گفت وگویی اختصاصی با روزنامه همشهری 
پاسخگوی سؤاالتی پیرامون اوضاع خودش و تیم ملی ایران بود.

  خیلی به موقع از فوتبال اوکراین خارج شدی. چون 
بعد از رفتن تو در این کشور جنگ شد.

بله. فکر می کنم یکی دو هفته بعد از رفتن من جنگ شروع شد.

  بعد از جدایی از اوکراین به هال سیتی رفتی و خیلی 
زود در این تیم جا افتادی. چطور شد انگلیس را برای ادامه 

فوتبالت انتخاب کردی؟
نیم فصل که تمام شد یک سری پیشنهادها از تیم های مختلف داشتم. با 
کسانی که می توانستند کمکم کنند برای انتخاب تیم آینده ام مشورت 
کردم و به این نتیجه رسیدیم که هال سیتی می تواند انتخاب خوبی 
باشد. خودم هم از انتخابم خیلی راضی هستم چون می تواند یک چالش 
خیلی بزرگ و همچنین یک سکوی پرتاب برایم باشد. برای همین این 

تیم را انتخاب کردم و حاال از این انتخاب خوشحالم.

  االن وضعیت ات در تیم هال سیتی چطور است؟
من از همان اول راضی بودم. گفتم در یک سطح جدید و به یک دنیای 
فوتبالی جدید رفتم. من همیشه دوست دارم خودم را به چالش بکشم. 
ســطحش هم هر قدر سخت تر باشد باعث پیشــرفت آدم می شود. 
به هرحال اوایل طبیعی است که وقتی تیم عوض می کنی مخصوصا 
در نیم فصل مجبور هستی زود بروی و جابه جا شوی و بازی کنی. بعد 
باید به شرایط عادت کنی. من هم از این اتفاقی که قرار بود بیفتد خبر 
داشــتم. رفتم آنجا و تمریناتم را انجام دادم. سعی کردم خیلی زود با 

شرایط هماهنگ شوم.

  اما همان اوایل حضورت در تیم هال سیتی دچار 
یک مصدومیت یک ماهه شدی.

بله متأسفانه بعد از یکی دو هفته یک مصدومیت یک ماهه داشتم. از 
مصدومیت که برگشتم از بازی دوم توانستم بازی کنم تا آخرین بازی که 
لیگ تمام شد. نزدیک به دو سه هفته است که لیگ مان تمام شده است.

   خودت بین لیگ های مختلف دنیا به لیگ انگلیس 
عالقه داشتی؟

از زمان بچگی از همه لیگ های معتبر لذت می برم و تا آنجا که می توانم از 
آنها یاد می گیرم. لیگ انگلیس به نظرم یکی از بهترین لیگ های دنیاست 
و فکر می کنم هر بازیکنی در دنیا آرزو داشته باشد در این لیگ بازی کند.

  در فصل آینده هدفت با تیم هال سیتی چیست؟
من اول می خواهم تکلیف انتقال قطعی ام مشــخص شود. حاال اگر 

مشخص شد می توانم بگویم هدف هایم چیست.

  یک بحثی که در مورد تو وجود دارد این است که 
با وجود سن کم، خودت را با چالش ها و ریسک های بزرگی 
روبه رو کردی و موفق هم بودی. حاال هم این امیدواری وجود 

دارد که در آینده بیشتر در موردت بشنویم.
بله همانطور که گفتم من خیلی دوست دارم خودم را به چالش بکشم؛ 
آن هم چالش های خیلی ســخت. به نظر خودم چالش های سخت 
باعث می شوند آدم پیشرفت کند. وقتی که در یک چالش سخت قرار 
می گیری تمام تالشت را می کنی که خیلی قوی تر و محکم تر شوی تا 
در آن چالش دوام بیاوری و از آن رد شوی. من این کار را دوست دارم. از 
همان بچگی همه انتخاب هایی که کردم بر همین اساس بود. منظورم 
انتقال های حرفه ای است، مثال همین که از استقالل به فنرباغچه آمدم. 
حاال شاید این انتخاب خوبی برایم نبود و به هر دلیلی بازی نکردم ولی 
باز هم تأکید می کنم چالش خوبی بود چراکه یک چیزهایی یاد گرفتم. 
این انتخاب توانست در این راهی که االن دارم و حتی در مسیر آینده 

صد درصد کمکم کند.

  سوای مباحث باشگاهی، می خواستیم در مورد 
شرایط خودت در تیم ملی هم برایمان صحبت کنی.

اول از همه خیلی باعث افتخار من اســت که برای تیم ملی کشورم 
بازی کنم. هر فوتبالیستی به نظرم آرزویش این است که در تیم ملی 
کشــورش بازی کند و واقعا آرزوی قلبی من هم بود. حاال هم خیلی 
خوشحالم که دوباره به تیم ملی دعوت شدم. هر موقع کادر فنی تیم 

ملی صالح دانســتند من با تمام وجود در خدمت تیم هستم و 
تالش می کنم که بهترین عملکردم را داشته باشم.

   همبازی هایت در هال سیتی در مورد قرعه 
ایران در جام جهانی به ویــژه هم گروهی با تیم ملی 

انگلیس صحبتی نمی کنند؟
چیز خاصی که نمی گویند ولــی مثال می گویند 

اینکه با انگلیس هم گروه شدید خیلی خوب 
اســت چون می توانیم بازی ها را ببینیم و 

از این قبیل صحبت ها مطرح می شــود. 
می گویند امیدواریــم جلوی انگلیس 

خوب بازی کنید.

 قهرمانی بدون باخت استقالل
خیلی خوشحالم این اتفاق برایشان افتاد. آنها الیق این قهرمانی بودند و خیلی خوشحالم که قهرمانی شان بدون 

باخت رقم خورد. واقعا امسال قهرمانی حق شان بود چون عملکرد خوبی داشتند. من هم تا آنجا که توانستم بازی ها 
را دنبال می کردم، البته مواقعی که بازی هایشان با تمرینات ما همزمان نبود. باید تأکید کنم خیلی برای بازیکنان، کادر فنی 

و هواداران خوشحالم که توانستند این قهرمانی را به دست بیاورند. امیدوارم همیشه موفق باشند.

چالش های سخت را دوست دارم
 اللهیار صیادمنش، ستاره جوان فوتبال ایران از تدارکات الزم برای حضور در جام جهانی 2022

و رویارویی با بزرگان فوتبال دنیا می گوید

منحصربهفردها
از حاال رقابت پرسپولیس و استقالل 

داغ تر از قبل هم خواهد شد
بهروز رسایلی |  بازتــاب قهرمانی استقالل در 
لیگ بیســت ویکم همچنان ادامه دارد و بیشتر 
از هر چیز دیگری در مورد رکــورد خیره کننده 
این تیم، یعنی کســب قهرمانی بــدون تحمل 
شکست حرف زده می شود. اگرچه پرسپولیس 
یک بار در ســال52 بدون شکست موفق به فتح 
جام تخت جمشید شده، اما در لیگ برتر تا کنون 
هیچ تیمی نتوانسته بود چنین موفقیتی به دست 
بیاورد. حاال 21سال بعد از حرفه ای شدن فوتبال 
در ایران، اســتقالل این مدل قهرمانی را »نوبر« 
کرده و مســلما از امروز به بعد شاهد تالش سایر 
تیم ها، مخصوصا رقبای حیثیتی برای دستیابی به 
رکورد مشابه خواهیم بود. هم اکنون پرسپولیس و 
استقالل هرکدام دستاوردهایی دارند که رسیدن 
به آن برای طرف مقابل دشــوار به نظر می رسد. 
بنابراین از امروز یک جذابیــت دیگر به کورس 

سنتی سرخابی ها اضافه خواهد شد.

   این طرف گالت، آن طرف جام طالیی
کسب قهرمانی بدون شکست، در ادبیات فوتبالی 
به »جام طالیی« شــهرت دارد. البتــه این جام 
نمود فیزیکی و بیرونی رایج نــدارد و تنها یک بار 
در انگلســتان آن را تقدیم به آرسنال آرسن ونگر 
کرده اند. با این حــال از اصطالح جام طالیی زیاد 
استفاده می شــود و به نوعی ارزش معنوی دارد. 
قهرمانی استقالل با این چاشنی خوشمزه در لیگ 
بیســت ویکم، حســابی به مذاق هواداران خوش 
آمده است. ترجیع بند آنها و حتی بازیکنان و سایر 
عوامل تیم هم این بود که: »کســی نمی تواند کار 
ما را تکرار کند.« در نقطه مقابل اما پرســپولیس 
هم دســتاوردی دارد که رســیدن به آن بسیار 
دشوار اســت و شــاید تا چند دهه اتفاق نیفتد. 
حتما می  دانید که سرخپوشان با 5عنوان قهرمانی 
پیاپی به اصطالح »گالت« کرده اند. در طول یک 
ســال گذشــته بارها از زبان هواداران، بازیکنان 
و پیشکســوتان پرســپولیس شــنیده شده که 
گفته اند در تاریخ فوتبال ایران کسی نمی تواند این 
رکورد را تکرار کند. پیــش از این در دهه60 خود 
پرسپولیس یک گالت در جام باشگاه های تهران 
به ثبت رســانده بود، اما در لیگ برتر بیشــترین 
تعداد قهرمانی بــه 3جام پی درپی ســپاهان در 
فاصله لیگ های نهم تا یازدهم اختصاص داشت. 
پرسپولیس اما بین لیگ های شانزدهم تا بیستم 
توفان به پا کرد و با 5قهرمانی پیاپی، یک حد نصاب 
حیرت انگیز به جا گذاشت. در نتیجه امروز شرایط 
طوری شده که استقاللی ها تنها به یک قهرمانی 
راضی نیســتند و می خواهند با تکرار متوالی این 
موفقیت، به رکورد حریف ســنتی یورش ببرند. 
پرســپولیس هم دیگر به قهرمانی عادی قناعت 
نخواهد کرد و می کوشد تا با کسب بدون شکست 
جام، انحصار این مدل قهرمانی را از چنگ استقالل 
در بیاورد. بدون تردید این انگیزه های متفاوت )که 
حتی می تواند در مورد سایر تیم ها مثل سپاهان و 
تراکتور هم وجود داشته باشد( گرمابخش فصول 

بعدی لیگ برتر خواهد بود.

   استقالل کار پرسپولیس را سخت کرد
در یک فصل درخشان، استقالل همه رکوردهایی 
را که می توانســت  شکســت و خیلــی از آنها را 
به طور مســتقیم از چنگ حریــف دیرینه اش 
یعنی پرسپولیس در آورد. ســرخ ها با 67امتیاز 
بیشــترین حد نصــاب امتیازگیــری در تاریخ 
لیگ برتر را داشتند که اســتقالل یک امتیاز از 
آنها پیشی گرفت. حسین حســینی هم در این 
فصل با 18کلین شــیت به طور همزمان رکورد 
17کلین شــیت علیرضا بیرانوند و حامد لک را 
پشت سر گذاشت. همچنین حتما می دانید که 
استقالل با 10گل خورده، یعنی به طور متوسط 
دریافت یک گل در هر 3بــازی، یک حد نصاب 
بسیار دشوار برای سایر رقبا ازجمله پرسپولیس 
به جا گذاشته است. دستیابی به هر کدام از این 
اعداد، واقعا کار ســختی اســت. آیا پرسپولیس 

می تواند تاج و تختش را پس بگیرد؟
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Lewandowski

طالقعاطفی
لواندوفسکی دیگر به بایرن مونیخ فکر نمی کند و دنبال جدایی توافقی است

نقشپیروانی
درقهرمانیاستقالل!

سرپرست پرسپولیس و تکرار کری هایی که رقبا را تحریک می کند
یکی از ویدئوهایی که بعد از قهرمانی استقالل در لیگ بیست ویکم حسابی پربازدید شد، مصاحبه 
افشین پیروانی بعد از گالت قهرمانی پرسپولیس بود. سرپرست سرخ ها پس از فتح جام در لیگ 
بیستم، به شدت ذوق زده بود و این هیجان را در مقابل دوربین های تلویزیونی هم نشان داد. 
پیروانی 6انگشتش را باال گرفته بود و می گفت: »وعده ما به هواداران، سال دیگر همین موقع، 
قهرمانی ششم.« این در واقع یک تیر و دو نشان بود. او سعی می کرد به طور همزمان کری 
6گلی را که پرسپولیس در سال 52به استقالل زد بخواند و هم با وعده قهرمانی بعدی، 
برای خودش در دل هواداران جا باز کند. نتیجه اما آن چیزی نشد که افشین خان درنظر 

داشت. استقاللی ها قهرمان شدند و حسابی هم از آن ویدئو استفاده کردند.
اینها را گفتیم تا یادآوری کنیم اظهارات این روزهای پیروانی هم می تواند موجب تحریک 
و تهییج استقاللی ها در مسیر کسب موفقیت های بعدی باشد. پیروانی از لحظه تثبیت 
قهرمانی آبی ها مدام در تــالش بوده تا این موفقیت را کمرنــگ جلوه بدهد. او در 
تازه ترین اظهاراتش گفته: »فعال که ما در قهرمانی ها 5بر یک جلو هستیم.« طبیعتا 
هر بازیکن استقالل با شنیدن و به یاد آوردن این حرف ها تالش خود را دوچندان 
خواهد کرد تا به موفقیت ادامه بدهد و فاصله به وجود آمده را کم کند. رلی که 
امروز پیروانی برای رقبای پرسپولیس بازی می کند، شبیه همان نقشی است که 
زمانی »پرچم ژاپن« برای پرسپولیسی ها ایفا می کرد. در فضای بعد از شکست 
پرسپولیس برابر کاشــیما آنتلرز در فینال لیگ قهرمانان آسیا، مخالفان 
پرسپولیس با استفاده از این پرچم به زعم خود دنبال تحقیر سرخ ها بودند، 
اما برعکس، این تالش باعث افزایش انگیزه و اشتیاق پرسپولیسی ها و تداوم 

موفقیت آنان می شد.
افشین پیروانی در یک بازه زمانی با استفاده از ادبیات اغراق شده هواداری، 
محبوبیت خوبی برای خودش در فضای مجازی جلب کرد، اما حاال دیگر 
دوره آن حرف ها گذشته و بسیاری از مخاطبان سعی می کنند نگاه عمیق تری 
به مسائل داشته باشند. این اواخر اقبال به مصاحبه های تند و تیز پیروانی بسیار 
کمتر از قبل شده و او این تغییرات را باید جدی قلمداد کند. در حقیقت رویکرد 

فعلی پیروانی نه به سود خود آقای سرپرست است و نه به باشگاه سودی می رساند.

رکوردهاینیمار،سونودیگران
لیگ ملت های اروپا با نتایجی عجیب در حال پیگیری است. در 2 مسابقه اول این رقابت ها تیم های 
باالنشین در رنکینگ فیفا موفق به پیروزی نشدند. اگر انگلیس دیشب بازی اش مقابل آلمان را 
نبرده باشد، این طلسم ادامه داشته است. فرانسه که با ترکیب دوم خود در زمین کرواسی به میدان 
رفته بود، نتیجه ای بهتر از تساوی یک-یک به دست نیاورد. این تکرار فینال جام جهانی2018 بود. 
اسپانیا به زحمت در ثانیه های پایانی هر نیمه توانست 2 گل به چک بزند و بازی را مساوی کند. 
امشب بلژیک زخم خورده از شکست 4 بر یک خانگی در دیدار نخست باید به مصاف لهستان برود 

و هلند با ولز تازه راه یافته به جام جهانی بازی می کند.
بازی های دوستانه هم جذابیت های خاص خودشان را دارند. ژاپن باخت آبرومندانه ای جلوی 
برزیل داشت و با گل نیمار یک بر صفر مغلوب شد. نیمار حاال با 74 گل ملی، فاصله  خود را با پله 
که بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل است به 3گل رسانده است. پس از رونالدو و مسی که رکورد 
گلزنی پله را در دوران حیاتش شکســتند، حاال نوبت نیمار است که به یکی دیگر از رکوردهای 
اسطوره حمله کند. کره جنوبی تالفی شکست 5گله مقابل برزیل را بر سر شیلی آورد و با 2 گل این 
تیم را شکست داد. سون هیونگ مین که به تازگی نامش را به عنوان نخستین آقای گل آسیایی 
تاریخ لیگ سطح اول انگلیس ثبت کرده، در صدمین بازی ملی اش یک گل زیبا به شیلی زد. او در 

این 100بازی 32بار برای تیم ملی کره جنوبی موفق به گلزنی شده و 17پاس گل داده.

تاکیبدونتماشاگر؟
حکم کمیته انضباطی و باز هم پاک کردن صورت مسئله

ســرانجام حکم کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال در مورد بازی نیمه تمام تراکتور 
و پرسپولیس اعالم شــد. موارد مهم حکم شامل 3بر صفر شــدن نتیجه بازی به سود 
پرسپولیس، محرومیت یک جلسه ای امید عالیشــاه و بدون تماشاگر شدن هر 2دیدار 
رفت و برگشت فصل بعد 2 تیم است. هم پرسپولیس و هم تراکتور نسبت به این حکم 
اعتراض کرده اند. با این حال نکته ای که کامال محسوس به نظر می رسد، تالش تکراری و 
بی نتیجه کمیته انضباطی برای پاک کردن صورت مسئله است. آیا واقعا فکر می کنید با 
برگزاری دیدارهای فصل بعد 2تیم در ورزشگاه خالی، مشکل حل خواهد شد؟ خب برای 

فصل بعدش چه می کنید و بعد از آن چه؟
سال هاست که این مشکالت در مسابقاتی مثل پرســپولیس- تراکتور، پرسپولیس- 
سپاهان یا اســتقالل- تراکتور وجود دارد. حتی در یک مسابقه خنثی و معمولی مثل 
تراکتور- پیکان هم شاهد آســیب دیدن ده ها هوادار بودیم. االن شما فکر می کنید با 
برگزاری 2بازی بدون تماشاگر، کل این داســتان ها جمع می شود؟ در فصلی که اخیرا 
تمام شد هم کمیته انضباطی پرسپولیس و سپاهان را اسیر بازی در زمین بی طرف کرد، 

بدون اینکه اصال فلسفه و خاصیت این تنبیه مشخص شود.
کامال بدیهی است که فدراسیون فوتبال باید تصمیماتی با بازدارندگی بسیار باال در مورد 
اغتشاش های رخ داده در ورزشگاه های فوتبال اخذ کند. تا همین حاال هم خیلی دیر شده 
است. ما فجایعی مثل کور شدن سرباز احمدی در اصفهان را داشتیم که چون برخورد 
قاطع و متناسب با آن انجام نشد، بعدها هم ادامه یافت و کار را به انواع و اقسام درگیری ها 
در حاشیه مسابقات پرسپولیس و سپاهان کشاند. االن هم مدت  هاست که شاهد بروز 
اتفاقات ناخوشایند در مسابقات رودرروی پرسپولیس و تراکتور هستیم. باالخره یک جا 
باید این داستان ها تمام شود، وگرنه شاید یک نفر بمیرد و البته که آن زمان برای پشیمانی 
خیلی دیر است. کاش فدراسیون از هیچ تیمی نترسد و تنبیهات سخت مثل کسر امتیاز 
و درصورت تکرار، حتی سقوط به دسته پایین تر را اعمال کند. آن زمان خواهیم دید که 
آیا بزهکاران همچنان جرأت می کنند به کارشان ادامه بدهند یا نه. با این مدل تنبیهات 
که فقط بوی زمان خریدن و به تأخیر انداختن مسئله را دارد، هیچ مشکلی حل نخواهد 
شد. این مطلب را یادتان باشد تا خیلی زودتر از حد انتظار شاهد یک رسوایی دیگر در 

ورزشگاه های کشور باشیم.

سایر گزینه های 
بارسا

دی ماریا که قراردادش را با پاری ســن ژرمن تمام کرده، قصد 
رفتن به یوونتوس را داشــت اما فعال به ســمت بارسلونا چرخش 
کرده. دوســت صمیمی مســی می خواهد جای او را در بارسا بگیرد. 

او دستمزدی حدود سالی 7میلیون یورو می خواهد. بارسا برای تعادل 
برقرار کردن بین دستمزدها باید بازیکنانی که حقوق نجومی می گیرند 
مثل فرنکی دی یونگ، لنگله، اومتیتی و... را بفروشد یا از شرشان خالص 
شود. با جدایی قریب الوقوع عثمان دمبله و پیوستن احتمالی اش به 

یکی از دو تیم چلسی یا پی اس جی پرداخت های باشگاه هم تا 
حدودی کم می شود اما کافی نیست. بارسا دنبال جذب 

رافینیای برزیلی از لیدز هم هست اما رقیبی 
جدی به نام لیورپــول دارد.
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ارلینگ هالند فعال اوضاع خوبی دارد و مصدوم نیست. او برای نروژ 
در لیگ ملت های اروپا 2گل به سوئد زد. نکته این مسابقه برخورد او 
 TV2 با مدافع سوئدی بود. بچه غول پس از بازی به شبکه تلویزیونی
درباره درگیری لفظی اش با الکساندر میلوسویچ در جریان بازی که 
درست پیش از به ثمر رســاندن گل دومش بود، گفت: »میلوسویچ 
تهدید کرد که می خواهد پایم را بشکند. یک دقیقه و نیم بعد من گل 
دوم نروژ را زدم. همه  چیز خوب بود، همین و بس!« هالند پس از به ثمر 
رساندن گل دوم نروژ به سمت مدافع شماره 14  سوئد رفت و شادی گل 

کرد که در ادامه هم تیمی هایش او را از ادامه این کار منصرف کردند.
حضور او در بازی های ملی فیفادی باشگاه منچسترسیتی را نگران 
می کند. تعداد مصدومیت های هالند در زمان حضورش در دورتموند 
چیزی نیســت که بشود راحت از کنارش گذشــت. او در این مدت 
فقط 48روز را به دلیل برخورد با سایر بازیکنان مصدوم بود؛ 35 روز 
مصدومیت از ناحیــه ران، 25 روز مصدومیت به دلیل پارگی عضله 
ران، 31 روز مصدومیت همسترینگ، 16 روز مصدومیت زانو و سایر 
آسیب دیدگی ها که در مجموع به 173روز مصدومیت در مدت 2 سال 
می رسد. این مصدومیت ها  یکی از دالیلی بود که فلورنتینو پرس را در 
خرید او دچار تردید کرد. البته قول و قرارهایی که رئال مادرید با امباپه 

داشت در تعلل این باشگاه برای خرید مهاجم نروژی بی تأثیر نبود.
هم اکنون منچسترسیتی که یک فصل تمام بدون مهاجم نوک بازی و از 
دی بروینه و گوندوغان به عنوان مهاجم کاذب استفاده کرده، 3 مهاجم 
برای پست شماره9 دارد؛ هالند، خولین آلوارس و گابریل ژسوس. برای 
همین ژسوس در لیســت فروش گذاشته شده و این مهاجم برزیلی 
همزمان از سوی باشگاه های آرسنال، رئال مادرید، تاتنهام و چلسی 
دنبال می شود. مشکل رئال برای جذب او جدا از برچسب 50میلیون 

یورویی روی این بازیکن در بــازار نقل وانتقاالت، 
پاسپورت غیراروپایی اش خواهد بود. رئال حداقل تا 

نیم فصل نمی تواند بازیکن دیگری غیر از کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا به ترکیب اضافه کند.

درباره ارلینگ هالند هم هواداران سیتی خیلی ذوق دارند 
و هر روز گوشه ای از زندگی و گذشــته اش را می شکافند و 

درباره اش بحث و آن را وایرال می کنند. مثال اینکه او به دلیل به 
دنیا آمدن در لیدز به خاطر حضور پدرش در این باشگاه می توانسته 

برای تیم ملی انگلیس هم بازی کند. یا مثــال این نکته که بچه غول 
نروژی تنها زمانی که 5 سال داشت، در پرش طولی ایستا 1.63متر پرید 
و رکورد جهانی به نام خود ثبت کرد و هنوز هیچ کودکی نتوانسته این 
رکورد را بشکند. یا آماری از این دست که او نخستین بازیکن تاریخ لیگ 
قهرمانان اروپاست که در 3 بازی اول خود 6 گل به ثمر رسانده و نخستین 
بازیکنی که در جام جهانی زیر 20 ســاله  ها در یک بازی، 9 گل زده یا 

نخستین بازیکن تاریخ بوندس لیگا که در 2بازی اول خود 5گل به ثمر 
رسانده است. یا نکته های دیگری نظیر اینکه الگوی فوتبالی اش زالتان 
است اما خودش از سبک کریستیانو رونالدو در رژیم غذایی استفاده 
می کند و او را به عنوان ستاره ای سختکوش و بانظم مورد ستایش قرار 

می دهد. به هرحال اگر هالند باز دچار آسیب دیدگی نشود، باید منتظر 
یک منچستر سیتی ترسناک تر از قبل هم باشیم. گواردیوال پس از 

کسب قهرمانی لیگ برتر در هفته آخر برای حریفان فصل آینده 
خط و نشان کشید و گفت رقبا باید بترسند چون از فصل آینده 

تعداد تعویض های مجاز هر تیم در لیگ برتر 5تعویض خواهد 
بود و به این ترتیب دست مربی باز می شود. خدا خودش به 

حریفان من سیتی در فصل آینده رحم کند.

سومین بازیکن گران
منچسترســیتی هالند را با مبلغ 65میلیون یورو خرید و 
کسی نمی داند چند میلیون به پدر و مدیر برنامه های این 
بازیکن پرداخت. به نظر می رسد رقم پرداختی به 130میلیون 
یورو رسیده باشــد اما ارزش هالند در بازار نقل وانتقاالت 
بیشتر از این حرف هاست. مرکز بین المللی مطالعات ورزشی 

اســامی 100 بازیکن باارزش دنیا را پیش از آغاز تعطیالت 
تابستانی فوتبال منتشر کرده که 10 نفر اول لیست به این 

شرح هستند:
1   کیلیان امباپه.................................. 205.6میلیون یورو
........................ 185.3میلیون یورو 2   وینیسیوس جونیور
3   ارلینگ هالند.................................. 152.6میلیون یورو
4   پدری گونسالس............................... 135.1میلیون یورو
5   جود بلینگام.................................... 133.7میلیون یورو

........................................... 124میلیون یورو 6   فیل فودن
.............................. 112.5میلیون یورو 7   فرنکی دی یونگ
8   لوئیس دیاس.........................................110میلیون یورو
......................................... 109.6میلیون یورو 9   روبن دیاز
10   فران تورس...................................... 109.5میلیون یورو

  در این لیست لیگ برتر انگلیس با 41 نماینده، بیشترین 
سهم را دارد.

با بچه غول در نیفتید
خدا خودش به حریفان من سیتی در فصل آینده رحم کند

لواندوفسکی نمی خواهد بماند و طبق قوانین جدید، باشگاه 
بایرن مونیخ نمی تواند او را در یک سال باقی مانده از قراردادش 
وادار به ماندن کند. لوا تقریبا هر روز و بیشــتر در رسانه های 
لهســتانی از رفتن دم می زند. او این بار اعــالم کرده که زبان 
اسپانیایی را تا اندکی فرا گرفته و در اسپانیا هم خانه ای تهیه 
کرده. مهاجم لهســتانی درنظر دارد بند 17 قوانین فیفا را 
فعال کند. طبق این بند، بازیکنان باالتر از 28 سالی 
کــه 3 فصل در یک باشــگاه حضور داشــته اند 
می توانند یکطرفه قرارداد خود را فسخ کنند 
و مبلغی حدود 28میلیون یورو به باشــگاه 
خود بپردازند. لوا براساس همین بند است 
که هر روز مصاحبــه می کند و دم از رفتن 
می زند. او در گفت وگو با پادکست رسانه 
لهســتانی »Onet« وفــاداری اش را 
در 8سالی که در مونیخ بوده به رخ 
کشیده و گفته فقط می خواهد به 
بارسلونا برود و به پیشنهادهای 
دیگر توجهــی نکرده: »فقط 
می خواهم بایرن را ترک کنم. 
وفــاداری و احترام مهم تر از 
کار هستند. بهترین راه، پیدا 
کردن یــک راه حل با همدیگر 
اســت. چیزی در من ُمرده، برای 
اینکه احساس بیشتری در زندگی ام داشته باشم می خواهم 
بایرن را ترک کنم. چه بازیکنی به بایرن می آید وقتی بداند 

که اگر به این تیــم بیاید دیگر اجازه خــروج ندارد؟ پس 
وفاداری و احترامی که می گویند کجاست؟ همیشه آماده 
بازی کردن بودم، همیشه می خواستم بازی کنم حتی وقتی 

که مصدوم بودم.«
اســپورت وان کاتالونیا در گزارشــی ادعا کرده که بین لوا و 
باشگاه باواریایی اختالف شــدیدی درگرفته. اختالف شدید 
لواندوفسکی و بایرن مونیخ از آنجایی شروع شد که بعد از مراسم 
توپ طال هیچ شخصی از بایرن مونیخ برای بدرقه لواندوفسکی 
حضور نداشــت درحالی که الپورتا در شــام بعد مراسم از لوا 
خواست سر میز او بنشــیند. از طرفی، گویا شخصی ناشناس 
فایلی صوتی برای لواندوفسکی فرستاده که در آن هربرت هاینر، 
رئیس بایرن مونیخ می گوید »لواندوفسکی مانند یک درخت 

پیر است. آب مصرف می کند اما میوه ای نمی دهد.«
اولی هوینس درباره اظهارات لواندوفســکی و این پرسش که 
چه اتفاقی برای لواندوفسکی می افتد که دیگر نمی خواهد در 
مونیخ بماند، گفت: »هیچ اتفاقــی نمی افتد. هم اکنون اوضاع 
آنطور که او و خصوصا مدیربرنامه خاصش می خواهند پیش 
نمی رود، بنابراین عصبانی هستند. اگر نتوانیم جانشینی برایش 
پیدا کنیم، یک سال دیگر او را نگه می داریم تا بعدا ببینیم که 
رایگان جدا می شود یا با ما تمدید می کند.« بارسلونا برای جذب 
لواندوفسکی پول دارد اما فعال نمی تواند قراردادش را ثبت کند. 
باید فروش هایی داشته باشــد. دی یونگ از منچستریونایتد 
پیشــنهادی باال در حدود 80میلیون یــورو دارد و بازیکنانی 
مثل سرجینیو دست هم می توانند به فروش برسند. بارسلونا تا 
31آگوست )10شهریور( فرصت دارد تا قرارداد لواندوفسکی 

را، درصورت جذب او، ثبت کند. موضوع حقوق او هم هست. 
لوا حقوق ساالنه 20میلیون یورویی  در بایرن می گیرد و بعید 

است به مبلغی کمتر از آن در بارسا رضایت دهد.
بایرن برای جانشینی لواندوفســکی بازیکنانی را درنظر دارد 
اما نمی خواهد پول زیادی برای این منظور هزینه کند. تالش 
برای جذب سادیو مانه هم ربطی به لواندوفسکی ندارد چون 
بایرن این مهاجم را برای پست گنبری و وینگر راست یا چپ 
می خواهد. لیورپول پیشنهاد 25میلیون یورویی مونیخی ها را 
رد کرده اما اگر این مبلغ به 35میلیون به عالوه 5میلیون پاداش 
برسد، رضایتنامه مانه صادر خواهد شد. مهاجم سنگالی تنها 
یک سال دیگر با باشگاه انگلیسی قرارداد دارد. لوا درباره شایعه 
انتقال مانه به بایرن گفت: »البته که دوســت دارم بایرن او را 
بخرد.« شاید می خواهد با این انتقال عذاب وجدانش از ترک 

بایرن کم شود.
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افقی:
1- سیســتم عامل متــن باز 
محبوب بین برنامه نویس ها- 
دریچــه بــاز و بســته کردن 

سیلندر های خودرو- زهر
2- از هفت قلم آرایش- پیشوای 

زرتشتی- نوعی نارنگی
3- چند رأی- طعام- ماسک

4- پیامبری که در سالخوردگی 
صاحب فرزند شد- آیین های 

سنتی
5- مادر لر- خصلت های نیکو- 

گوشه نشینی برای عبادت
6- هنر پنجم- خوراک سفر- 

مساوی
7- بنیانگذار- عریان- زرد مایل 

به سرخ
8- بدن- عزیز  و دوست داشتنی- 

قشون
9- آموختنی مدرسه- جشن 

ازدواج- بانگ و فریاد
10- یازده- اعالمیه تبلیغاتی- 

آموزشگاه هنری
11- درگیــر- مأیوس- قصد 

و اراده
12- از الـــــقاب حـــضرت 
فاطمــه)س(- قومــی از نژاد 

آریایی
13- از ماه هــای فرنگی- مقام 
اول تولید گل در ایران را دارد- 

مرزبان

14- خشک- بدون فکر قبلی و 
به طور ناگهانی- آتش

15- همگــی- دربرگیرنده- 
سوبسید

  
عمودی:

1- پایتخــت آنگــوال- تئاتر 
تعلیمی تربیتی

2- آســانی- دریاساالر- نوعی 
پارچه حریر

3- ســتون دین است- ورزش 
مشت زنی- جانور تک سلولی

4- صــوت شــگفتی- مأمور 
پلیس- صنعت جهانگردی

5- برخی در خواب می کشند- 
شکایت نامه

6- اشــتباهاتی کــه نمازگزار 
هنگام خوانــدن نماز مرتکب 
می شــود- طــول- خــدای 

ساختگی
7- زیــن و بــرگ اســب- 
آپارتمان های مســتقر در یک 
مجموعــه مســکونی بزرگ- 

مونس
8- خانــه بــزرگ- کنایــه از 
آماده شــدن برای سفر است- 

زمان حاضر
9- وســیله ای برای برقراری 
ارتباط تصویــری اینترنتی- 

مربوط به ذهن- شیدا
10- پارچه زخم بندی- شهری 

در شهرستان کاشان- مشایعت
11- آذرخش- بعد از جنگ از دشمن 

باقی می ماند
12- متصــل- مقابل بــردن- صد 

مترمربع
13- نوعی پارچه پنبه ای- تکه پارچه 

سه گوش- یگانه
14- فاقــد قابلیت انعطاف- ســر پا 

مانده- ذره باردار
15- نمایشنامه نویس سوئدی و خالق 

15آندورا- همیشه

نزارورتهتپادا
زيتروکلکيامنهک

دنوخاهوقپتسا
يکسنمايچوبتي
کمداهدننکرفيک
يلرگدادامکحب
الهشنوعمشادن
عمجارکيهتشيد

نتبيجواسرسيم
بانشاهورکماپ
يلزايچلياارجا
هاهديامساماو
هنيارنجروهار
لوحعيقبناتسربق
ترسنيارتاشودي

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4223
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

943781562
852469731
167532498
596873214
328154976
714926385
489217653
671345829
235698147

متوسط
 5 7 1    2  
   8 3  4   
 3 9     1  
  6 9      
1  5    7  6
     1 2   
 1     8 6  
  8  1 3    
 6    9 3 7  963718542

175324689
482659371
258937164
341286957
796541238
624173895
819465723
537892416

ساده

متوسط

857194623
621835497
439276518
286947135
195328746
374561289
913752864
748613952
562489371

سخت

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

ساده

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

جشن قهرمانی بمی ها در هفته  آخر لیگ برتر فوتبال. 
خاتون بم که یک هفته قبل از پایان لیگ قهرمانی شان 
را قطعی کرده بودند بازی آخر را هم 5بریک از پاالیش 
گاز ایالم بردند تا با پیروزی لیگ را به پایان ببرند و جام 
قهرمانی را تحویل بگیرند. این هشتمین قهرمانی بمی ها 
در لیگ فوتبال زنان بود. زهرا قنبری مهاجم خاتون هم 
با 39 گل، بهترین گل زن شد. او برای سومین بار است که 

به عنوان خانم گلی می رسد.

اگربخواهممرحلهبهمرحله
بگویماولبایدسعیکنمازسد
مدعیانداخلیعبورکنموبعد
ازملیپوششدنمدنبالطالی
جهانباشم.المپیک2سال
دیگربرگزارمیشودوهدف
منهمرسیدنبهمدالطالی
المپیکاست،برایهمینتا
آنموقعبامشورتبابزرگان
کشتیوکادرفنیقطعابهترین
تصمیمراخواهمگرفت

ان |
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د زا
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ها | 
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کامران قاسمپور در نخستین حضورش در مسابقات جهانی توانست به مدال طال برسد. قاسمپور که سال ها در وزن 86 کیلوگرم پشت 
سر حسن یزدانی مانده بود، در جهانی نروژ به طلسم شکست ناپذیری جیدن کاکس آمریکایی پایان داد و طالی وزن 92 کیلوگرم 
جهان را کسب کرد. او در جام تورلیخانوف هم بدون اینکه امتیازی از دست بدهد، با کسب 42 امتیاز در 4 کشتی توانست صاحب 
مدال طال شود و نگاه ها را به سمت خود جلب کند. همین رکورد در جام تورلیخانوف باعث شد تا اتحادیه جهانی کشتی در یادداشتی 
اختصاصی به مهارت های فنی قاسمپور بپردازد و حسابی از او تمجید کند. او در گفت و گویی اختصاصی با همشهری ورزشی درخصوص 

آخرین وضعیت خودش بیشتر صحبت کرده است.

   بدون اینکه امتیازی از دست بدهی قهرمان شدی. 
پیش بینی چنین اتفاقی را می کردی؟

قبل از هر صحبتی به مردم آبادان به خاطر حادثه متروپل 
تســلیت می گویم و امیدوارم خدا به بازماندگان این 
حادثه صبر بدهد. خدا را شکر که توانستم دل مردم را 
شاد کنم. من به گرفتن امتیاز و یا از دست دادن امتیاز 
به معنای ثبت رکورد اصال فکر نمی کنم و فقط سعی 
دارم کم اشتباه یا بی اشتباه کشتی  بگیرم. امتیاز از 
دست ندادن و امتیاز گرفتن کلید پیروزی است حاال 
بعضی وقت ها در امتیاز از دست ندادن صددرصد 
موفق عمل می کنی و بعضی اوقات هم داستان 

در این زمینه خوب پیش نمی رود.

   از ســطح کیفی مسابقات 
برایمان بگو.

بعد از مسابقات جهانی در هیچ مسابقه 
رسمی روی تشک نرفته بودم و فقط 
2 کشتی در لیگ گرفتم. بعد از آن 
هم درگیر مصدومیت شدم. خدا را 
شکر قزاقستان محک خوبی بود 
و به نظرم الزم داشتیم بعد از 8 ماه 
در یک مســابقه رسمی شرکت 
کنیم. امیدوارم در ادامه راه هم 

بتوانم موفق عمل کنم.

   همه از کشتی هایی 
مخصوصا  می گیــری  کــه 

زیرگیری هایت لذت می برند. در ســال های اخیر چه اتفاقی 
افتاده که کمتر شاهد زیرگیری در کشتی ایرانی هستیم؟

در مورد خودم می توانم بگویم که از دوران نونهالی این سبک 
کشتی را انتخاب کردم و مربیان خیلی برایم زحمت کشیدند. 
کشتی هجومی به خصوص زیرگیری را دوست داشتم و بعد از 
مدتی هم دیگر به این ســبک کشتی عادت کردم. خوشحالم 
مردم راضی هستند و از بازخوردهایی که در فضای مجازی و 
البته حقیقی می گیرم لذت می برم. مردم دعا کنند در ادامه راه 

هم موفق باشم و پرچم کشور را به اهتزاز درآورم.

   وزنت نسبت به حریفان کمتر است، نمی خواهی وزنت 
را باالتر ببری؟

دقیقا همینطور است. خیلی وقت ها حدود 10 کیلوگرم اختالف 
وزن با حریفانم دارم ولی من با این وزن راحت هستم. اگر وزنم را 

بدون برنامه باال ببرم قطعا کند می شوم.

   92 کیلوگرم وزن المپیکی نیست. برای اینکه شانس 
حضور در المپیک پاریس را داشته باشی یا باید به 86 کیلوگرم 
برگردی یا به 97 کیلوگرم بروی. مشخص است چه تصمیمی 

خواهی گرفت؟ 
اول از همه مسابقات جهانی صربستان را مدنظر قرار داده ام و 
دوست دارم طالی سال قبل را تکرار کنم. اگر بخواهم مرحله 
به مرحله بگویم اول باید سعی کنم از سد مدعیان داخلی عبور 
کنم و بعد از ملی پوش شدنم دنبال طالی جهان باشم. المپیک 
2 سال دیگر برگزار می شود و هدف من هم رسیدن به مدال طالی 
المپیک است، برای همین تا آن موقع با مشورت با بزرگان کشتی 

و کادر فنی قطعا بهترین تصمیم را خواهم گرفت.

با رقبا 10 کیلو اختالف وزن دارم
 کامران قاسمپور پس از قهرمانی در نروژ، در جام تورلیخانوف هم درخشید

 و حاال خودش را برای مسابقات جهانی صربستان آماده می کند



حی
صال

ید 
س: ام

 عک
ی /

 قبل
رار

ن ق
بدو

لم 
ز فی

ی ا
مای

ن

جنگواقعی
بادشمنخیالی

نقد نیویورک تایمز از جدید ترین فیلم تام کروز

فیلم »تاپ گان ماوریــک« جدید ترین فیلم با بازی 
تام کروز که به تازگی در جشنواره کن نیز به نمایش 
درآمده اخیرا با فروشی بیش از 557.2میلیون دالر 
در گیشه جهانی گام هایی محکم در راه پیوستن به 
باشگاه فیلم هایی که یک میلیارد یا بیشتر در گیشه 
فروش کرده اند، برداشته است. »تاپ گان ماوریک« 
که رکوردهای مختلفی را پس از 2هفته اکران پشت 
سر گذاشته به پرفروش ترین فیلم با بازی تام کروز در 
آمریکا نیز بدل شده است. فیلم »تاپ گان ماوریک« 
با بازی تام کروز در دومین هفته اکران به فروش بیش 
از 86میلیون دالری دست یافت تا با کاهش فروش 
32درصدی، کمترین افت فروش تاریخ ســینما را 
به خود اختصاص دهد. این در حالی است که فروش 
افتتاحیه »تاپ گان ماوریک« 100میلیون دالر بود. 
عملکرد فیلم »تاپ گان ماوریک« در ســالن های 
سینما و استقبال گسترده تماشاگران از این فیلم به 
کارگردانی جوزف کازینسکی نشان از یک پیروزی 
بزرگ برای گیشه تابستانی دارد و حاکی از آن است 
که مردم پس از تحمل 2ســال مصیبت بار اپیدمی 
کرونا و تعطیلی ســینماها و کاهش شــدید اکران 
فیلم های هالیوودی، اکنون و با فروکش کردن کرونا 
بیش از پیش نسبت به گذشته از خود به بازگشت به 

سینما اشتیاق نشان می دهند.
ای او اسکات، منتقد نیویورک تایمز در مقاله ای ضمن 
پرداختن به فیلم »تــاپ گان ماوریک« جدید ترین 
فیلم با بازی تام کروز به کارگردانی جوزف کازینسکی 
به مقایسه این فیلم با نسخه اولیه فیلم »تاپ گان« که 
در سال 1986ساخته شد، پرداخته و در بخش مهمی 
از مقاله خود به این مسئله اشاره کرده که نخستین 
فیلم »تاپ گان« بازتابی از وقایع سیاسی زمانه خود 
بود؛ زمانه ای که رونالد ریگان در آمریکا رئیس جمهور 
شده بود و دنیا در حال سپری کردن سال های پایانی 
جنگ ســرد بود. در فیلم اول تام کروز در نقش یک 
خلبان تازه کار نیروی هوایی آمریکا ظاهر شــده بود 
و آماده رقابت با خلبانان هم عصر خود و شــرکت در 
نبردهای هوایی بود. اما در فیلم »تاپ گان ماوریک« 
تام کروز که اکنون تجربه دوران جنگ سرد، جنگ 
بوسنی و جنگ عراق را پشــت سر گذاشته به عنوان 
خلبانی کارکشته و قدیمی در مقام مربی خلبانی به 
پرورش خلبانان جدید نیروی هوایی آمریکا اشتغال 
دارد. زمانه عوض شده و درحالی که فیلم »تاپ گان« 
اولیه با پس زمینه جنگ ابر قدرت ها ساخته شده بود 
و در آن فیلم دشمن واقعی که همان اتحادجماهیر 
شوروی بود به همراه دورنمایی از یک واقعه آخرالزمان 
اتمی به وضوح به تصویر کشیده شده بود، اما در نسخه 
جدید »تاپ گان ماوریک« نبردهایی به ظاهر واقعی با 
دشمنی خیالی با هویتی نامشخص به تصویر کشیده 
شده است. درواقع ما در این فیلم با تمامیتی اسرارآمیز 
روبه رو هســتیم که به قابلیت ساخت جنگنده های 
فوق پیشرفته دست یافته و یک کارخانه تسلیحاتی 
در یک منطقه کوهســتانی در مکانی ناشناخته دایر 
کرده است. در این فیلم نامی از رقیب به میان نمی آید، 
تنها برای توصیف رقیب بارها از عبارت »دشمن« در 
فیلم استفاده می شود. درواقع سازندگان فیلم »تاپ 
گان ماوریک« در به تصویر کشیدن »دشمن« در این 
فیلم به نظر بیش از حد محتاط عمل کرده اند؛ به همین 
دلیل در زمان دیدن »تاپ گان ماوریک« پرسش های 
زیادی در ذهن مخاطبان درباره این دشمن فرضی 
شکل گرفته است. دشمن فرضی که در حال مقابله با 
آن هستیم چه افراد، گروه ها یا کشورهایی هستند؟ 
آیا این دشــمن چین اســت؟ طالبان، نتفلیکس یا 
کوویدـ 19است؟ اهمیتی ندارد. ما هیچ گاه در فیلم 
»تاپ گان ماوریک« چهره خلبانان دشمن را در زمان 
عملیات هوایی نمی بینیم. این مسئله این احساس 
را در ذهن مخاطب تقویت می کنــد که »تاپ گان 
ماوریک« عاری از مفاهیــم ژئوپلیتیک و ارزش های 
کالسیک فیلم هایی اســت که در آن دفاع هوایی به 
تصویر کشیده می شود. درواقع مشخص نبودن دشمن 
و ارائه تصویری ناتمام از میدان مبارزه نشان از، از بین 
رفتن ارزش هایی دفاعی در دوران پوچ گرایی ای که 
ما در آن به سر می بریم، دارد. این فیلم مانند ساکی 
اســت که داســتان های متفاوتی در آن جای داده 
شده است. به رغم نمایش ســکانس هایی احساسی 
از تضادها و رودررویی ها و دشواری های فیزیکی که 
ضربات ســختی بر پیکره ماوریک بینوا وارد می کند 
و نمایش صحنه هایی از زندگــی حرفه وی، زندگی 
عاشقانه و شخصی   اش و احساس وظیفه قهرمان فیلم 
برای زنده نگاه داشتن خاطره دوست درگذشته اش، 
در سایر صحنه های این فیلم به ویژه صحنه های نبرد 
هوایی به طرز تعجب برانگیزی نشانه های اندکی از 
مشــارکت نیروهای ضد هوایی و سامانه های دفاعی 
می بینیم. خلبانان تازه کار این فیلم نیز بازی ضعیف و 
اجرای تئاتری کودکانه ای در مقایسه با بازی های ارائه 
شده در فیلم »تاپ گان« اولیه از خود نشان می دهند. 
اگرچه در برخی سکانس ها به نظر می رسد کازینسکی 
قصد دارد صحنه های اوج و مفاهیم زیباشناسانه فیلم 
»تاپ گان  « اولیه را تکرار کند، اما به نظر تالش های 
خســتگی ناپذیر او در این زمینه موفقیت آمیز از آب 
درنیامده و   او بیش از آنکــه بتواند اثری به یاد ماندنی 
نظیر »تاپ گان« بسازد، فیلمی ساخته که نسخه ای 

ابتدایی و مالیمی از فیلم اولیه است.
 اگرچه فیلم »تاپ گان ماوریــک« از برخی جهات 
فیلمی جذاب اســت، اما در مجموع فیلمی بزرگ و 

مهم  از آب درنیامده است. 
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بدونقرارقبلی
اختالف نظر سازمان سینمایی با نمایندگان اصناف به خروجی غیرجذاب شورای راهبردی اکران انجامیده است

 
»هناس«، »بدون قرار قبلی«، »والدیــن امانتی«، »بی صدا 
حلزون« و »نقره داغ« 5 فیلمی هستند که از فردا روی پرده 
ســینماها خواهند آمد؛ ترکیبی که هر کارشــناس اکرانی 
می تواند شکست محتومش را پیش بینی کند. از این فیلم ها، 
تقریبا هیچ نمونــه ای که بتواند مخاطب گســترده بیابد، به 
چشم نمی خورد. طبیعتا در اینجا بحث درباره کیفیت فیلم ها 
موضوعیت نــدارد و موضوع جذابیــت احتمالی برای جذب 
مخاطب گریز پای این روزهاســت. »بدون قرار قبلی« که از 
فیلم های موفق جشنواره فجر بود و منتقدان آن را ملودرامی 
خوش ساخت نامیدند، احتماال جذاب ترین گزینه این اکران 
است. هرچند نباید این نکته را فراموش کنیم که در یکی دو 
ســال اخیر فقط فیلم های کمدی تا حدودی موفق به کسب 
توفیق در گیشه شــده  اند. تنها کمدی موجود در این ترکیب 
 هم ظاهرا فیلم »نقره داغ« اســت که با حضور اکبر عبدی و

پوریا پور سرخ ساخته شده اســت؛ فیلمی به تهیه کنندگی 
غالمرضا گمرکی که اگر پوسترش را ببینید، باور نمی کنید 
مربوط به این روزگار باشد. هناس جزو تولیدات استراتژیک 
سینمای ایران است که معموال گیشه هدف اصلی آنها نیست. 
بی صدا حلزون هم با موضوع مشــکالت ناشــنوایان قاعدتا 
نمی تواند پیشنهاد جذابی برای گیشه باشد. والدین امانتی هم 
که نماینده سینمای کودک است و متعلق به ژانری که مدیریت 
سینما پیش از این اعالم کرده بود قصد حمایت از آن در عرصه 
اکران را دارد. در این 5فیلم، هیچ اثری که بتواند چشم اندازی 

امیدوارکننده برای اکران ترســیم کند، به چشم نمی خورد؛ 
اتفاقی که برخی معتقدند محصول حذف شورای صنفی است.

ترکیب ضعیف اکران در غیبت نمایندگان اصناف 
موضوع اختالف نمایندگان اصناف با سازمان سینمایی مورد 
اشاره خبرگزاری دولت هم قرار گرفته است. ایرنا در تحلیلی 
ماجرا را اینگونه روایت کرده است: این نکته حائز اهمیت است 
که رئیس سازمان سینمایی در جلسه انتخاب فیلم برای اکران 
حضور داشته باشد چرا که تا پیش از این، چنین وظیفه ای به 
دوش شــورای صنفی نمایش بوده که حاال با روی کار آمدن 
شورای راهبردی، این امکان، در اختیار این شورا قرار گرفته 
اســت.   اما نکته ای که در این زمینه  مهم است، این است که 
هنوز اعضای این شورا  معرفی نشده اند. در ابتدا، از حضور چند 
سینماگر در این شــورا، اخباری منتشر شد که بعدها، برخی 
زمزمه ها، گمانه هایی را مبنی بر اســتعفای آن اعضا مطرح 
کرد. با این حال، انتخاب برای اکران 18خردادماه، می توانست 
یک انتخاب برآمده از یک تیم، متشکل از نمایندگان صنوف 
سینمایی باشد. اکران عید به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان، 
فروش خاصی  نداشــت.  اکران عیدفطر نیز به دالیلی چون 
گرمای هوا و آغاز امتحانات دانش آموزان و دانشجویان، چندان 
با استقبال خاصی مواجه نشــد. حاال و اما در آخرین فرصت 
طالیی6  ماهه ابتدای امسال، شورای راهبردی، فیلم هایی را 
برای یک بازه 50روزه تا آغاز محرم انتخاب کرده است که باید 

منتظر ماند تا میزان استقبال از آنها مشخص شود. 
50روز پیش رو، یک فرصت طالیی و حتی به نوعی، حســاس تر و 
بهتر از دوره نوروز و عیدفطر است؛ 50روزی که اعیادی چون غدیر، 
قربان، میالد امام رضا)ع( و... را در خود جای داده و خانواده ها، آسوده 

از امتحانات فرزندان خود، می توانند استقبال خوبی از سینماها به 
عمل بیاورند که پیش بینی می شــود ترکیب جدید اکران درنظر 
گرفته شده انتظارات گیشه را تامین نکند. این انتخاب ها در شرایطی 
محقق شده که 50روز آینده، یکی از بهترین  زمان های سال برای 
سینماها ست و انتخاب آثار خوب، می تواند زیان های 100روز اخیر 

سینماها را به نوعی جبران کند. 
آنچه اما در مورد این 5فیلم، تقریبا می تواند محتمل باشــد، این 
اســت که این آثار شــاید نتوانند به فروش خوبی دســت یابند و 
احتماال به مرز یک فروش معمول نیز نخواهند رســید. این 5فیلم 
بهترین انتخاب ممکن بــرای اکران بعد از ایام عاشــورا می تواند 
باشــد که باید فیلم های مالیم تــری  روی پرده برونــد اما اینکه 
شــورای راهبردی برای یک بازه 50روزه کــه هیچ محدودیتی به 
لحاظ مناسبت های عزاداری و کرونا وجود ندارد، دست به چنین 
انتخاب هایی زده، قطعا جای تامل بیشتری دارد. این شورا نمی تواند 
انتخاب این 5فیلــم را در نتیجه کارشناســی های صورت گرفته 
عنوان کند و احتماال عدم آمادگی صاحبــان فیلم ها برای نمایش 
 در این بازه زمانــی عنوان می کند کــه این مورد هــم نمی تواند 
درست باشــد. با توجه به محدود بودن ســرگروه های سینمایی 
و قوی بودن این احتمال کــه کف فروش این 5فیلــم خیلی زود 
می افتد، دیگر نمی تــوان در اثنای تیرماه که زمــان اندکی تا ماه 
محــرم باقی مانده، صاحبان یــک فیلم بفروش را راضــی به  آغاز 
نمایش کرد. بنابراین باید برخــی از فیلم های اکران جدید، با چند 
فیلم بفروش کمــدی و اجتماعی تعویض شــود؛ یعنی همانطور 
که سازمان ســینمایی در دومین هفته اســفندماه1400، 2فیلم 
فهرســت قطعی اکران نوروز را بیرون کشــید، اکنون هم باید در 
 این فهرســت، دســت برده و حداقل 2فیلم پرفــروش را در این

 ترکیب بگنجاند.

 مشکلی که باید حل شود 
داستان اختالف اصناف با سازمان سینمایی به آتشی دامن زده 
که دودش به چشم ســینمای ایران و مخاطبانش خواهد رفت. 
اینطور که مهر روایــت کرده نمایندگان 4صنــف کارگردانان، 
تهیه کننــدگان، پخش کنندگان و ســینماداران، چندی پیش 
در اعتراض به برخــی بندهای آیین نامه اکــران1401 از ادامه 
حضور در شورای راهبردی اکران انصراف دادند تا این شورا تنها 
با حضور نمایندگان دولت جلســات خود را تشکیل دهد. طی 
هفته های اخیر جلسات این شــورا در غیاب نمایندگان صنوف 
برگزار شــده تا مصوبات آن به ویژه در زمینــه معرفی فیلم های 
جدید برای ورود به چرخه اکران، با ابهامات جدی مواجه شــود. 
بنابر تازه ترین اخبار رسیده اختالف نظر میان سازمان سینمایی 
و صنوف بر سر افزایش نقش نمایندگان صنوف در تصمیم گیری 
برای حوزه اکران و مشخصا احیای مجدد شورای صنفی نمایش 
در کنار فعالیت های نظارتی شــورای راهبردی اکران، همچنان 
اصلی ترین دلیل صنوف برای کناره گیری از این شورا محسوب 
می شود.  در تازه ترین تحول کانون کارگردانان همایون اسعدیان 
را به عنوان نماینده خود به شورای راهبردی اکران معرفی کرده 
اســت اما 3صنف دیگر یعنی تهیه کنندگان، پخش کنندگان و 
سینماداران، همچنان از موضع خود عقب نشینی نکرده و معرفی 
نماینده خود را منوط به اصالح آیین نامه اکران1401 می دانند.  
شورای راهبردی اکران طی هفته های اخیر جلسات خود را بدون 
حضور نمایندگان صنوف برگزار کرده و ســازمان سینمایی هم 
هنوز موضع رسمی درباره شــرایط قانونی مصوبات این شورا در 

این موقعیت نداشته است. ادامه این وضعیت 
تصمیم گیری در حوزه اکران سینمای ایران را 
با چالش های قانونی جدی مواجه خواهد کرد. 

داستان
داستانها

 مروری بر یک سده تاریخ ترجمه
»بینوایان« در ایران

اسالمدینی
ترقیخواهاست
 تکنولوژی و ترقی خواهی

از منظر حضرت امام خمینی) ره(

شبیهسازی
عملیاتهایدفاعمقدس

گزارشی از ضرورت ساخت و معرفی 
بازي های رایانه ای

شکایتازشاکی

چند روزی است که در فضای 
مجازی یک بازیگر زن مدعی 
تعرض یکــی از بازیگران 
پیشکسوت سینما شدند. 
این ادعا منجر به شکایت 
بازیگر از مدعیان تعرض شده 
است. به گزارش همشهری، 
ستایشــی،  مســعود 
سخنگوی قوه قضاییه  در 
نشست خبری که داشت،  
در پاســخ به سوالی درباره 
آخریــن وضعیت موضوع 
سوءاســتفاده جنسی از 
بازیگران گفت:  »این مسایل 
که در فضای مجازی مطرح 
شده بسیار  تلخ و تاسف بار 
است اما متاسفانه وجود دارد 
و  کسانی مطرح می کنند که 
از ناحیه کسان دیگر مورد 
تعرض واقع شدند. دستگاه 
قضایی براساس مقررات اگر 
شکایتی صورت گرفت ورود 
می کند و  می توانند در مقام 
طرح شکایت کیفری  آن را 
مطرح کنند و اگر شکایت 
صورت گرفت ما رسیدگی 

می کنیم.« 
وی با طرح این سوال که آیا 
شکایتی در این زمینه شده 
یا خیر ؟ گفت: »تا روز گذشته 
شکایتی مطرح نشده بود 
اما امروز با طرح شــکایتی 
از طرف مقابل نســبت به  
کســانی که این موضوع را 
اعالم کردند مواجه شدیم 
و شــاکی خواستار تعقیب 
 فــردی کــه آن را   اعالم 

کرده شده است.«

شهاب مهدوی اکران
روزنامه نگار

رونماییاز
کتبتفسیری

رهبرمعظمانقالب

مراســم رونمایی از کتب 
تفسیری رهبر معظم انقالب 
)مدظّله العالی( توسط دفتر 
نمایندگی حفظ و نشر آثار 
حضرت آیــت اهلل العظمی 
خامنه ای )مدظّله( در مشهد 
با حضور اســتاد و مفسر 
قرآن کریم، حجت االسالم 
والمسلمین محسن قرائتی، 

برگزار می شود.
به گــزارش همشــهری، 
در این مراســم که امروز 
18خردادماه از ســاعت 
10:30تــا 12:30در محل 
دانشــگاه علوم اسالمی 
رضوی واقع در حرم مطهر 
برگزار می شود، از 4 کتاب 
تفسیری سوره حمد، بقره، 
حشــر و جمعه رونمایی 
خواهد شــد. این عناوین 
از مجموعــه چندجلدی 
تفاسیر رهبر معظم انقالب 
منتشر شده است. ویژگی 
این تفاســیر، ساده و قابل 

فهم بودن آن است.
سوره  تفســیر  جلسات 
حمــد در دوران رهبری 
رهبــر معظم انقــالب با 
حضــور دانشــجویان از 
پانزدهم اســفند 1369تا 
هجدهــم اردیبهشــت 
1370در حســینیه  امام 
خمینی )ره( برگزار شد و 
کتاب »تفسیر سوره حمد« 
برآیند جلســات مذکور 
است. کتاب با فصل بندی 
و دســته بندی موضوعی، 
تالش دارد مطالب را منظم 
و در چارچوب نظم خاصی 
ارائه دهد. کتاب »تفسیر 
سوره جمعه« نیز از دیگر 
عناویــن ایــن مجموعه 
تفسیری است. این اثر متن 
تفسیر  جلسات  ویراسته  
این سوره است که در دوران 
مسئولیت ریاست جمهوری 
آیت اهلل العظمی خامنه ای 
در جمع پاسداران و اعضای 
دفتر ریاست جمهوری در 8 
نوبت از اواخر سال 1361تا 
1362صورت  اردیبهشت 
همچنین  اســت.  گرفته 
کتاب »تفســیر ســوره 
حشــر« نیز متن ویراسته  
جلسات تفســیر ایشان 
مســئولیت  دوران  در 
معظم له  ریاست جمهوری 
در جمع پاسداران و اعضای 
ریاســت جمهوری  دفتر 
طی 10جلســه از هجدهم 
تا بیست و ســوم مهرماه 
1361اســت. عالقه مندان 
می تواننــد جهت ثبت نام 
حضوری عدد 25و جهت 
دریافت لینــک مجازی 
مراسم عدد 35را به سامانه 

100040020ارسال کنند. 

  اوایــل این مــاه، محمدصالح 
هاشمی گلپایگانی، رئیس و دبیر سینما

ســتاد امر به معــروف و نهی از 
منکر کشــور در نامه ای به معاون حقوق عامه و 
پیشگیری از جرم دادستان کل کشور نسبت به دو 
فیلم »دینامیــت« به کارگردانی سیدمســعود 
اطیابی و »گشت ارشاد3« به کارگردانی سعید 

سهیلی، اعالم جرم و درخواست جریمه کرد.
به گزارش همشهری، در این نامه، او این دو فیلم 
را متهم کرد که در آنها امر بــه معروف و نهی از 
منکر مورد تمســخر  قرار می گیرد. روز گذشته 
سیدمســعود اطیابی، کارگردان فیلم دینامیت، 
به ســتاد امر به معروف و نهــی از منکر رفت و 
جلســه نقد این فیلم با حضور سیدمحمدصالح 
هاشــمی گلپایگانی، رئیس و دبیر ســتاد امر به 
معروف و نهی از منکر، برگزار شــد. هاشــمی 
گلپایگانی با تشکر از نقدپذیری مسعود اطیابی 
و حضور وی در این ســتاد گفت: مــا از عوامل و 
تولید کنندگان فیلم دینامیت شــکایتی نداریم 
چرا که به صورت قانونــی و با دریافت مجوزهای 
قانونی اقدام به تولید و اکران این فیلم کرده اند. 

شــکایت ما از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 

است که چرا به مسئولیت حاکمیتی خود عمل 
نمی کند و حتی سکانس ارزشی این فیلم را که 
مرز امر به معروف و نهــی از منکر صحیح و غلط 
را مشــخص می کرده حذف کرده است و بدون 
توجه به اشــکاالت و تأثیرات منفــی که برخی 
سکانس های فیلم می تواند روی نگرش مخاطب 
نسبت به این دو واجب الهی بگذارد مجوز تولید 
و اکران داده اســت. لذا باید جبران مافات کند 
و به جای شــانه خالی کردن از بار مسئولیت و 
ترک فعل به رسالت ذاتی نام ارشادی که بر خود 
گذاشته اســت عمل کند. وی در ادامه افزود: ما 
بر شکایتمان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
پافشــاری می کنیم و حتما باید این وزارتخانه با 
تمهید شرایطی برای ســاخت فیلم هایی فاخر 
در زمینه امر به معروف و نهــی از منکر جبران 
مافات کند. نقد اصلی ما بــه فیلم دینامیت این 
اســت که چرا در مجموع این فیلــم از آمران به 
معــروف و ناهیــان از منکر، تصویــری منفی و 
بیزار کننده ارائــه می دهد و جایــگاه این اصل 
مترقی فرهنگ اسالمی را در نگاه مخاطب تنزل 
می دهد، درحالی که فیلم فاخر باید روش صحیح 
امر به معروف و نهی از منکر را به خوبی ارائه کند 

و همه را به ضــرورت و نحوه انجام درســت آن 
عالقه مند کند.

هنر باید در استخدام ارزش ها باشد نه در خدمت 
ابتذال و باعــث تنزل فرهنگ اصیل اســالمی 
ایرانی مردم ما شود. در موضوعی که بناست فیلم 
ساخته شــود باید کارگردان و هنرپیشگان در 
همان موضوع آموزش ببینند تا نتیجه و محصول 
فیلم منفی نشود. کارگردان فیلم دینامیت نیز در 
این جلسه گفت: غرض بنده از نمایش رفتارهای 
غلط شــخصیت های اصلی فیلم در مقام امر به 
معروف و نهی از منکر نشان دادن لزوم و ضرورت 
آموزش برای انجام مطلوب این واجب الهی بود و 
کار خودم را بدون نقص و اشکال نمی دانم و قطعا 
هر فیلمی ممکن است کنار نقاط قوت و مثبتش، 
نقاط ضعف و منفی هم داشته باشد که از نظرات 
شما اســتقبال می کنم و خوشحالم که در جمع 
شما هســتم و اینگونه در یک فضای صمیمانه 
در مورد فیلم گفت وگو می کنیم. مسعود اطیابی 
تأکید کرد: اگر چند سکانس فیلم دینامیت که 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت قبل، دستور 
به حذفش داد سانسور نشــده بود قطعا فیلم در 
نمایش نمونه های سیاه، سفید و خاکستری در 
کنار هم موفق تر عمل می کرد اما متأسفانه بدون 
دلیل قانع کننده نصیحت هــای مدیر حوزه این 
دو طلبه در مورد اشــتباهات آنها در اجرای امر 
به معروف و نهی از منکر را حذف کردند و تعادل 

مفهومی و ارزشی فیلم از بین رفت.

 مارتین اسکورســیزی در 
گاردین از مرگ بازیگر فیلم  چهره

»رفقــای خوب« نوشــت. 
اسکورســیزی در این مطلب نوشته است: 
برنامه های زیادی داشتیم که دوباره با هم 
کار کنیم اما زمان بندی هیچ وقت جور نشد 
و یا پروژه ها آنچه باید باشند، نبودند. اکنون 
از این بابت متأســفم. وقتی بازی ری را در 
»داســتان ازدواج« در نقــش وکیل طالق 
دیدم »  او واقعا در این نقش ترسناک است و 
دقیقا به همین دلیل بامزه به نظر می رسد«به 
یادم آمد که چقدر می خواستم با او در این 
مقطع از زندگی اش همــکاری می کردم و 

جاذبه حضــورش را که بســیار با دوران 
جوانی و بازیگر سرزنده ای که مالقات 
کرده بــودم متفاوت بود بــار دیگر 
محــک مــی زدم. اسکورســیزی 

همچنیــن از بی باکی 
لیوتــا در زمــان 
فیلمبرداری نوشته 
و اینکه وی اندکی 
پیــش از شــروع 
فیلمبرداری یکی 
از ســکانس های 

احساسی فیلم »رفقای خوب« متوجه شد 
مادرش که مبتال به سرطان است، در حال 
مرگ است. اسکورســیزی اصرار کرد که او 
صحنه را ترک کند تا با مادرش باشــد اما 
بازیگر نپذیرفــت و ادامه داد و فیلمبرداری 
انجام شد و اشک هایی که او در این صحنه 
می ریزد، اشک های واقعی لیوتا برای مادرش 

است.
این فیلمســاز در ادامه نوشــته است: واژه 
»بی باک« اغلب برای بازیگران به کار می رود 
و دلیل خوبــی هم برایش وجــود دارد زیرا 
بازیگران باید بی باک باشــند. آنها باید جلو 
بروند، تلوتلو بخورند، شکست بخورند، و حتی 
با خطر مضحک به نظر رســیدن کنار 
بیایند. این بخشــی از این حرفه 
اســت. در »رفقای خوب« در 
بیشتر صحنه ها به صورت بداهه 
کار  کردیم و بســیاری از اعضا 
همدیگر را می شــناختند 
و مرد جدیــدی که وارد 
شد ری لیوتا بود که وی 
آنچنان همراه شــد که 
انگار ســال ها با هم 

کار کرده بودیم.

دیداردرستادامربهمعروف
حذفیات تعادل مفهومی و ارزشی »دینامیت« را از بین برد 

تأسفمارتیبرایلیوتا
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روایتی از زندگی و حماسه آفرینی 7تن از فرماندهان 
بزرگ دفاع مقدس اســت که مخاطــب حین بازی با 
ابعاد شخصیتی، تحصیلی، خالقیت ها و شجاعت های 
قهرمانان همیشگی این مرزو بوم آشنا می شود. عالوه 
بر روایت کمیک موشن هر داستان، امکان دسترسی 
به اسناد، تصاویر و فیلم های واقعی نیز در این محصول 
گنجانده شده تا مخاطب بتواند با زندگی این فرماندهان 
بیشتر آشنا شود. نکته قابل توجه دیگر وجود بازی های 
زیبا، جذاب و سرگرم کننده متناسب با داستان هر کدام 
از فرماندهان شهید اســت که به خودی خود می تواند 
به خوبی ذائقه کودکان و نوجوانان و جوانان را پوشش 
دهد. مخاطب در مراحل مختلف با این فرماندهان شهید 
و توانمندی های آنان در حوزه تاکتیکی و فرماندهی 
آشــنا می شــود. بازی به صورت امتیازی و تکرارپذیر 
اســت و کودک می تواند چندین مرتبه از بازی با هر 
یک از شخصیت ها ارتباط برقرار کند. حمید افسری، 
جذابیت بازی هــای ویدئویــی را در تعاملی بودن آن 
می داند و می گوید: »مخاطب حین بازی خودش را در 
فضا و دنیای طراحی شده بازی قرار می دهد و می تواند 
با شخصیت های بازی همراه شود، تصمیم بگیرد و خود 
را به جای شخصیت داستانی قرار دهد. این وجه بسیار 
متمایز بازی های ویدئویی با ســایر رسانه ها در انتقال 

پیام است.«

اثرات مثبت و منفی بازی های دیجیتال
 وقتی شما به کودک و نوجوان این اجازه را می دهید که 
خودش را جای شخصیت و قهرمان قرار دهد، به طور 
حتم آن بازی در روح و روان و زندگی او تأثیر گذار است. 
افسری می گوید:»این تأثیر می تواند منفی یا مثبت 
باشد. انتقال مفاهیم در قالب بازی به مراتب تأثیرگذارتر 

از کتاب و فیلم است. اســتفاده از مفاهیم دستوری، 
پرمحتوا و عدم تناسب با رده سنی کودک باعث ضربه 
زدن به تولید بازی می شــود و بایــد در بازی هایی با 
موضوع دفاع مقدس به این موارد دقت شود.«  افسری 
معتقد اســت ایران در تولید، طراحی و تصویرسازی 
بازی هــای موبایلی و جزئیات فنی جزو کشــورهای 
بسیار پیشرفته است: »خوشبختانه از نظر تولید بازی 
به لحاظ کیفی در کشور ما هیچ مشکلی وجود ندارد اما 
اینکه چرا این بازی ها برای برخی خانواده ها همچنان 
ناشناخته هستند، به تبلیغات مربوط است. محصوالت 
متناسب با حوزه های فرهنگی، دینی و ارزشی نیاز به 
حمایت و تشویق از سوی نهادهای مرتبط مانند صدا و 
سیما، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، سازمان تبلیغات 
و... دارد تا خانواده های بیشــتری بــا این محصوالت 
آشنا شوند. متأسفانه در چند سال گذشته به دالیلی 
ازجمله شرایط اقتصادی و مشــکالتی که در جامعه 
بود، تولیدات گروه های تخصصی در حوزه بازی های 
دفاع مقدس پایین آمد و تولید کنندگان از حمایت الزم 
از سوی نهادها و متولیان این بخش برخوردار نبودند. 
نهادهای حاکمیتی و متولیان فرهنگی به ویژه در حوزه 
دفاع مقدس می توانند بــا تعریف پروژه های کوچک، 
متوسط و بزرگ، مخاطب نوجوان و کودک ما را با این 

حوزه همچنان آشنا نگه دارند.«

عملیاتهایدفاعمقدسدرقالببازی
»فرماندهان«شبیهسازیمیشود

گزارشی از ضرورت ساخت و معرفی بازي های رایانه ای برای ترویج فرهنگ ایثار در میان کودکان و نوجوانان

مزار متفاوت برای یک شهید مستندساز در گلزار شهدای بهشت زهرا)س(
دانشجویفیزیکهستهایدرجبههچهمیکرد؟

با قــدم زدن در کوچه و خیابان ها 
با نام هایی برخورد می کنیم که در 
دوران دفاع مقدس افتخارآفرین 
و حماسه ســاز بودند. نمونه اش یکی از دانشجویان نخبه دانشگاه 
شهیدبهشتی در رشته فیزیک هسته ای و ساکن یکی از محله های 
قدیمی تهران بوده که در دوران جنگ دوربین فیلمبرداری دست 

می گیرد تا حال و هوای جبهه ها را ثبت و ضبط کند.

شهید »آیت اهلل  سیفی« در سال 1337 در شــهر سراب متولد شده. در 
کودکی و نوجوانی خیلی زود هوش و نبوغش را در مدارس دوره ابتدایی 
و راهنمایی نشــان می دهد و پس از اتمام تحصیالت دبیرستان با رتبه 
عالی وارد دانشگاه می شود. او در دانشگاه شهیدبهشتی در رشته فیزیک 
هسته ای مشغول به تحصیل شد. شهید سیفی با آغاز انقالب فرهنگی، 

حوالی سال 1359 دست روی دست نگذاشت. او با 
توجه به تأثیرگذاری فرهنگی و اخالقی در ســینما 
و تلویزیون در پیشبرد اهداف انقالب اسالمی، هنر 
فیلمسازی را آموخت و پس از مدت کوتاهی مهارت 
الزم را به دست آورد. هنر فیلمبرداری شهید آیت اهلل 
سیفی در دوران دفاع مقدس و در زمان جنگ به بلوغ و 
شکوفایی استعداد رسید و با ساخت فیلم های جنگی 

مختلف مورد توجه مردم قرار گرفت. فیلم های مستندی همچون »صدای 
پای نور«، »ایالم، شهر آتشباران« و فیلم های داستانی »وارث«، »معبر«، 
»سرباز کوچک«، »یک قطره دریا«، »دفاع مقدس« و »اتاق شماره یک« 
نتیجه تالش بی وقفه این شهید هنرمند ساکن جنوب شهر بود. کار او حین 
فیلمبرداری از عملیات »کربالی 2« در منطقه حاج عمران رنگ و بویی 
تازه گرفت و زمانی که یکشنبه 21 دی 1365 خودش را برای پشت سر 
گذاردن امتحانات کارشناسی آماده می کرد به جمع اکیپ فیلمبرداری 
جنگ پیوست و عازم منطقه شلمچه شد. شهید سیفی سرانجام بعد ازظهر 
پنجشنبه 25 دی ماه 1365 در یکی از حساس ترین کارهای فیلمبرداری 
خود در فتح جزیره »بُواریون«، مورد اصابت ترکش قرار گرفت و تالش 
پزشــکان برای نجات او بی نتیجه ماند و آقا آیت در ســن 28 سالگی به 
شهادت رســید و روح پاکش به عرش کبریایی پرواز کرد.  شهید سیفی 
به عنوان یکی از اعضای گروه مستندسازی در زمان جنگ بود و با افراد و 
چهره هایی همچون جواد شمقدری، علیرضا سجادپور، حسن علیمردانی 
و محمد درمنش همکاری داشت. آخرین فعالیت شهید  سیفی، مستند 
داستانی »ایالم، شهر آتشباران« بود که سال ها 
قبل در جشنواره فیلم آالمتو مورد توجه 
مخاطبان قرار گرفت. آقا آیت در این فیلم 
مستند داستانی به عنوان راوی و بازیگر به 

ایفای نقش پرداخته است.

دوربین آقا آیت، آشنای جبهه ها
یکی از زیبایی ها گلزار شهدای بهشت زهرا)س( نوع طراحی سنگ مزارها، 
شعرها و مضامینی است که روی سنگ قبرها نوشته شده است. ازجمله این 
مزارها می توان به مزار دانشجوی شهیدهنرمند آیت اهلل سیفی در قطعه 53 
اشاره کرد. بر سر مزار این شهید در طرحی ابتکاری یک دوربین فلزی بزرگ 
قرار دارد که از دور می توان حدس زد میان این نماد با حرفه و تخصص این 
شهید رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بر سر مزار این شهید این اشعار 

حماسی حک شده که توجه هر رهگذری را به خود جلب می کند:
»ما در ره دوست نقض پیمان نکنیم / گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم/ 

دنیا اگر از یزید لبریز شود / ما پشت به ساالر شهیدان نکنیم.«

مروری بر زندگی شهید سیدجعفر موسوی 
به روایت برادرش 

معلمی که قرار بود پزشک شود
بعد از گذشت سال ها از شهادت آقا معلم، دانش آموزانش 
هنوز نیکی های او را به یــاد دارند و هر بار که نامش برده 
می شود دلشان می لرزد. آقا سیدجعفر موسوی، الگوی 
معرفت و خالقیت بود. رفقا دستنوشته های او را در مسجد 
امام رضا)ع( به یادگار نگه داشته اند. هر زمان هم که دلتنگ 
او می شوند سری به مسجد می زنند. سیدجعفر در روزهای 
آرام ایران پای تخته سیاه، درس معرفت می داد و به محض 
مطلع شدن از عملیات، راهی جبهه می شد. دالوری بود 
شجاع و نترس. داستان جنگاوری اش را باید از همرزمانش 
شنید که چطور جسورانه به قلب دشمن می زد و از جراحت 
یا شــهادتش باکش نبود. او در همان روزها به فکر افتاد 
که سراغ رشته پزشکی برود تا بیشتر به کار مردم بیاید. 
سال67 در آزمون سراسری شرکت کرد، در رشته پزشکی 
هم قبول شد اما کارنامه اش زمانی به دست مادر رسید که 

می خواستند پیکرش را تشییع کنند.

تاریــخ تولــد آقــا جعفــر بــه 
ســال 1344برمی گردد؛ 26دی 
ماه. زمان شــهادتش هــم 5مرداد 
سال 1367و عملیات مرصاد. جعفر 
نورچشمی مادر بود و عصای دستش. 
انگار خدا او را خلق کــرده بود فقط 

برای خوبی کردن به دیگران. اگر بین دوست و آشنا یا همسایه ها 
کسی نیاز به کمک داشت نخستین کسی که خودش را برای یاری 
کردن می رساند سیدجعفر بود. عالوه بر خیررسانی اخالق خوشی 
داشت. هم شوخ طبع بود و هم ســرزنده. وارد هر جمعی می شد 
امکان نداشت به کســی بد بگذرد. می گفت و می خندید و همه 
را به شاد بودن وامی داشت. اما یک وقت هایی هم جدی می شد. 

آن زمان بود که هیچ کس نمی توانست در چشم هایش نگاه کند.

معلمی صاحب سبک بود
بار اولی که عزم رفتن به جبهه را کرد 15ســال داشــت. اجازه 
نمی دادند برود اما او شناســنامه اش را دســتکاری کرد و راهی 
جبهه شــد. تا زمانی که دیپلم بگیرد مرتب به منطقه می رفت. 
فقط زمانی به دیدن خانواده می آمد که می خواست امتحان بدهد. 
بعد از گرفتن دیپلم به عنوان معلم در مدرسه مشغول به فعالیت 
شد. معلم پرورشی بود؛ از آن دسته معلم هایی که صاحب سبک 
هستند. سرکالس با بچه ها سرودهای انقالبی یا خطاطی تمرین 
می کرد. سیدعلی برادرش می گوید: »از وقتی معلم شده بود بیشتر 
وقتش را در مدرسه می گذراند و زمان عملیات به جبهه می رفت. 
بارها و بارها مجروح شده بود. شاید10- 9بار. اما خبر نمی داد که در 
کدام بیمارستان است. هربار خودش را به یک اسم معرفی می کرد؛ 
مثال احمد شایگان از هرمزگان. بعد او را به بیمارستان بندرعباس 
می برند. نمی خواســت پدر و مادرش دغدغه مجروح شدنش را 
داشته باشند.« اگر تهران بستری می شد دوست نداشت خانواده 
به دیدارش بروند. به مادر هم سفارش می کرد که اگر برای همه 
رزمنده ها غذا می آورد که مانعی نیست در غیراین صورت برای او 

هم غذا نیاورد.

زخمش را خودش بخیه می زد
سید جعفر از دوره نظامی تا امدادگری را آموزش دیده بود تا هر 
جا که نیاز به کمکش دارند بتواند کارساز باشد. حضور در جبهه ها 
انگیزه ای شد برای او تا بخواهد شانس خود را در آزمون سراسری 
امتحان کند و درس طبابت بخواند. سیدعلی از عالقه برادرش به 
مطالعه کتاب های پزشکی می گوید: »او کتاب های پزشکی زیاد 
می خواند و به علم تشریح هم وارد بود. میکروسکوپ داشت. برای 
خودش اعجوبه ای بود. در کارهای پزشکی تبحر خاصی داشت. 
ترکش های بدنش را خودش یکی یکی در می آورد یا زخمش را 

خودش به تنهایی بخیه می زد«.

شب آخر....
 شب آخر که می خواســت برود مادر ســاکش را پر کرده بود از 
تنقالت. خودش هم مقداری کتاب گذاشــته بود مثل هر شب 
اما خوابش نمی برد. جعفر تا صبح بیدار بود و می نوشــت. اذان را 
که گفتند نمازش را خواند و ســاکش را خالی کرد. فقط وسایل 
خطاطی اش را برداشت و یک دست لباس. مادر گفت از سر شب 
ساک ات را پر کرده ایم و حاال همه را بیرون گذاشتی؟ گفت: »ساک 
ســنگین می شــود و کتفم را اذیت می کند.« وقت خداحافظی 
مادر گریه اش گرفته بود. چرایی اش را نمی دانست. پیشانی اش 
را بوســید. او رفت و انگار دل مادر را هم با خودش برد. سیدعلی 
می گوید: »وقتی جعفر رفت مادرم مثل همیشه خواست وسایلش 
را جمع آوری کند که برگه ای پیدا کرد. از باال تا پایین آن یک جمله 
نوشته بود با یک امضا. شهید سیدجعفر موسوی. انگار به او الهام 
شده بود که دیگر برنمی گردد«. سیدجعفر برنگشت. روز تشییع 
پیکرش کارنامه قبولی او در دانشگاه به دست مادر رسید. رشته 

پزشکی قبول شده بود.

لحظه شهادت
خرداد سال1367 زمانی که منافقین قصد حمله به مناطق غربی 
کشور را داشتند، سیدجعفر خبردار شــد و راهی منطقه غرب 
شد. در آنجا درگیری ســختی بین رزمنده ها و منافقان صورت 
گرفت. از بین افراد اعزام شــده فقط 5نفر مانده بودند. خواستند 
بین تپه ها موضع بگیرند که گلوله ای به پهلوی سیدجعفر اصابت 
کرد. سیدعلی می گوید: »این 5نفر توسط منافقین اسیر می شوند. 
یک به یک شان شکنجه شده و با تیرخالص به شهادت می رسند. 
منافقین صورت برادرم را لگدمال کرده و زنده زنده پوست کنده و 

سپس سوزانده بودند«. 

چاپ کتاب عکس چشم و 
چراغ ویژه والدین شهدا

مجموعه کتاب های عکس »چشم و چراغ« با موضوع 
روایت تصویری از زندگی پدران و مادران معظم شهدا 
با همکاری و مشــارکت ادارات کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس هر اســتان، تولید می شود. 
امیرسرتیپ دوم محمود سزاوار رئیس سازمان هنری 
و امور سینمایی دفاع مقدس با اعالم این خبر گفت: 
تاکنون مجموعــه عکس های، اســتان های تهران 
)دماوند، فیروزکوه و پردیس(، اســتان گلستان )دو 
جلد(، استان اردبیل، استان مرکزی، استان زنجان و 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد تولید و منتشر شده و 
کتاب های مربوط به استان های یزد )دوجلد(، خراسان 
شمالی، اصفهان و کرمان نیز در حال طی مراحل تولید 

و انتشار است.

شناسایی پیکر شهید 
پس از 35 سال 

با تالش گروه های تفحص شــهدا پیکر مطهر شهید 
جوهر نوری از طریق آزمایش DNA شناســایی شد. 
شهید نوری متولد 1335 بود و از جوانرود در استان 
کرمانشاه عازم جبهه شد و روز 16 فروردین 1365 در 
منطقه شاخ شمیران به شهادت رسید. پیکر پاک این 
شهید در منطقه برجای ماند و پس از 35 سال پیکر 

مطهر شهید از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.

پهلوان سعید
کتاب »پهلوان سعید« ازجمله 
کتاب های خواندنی و جذابی 
است که داستان شهید سعید 
طوقانــی را روایــت می کند. 
همــان پهلــوان کوچکی که 
در ســن 7ســالگی موفق به 
کسب بازوبند طالی پهلوانی 
کشور شد. این کتاب در سال 
94توسط حمید داوودآبادی 
گردآوری و توســط انتشارات 

نارگل به چاپ رسید. شهید ســعید طوقانی سال 1342به 
دنیا آمد و از کودکی با تشــویق پدر و عمویش در باشــگاه 
جعفری به ورزش باســتانی پرداخت و در سن 7سالگی در 
جشن هنر طوس نشــان و بازوبند طالی پهلوانی کشور را 
به دست آورد. او در این جشن که حدود 500نفر از بزرگان 
ورزش باستانی حضور داشــتند با اجرای حرکات نمایشی 
خوش درخشید و توانست همه را متعجب کند. به گونه ای که 
فرح دیبا از جا بلند شد و به سوی او رفت و پس از گفت وگو 
با سعید نشــان پهلوانی را به بازویش بســت. در بخشی از 
این کتاب می خوانیم: »با شــروع حرکت مردم به رهبری 
امام خمینی )ره( علیه حکومت طاغوت، ســعید نیز همراه 
بزرگترهای خانواده خود در آن مشــارکت کرد و با ســیل 
خروشان ملت همراه گشت. او بعد از شهادت برادر بزرگترش 
محمد تالش زیادی کرد تا بــه جبهه برود. اما به دلیل کمی 
سن موفق نشد. تا اینکه با دستکاری شناسنامه موفق به اعزام 
شد. او با حضور در پادگان دوکوهه، به همراه شهید »عباس 
دائم الحضور« توانست رزمندگان را به ورزش باستانی جذب 
کند.« او بعد از حضور چند ماهــه در جبهه در عملیات بدر 

شهید شد و پیکرش بعد 14سال به خانه برگشت.

زخم شانه حوا
»زخم شانه حوا« فیلمی است به کارگردانی و نویسندگی حسین 
قناعت که در ســال 1386روی پرده ســینماها رفت. این فیلم 
حماسه ســازی  و اســطوره پروری مادران ایران زمین در 8سال 
دفاع مقدس را به تصویر می کشد. داستان آن به سال های پایانی 
جنگ تحمیلی برمی گردد.  به پیرزنی روستایی به نام ننه حسین 
خبر می رسد که فرزندش حسین برخالف خبری که 2سال پیش 
به او داده اند شــهید نشده و زنده اســت و دیگر اینکه مزاری که 
ننه حسین فکر می کند دلبندش در آن آرمیده به شهید دیگری 
تعلق دارد. خبر زنده بودن حســین زمانی به گوش مردم روستا 
می رسد که روجا نامزد عقد کرده حسین قصد دارد با فرد دیگری 
ازدواج کند. این خبر روجا را دچار شــک و تردید کرده و مانع از 
نشستن او بر سر سفره عقد می شــود. ننه حسین همراه حجت 
فرزند دیگرش راهی تهران می شود تا خبری از پسر گمشده اش 
بگیرد. روجا هم همراه آنها می شود. آنها در مسافرخانه ای مستقر 
می شوند و در همانجا ننه حسین از رادیو عراق پیام یکی از اسیران 
را که از زخمی شــدن حســین خبر می دهد، می شنود، اما پیام 
به دلیل پارازیت های رادیویی نیمه تمام می ماند. ننه حســین به 
روجا و حجت می گوید که برای یافتن حسین قصد دارد به داخل 

خاک عراق برود. 

معرفی فیلم

معرفی کتاب

 خبر

مژگان مهرابی؛ روزنامه نگاریـاد

رضا نیکنامگزارش
روزنامه نگار

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

کتاب، فیلم و مستند ابزاری فرهنگی برای معرفی 
قهرمانان و دالورانی است که در 8سال دفاع مقدس 
جانانه در مقابل دشمن مقاومت کردند. گروهی از 
جوانان خالق برای انتقال مفاهیم شهادت، ایثار و ازخودگذشتگی آن هم برای گروه سنی کودک و نوجوان 
ساخت بازی های دیجیتال را انتخاب کرده اند. حمید افسری، مدیرعامل مؤسسه بازی و سرگرمی های 
دانش بنیاد مهاد که همراه با گروهی از جوانان خالق، ســاخت بازی های دیجیتال »نبرد هور« با موضوع 
عملیات کربالی4و شهدای غواص را در کارنامه خود دارد، با ساخت بازی دیگری به نام »فرماندهان« تالش 
کرده تا مخاطبان کودک و نوجوان بازی های دیجیتال را با فرماندهان شهیدی همچون حسن تهرانی مقدم، 
مصطفی چمران، عباس دوران، علی صیاد شیرازی، احمد کاظمی، حسن آبشناسان و قهرمانانی چون 
حاج احمد متوسلیان آشنا کند. تعطیلی مدارس و فرصت فراغت دانش آموزان بهانه ای شد تا با حمید 

افسری درباره اهمیت ساخت بازی هایی با موضوع دفاع مقدس گفت وگو کنیم.

ســاخت نخســتین بازی های ویدئویی که با تصاویر 
گرافیکــی محــدودی همراه بود، به اواســط ســال 
1950میالدی برمی گــردد. در آن زمان تولید چنین 
بازی هایی صرفا جنبه سرگرمی داشت و برای مخاطب 
به ویژه در اوقات فراغت بــا جذابیت هایی همراه بود. 
حمید افسری با بررسی برخی بازی هایی که در آن زمان 
تولید می شد معتقد است همان زمان هم بازی هایی که 
تولید می شد در رده بندی مهارت های 8گانه ذهنی، 
تمرکزی یا دیداری و شنیداری قرار می گرفت؛ »اولین 
بازی های شبیه ســازی  نظامی با محور قوی تر شدن 
توانمندی ها و مهارت های تخصصی و نظامی  تولید شد، 
بنابراین می توانیم بگوییم از همان ابتدا برای تولید هر 
بازی، کارکرد آموزشي در کنار سرگرمی وجود داشت، 
اما هر چه به ســمت دنیای دیجیتال پیش می رویم 
متوجه می شویم که بازی ها نقش عمده ای در آموزش، 
سبک زندگی و حتی مباحث اســتراتژی، رسانه ای، 
سیاست و اقتصاد دارند. از حدود سال  1980میالدی 
به بعد، آموزش در کنار ســرگرمی به یک واژه معمول 
تبدیل شد و پیوست های آموزشی، فرهنگی و محتوایی 

در اهداف سازندگان بازی قرار گرفت.«

انتخاب عناصر باورپذیر 
تولید بازی های ویدئویی در ایران باالخص بازی های 
موبایلی با موضوع دفاع مقدس از اوایل دهه 90و با توجه 
به استقبال از بازی های هوشمند موبایلی، تخصصی تر 
پیگیری شــد. افســری انتخاب محتواهای دقیق و 
متناسب با داستان ها و وقایع رخ داده را مهم ترین مقوله 
در تولید بازی هایی با موضــوع دفاع مقدس می داند و 
اضافه می کند: »شاید مفاهیم ایثار، شهادت، گذشت و 
باورهای عمیق ایمانی و دینی شهدا را نتوانیم به خوبی 
به گروه سنی کودک و نوجوان انتقال دهیم اما مفهوم 
قهرمان، وطن پرست و غیور را می توانیم برای این رده 
سنی در قالب بازی تداعی کنیم. این رده سنی وقتی 

ادای دین بازی سازان به شهدای غواص
اردیبهشت ماه سال 94 که پیکر 175 شهید غواص بعد از 29 سال با استقبال باشکوه مردم به آغوش وطن بازگشتند، ایده ساخت بازی  با محوریت عملیات هایی 
از دوران دفاع مقدس شکل گرفت. تیمی 5نفره دلشان را پای ساخت بازی  گذاشــتند که »نبرد هور« نام گرفت و یک سال بعد همزمان با سالروز آزادسازی 
خرمشهر توسط مؤسسه مهاد رسانه پژوه شیراز منتشر شد. »نبرد هور« ادای احترامی بود به شهدای غواص دوران دفاع مقدس به خصوص شهدای غواص 
عملیات کربالی 4که در زمان انتشار تقدیم آنها شد. بعد از حدود 6سال از عرضه این بازی، ساخت نسخه دوم این بازی با گیم پلی و گرافیک جذاب تر از نسخه 
اول در سال 1401شروع شده و قرار است در سوم خرداد ســال 1402منتشر شود. بازی نبرد هور با 
محوریت عملیات هایی از دوران دفاع مقدس که در آنها غواص ها نقش تعیین کننده ای داشــتند، 
طراحی شده است. این بازی که در جشنواره بازی های رایانه ای تهران، لوح تقدیر را در بخش »بهترین 
دستاورد طراحی بازی« به دست آورده، یک بازی دوبعدی متشکل از 2گیم پلی متفاوت )مخفی کاری 
و اکشن( است که در محیط هور، نیزار و آبراهه های مناطق هورالعظیم و جزیره مجنون در جنوب غربی 
کشور طراحی شده و کاربر در نقش یک رزمنده غواص و رزمنده سوار بر قایق در هر مرحله 2ماموریت 
شناسایی و تخریب مواضع شناسایی شده را برعهده دارد.  تیم 5نفره ساخت این بازی شامل مدیرتولید 
مدیر بخش فنی، مدیر هنری، مدیر بخش صدا و موسیقی همراه کارگردان بازی طی حدود یک سال 
درگیر تولید این بازی بودند و در جلساتی مهم ترین جزئیات مربوط به عملیات های دفاع مقدس را با 
برخی از سرداران و جانبازان دوران دفاع مقدس که جزو تیم های شناسایی غواصی بودند، مرور کردند. 

مکث

با این مفاهیم از شهدای دفاع مقدس آشنا شود، قطعا 
در ســن باالتر درک مفاهیمی مثل شهادت، ایثار و از 

جان گذشتگی برای او قابل فهم تر و باورپذیرتر است«

7فرمانده، 7قهرمان
معرفی اســوه های مقاومت و ایثــار در دفاع مقدس 
به ویژه شــهدای دارای تحصیالت عالیــه، موقعیت 
باالی اجتماعی و صاحب ایــده و خالقیت در دوران 
دفاع مقدس و پس از آن ایجاد احســاس خودباوری 
مذهبی و ملــی در مخاطبان از اهداف ســاخت بازی  
فرماندهان اســت. بازی فرماندهان، برای مخاطبان 
کودک و نوجوان 9تا 12سال ساخته شــده و با ارائه 
و معرفی جلوه های زیبای ارزش هــای دفاع مقدس، 
در قالــب بازی احســاس 
خودباوری مذهبی و ملی را 
در مخاطبان ایجاد می کند. 
شــن  کمیک مو
ن«  ندهــا ما فر «
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تکنولوژی و ترقی خواهی از منظر حضرت امام خمینی ره

قیام هلل، نه حزب خمینی
امام خمینی)ره( کار خودش در مبارزه با رژیم ســلطنتی 
پهلوی را با یک روش ساده آغاز کرد: »نه شرقی، نه غربی«. 
همین روش ســاده، ارتباطی عمیق و وثیق با ارتکاز مردم 
برقرار ساخت و اوضاع سیاسی ایران را برای حاکمان وقت 
پیچیده کرد. چرا که به تعبیر فوکو »این قانون تاریخ است: 
هرچه خواست ملتی ســاده تر باشــد، کار سیاستمداران 

دشوارتر می شود.«
 همین سادگی نیز تصویری متناقض نما را از پیشوایی امام و 
مبارزات مردم به جهان مخابره می کرد. آنجا که در بحبوحه 
کشتارهای شــاه، درســت در همان روزهایی که برخی از 
مبارزان به تأسی از جریان های چپ جهانی به سمت تشکیل 
سازمان هایی برای مقابله مسلحانه با رژیم حرکت می کردند، 
برخالف همه تئوری های قدرت و همه نظریه های سیاسی 
که فاز تســلیحاتی را عنصری مهم در سقوط یک حکومت 
قلمداد می کردند، امام خمینی)ره( مبارزه مســلحانه را از 
دســتور کار انقالبی ها خارج کرد. این تدبیر امام در اتخاذ 
روش غیرمسلحانه بسیاری را به این نتیجه رساند که حتما 
امام خمینی)ره( راهکارهای سیاســی را برای حل مسئله 
ایران مدنظر دارد. لذا در روزهای واپسین که رژیم پهلوی به 
حالت احتضار درآمده بود، راهکارهای سازشکارانه متعددی 
به ملت ایران پیشنهاد می شــد تا با حفظ سلطنت، دولتی 
مبتنی بر یک قانون اساسی جدید آغاز به کار نماید. این افراد 
در سودای یک ائتالف سیاسی بزرگ با محوریت برگزاری 
انتخابات بودند و هرگز طرح نفی مطلق ســلطنت را دنبال 
نمی کردند. اما امام خمینی)ره( از نوفل لوشــاتو صراحتا با 
هرگونه پیشنهاد سازشکارانه مخالفت کرد و خواستار نفی 

مطلق سلطنت شد.
 این آغاز یک سیاست ضد سیاسی بود. امام هم به روش های 
شــرقی در مبارزه مســلحانه و هم به روش های غربی در 
سازشکاری سیاســی به منظور گرفتن امتیاز بیشتر »نه« 
گفت و قصد داشت با اتکا به نیروی مردم و خارج از چارچوب 
احزاب سیاسی به کار ســلطنت پایان دهد. اما چه تئوری و 
اندیشــه ای امام را در عین عدم تبعیت از ابزارهای مبارزاتی 
جهان و عدم به کارگیری شــیوه های دستیابی به قدرت، به 
این رویارویی بزرگ وامی داشت؟ مأخذ چنین تصمیم های 

مهم چه بود؟

در پاســخ به این ســؤال و فهم هرچه بهتر اندیشه سیاسی 
امام خمینی)ره(، رهبرمعظم انقالب می فرمایند: »زیربنای 
مکتب امام چه در دوران مبارزه و چه در دوران انقالب »قیام 
هلل« بود و این زیربنا مبنای قرآنی داشت.« در واقع اندیشه 
سیاســی امام خمینی)ره( به گونه ای بود که در زمینه نفی 
سیاست حاکم و نظم مستقر، خود را مســتغنی از شرق و 
غرب می دانســت و با یک جهان معنایی از قرآن شیوه های 
مبارزاتی را کشــف و تعیین می کرد. از این رو نمی توان امام 
خمینی)ره( را صرفا یک سیاستمدار مبارزی دانست که به 
حسب اقتضائات، دیندار هم بوده اســت. بلکه درباره امام 
خمینی)ره( باید گفت اصل مبارزه و شــیوه مبارزه و هدف 
مبارزه و نوع سیاســت ورزی امام به طور تام برگرفته از متن 
دین و قرآن است. وگرنه پیشنهادهایی که برای نوع مبارزه 
در دو شکل »مســلحانه« و »ائتالف سیاســی« به منظور 
امتیازخواهی بیشتر مطرح می شد، از سمت سیاستمدارانی 
بود که از قضا دیندار هم بودند. تفاوت اندیشه سیاسی امام 
با سایرین در همین مسئله نهفته است که امام خمینی)ره( 
موضوع انقالب را قیام هلل تلقی می کرد و این اقتباس قرآنی 
هم در حد یک شعار توخالی باقی نماند. بلکه از این مفهوم 
عظیم قرآنی یک ایده هدایتگر مرکزی ســاخته و پرداخته 
شد که به تمامی کنش های سیاسی مبارزان پیرو خط امام 

جهت دهی می کرد.
درنتیجه به رغم نبود یک حزب سیاسی به نام حزب خمینی، 
شاهد آمدن دین به میدان سیاست در کالن ترین سطح خود 
هستیم. شاید اگر امام خمینی)ره( در راستای ورود دین به 
دنیای سیاست، به تالش های سیاســی و ایجاد حزب روی 
می آورد، نهایت این تالش ها به ورود دینداران به سیاســت 
منجر می شد نه ورود دین به دنیای مردم. اما با حرکت امام 
که می توان آن را با کلیدواژه »قیام هلل« از ســایر تحرکات 
مبارزاتی در اقصی نقاط عالم متمایز کرد، به وضوح می بینیم 
مردم به تبعیت از امام خمینی)ره(، دین را به دنیایی ترین 
عرصه زندگی خویش وارد ســاختند تا جایــی که برخی 
اندیشمندان سیاسی با مشاهده وضعیت مردم در روزهای 
پایانی رژیم سلطنت پهلوی صراحتا اعتراف می کنند: درنظر 
ایرانیان هیچ حرفی خنده آورتر، ابلهانه تر، خشک تر، غربی تر 

از این نیست: »دین تریاک توده هاست«.
می شــود این موضوع را ادامه داد و گفت قیام هلل حتی فراتر 
از مفهومــی مذهبی، معنایی فطری اســت. چرا که مطابق 
برخی گزارش های تاریخی بعضی از کارگران اعتصاب کننده 
گفته بودند: »ما مذهبی نیســتیم« و در پاسخ به این سؤال 
مصاحبه کننده که »پس به چه کســی اعتمــاد دارید؟ به 
کدامیک از احزاب سیاســی معتقدید؟« گفتــه بودند »به 
هیچ کس و به هیــچ حزبی جز خمینی. فقط بــه او اعتماد 
داریم«. )ایرانی ها چه رؤیایی در سر دارند؟ ص58( رمز و راز 
این همراهی حداکثری را باید در همین »قیام هلل« جست وجو 
کرد. مردم دریافته بودند که پای یک زدوبند سیاسی برای 
امتیازخواهی یا حتی یک ائتالف بزرگ به منظور اصالحات 
روبنایی در میان نیست. آنها می دانستند نتیجه این خون دل 
خوردن و از جان گذشتن، به قدرت رسیدن چهار نفر دیندار 
در ذیل سلطنت و حکومت موجود نیست. بلکه پای موضوعی 
اعتقادی در میان است که در عمیق ترین الیه های درونی آنها 
نهادینه شده. از این رو شهید صدر در تحلیل همین وضعیت 
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران گفته بود: اکنون رؤیای 

تمام انبیای الهی تعبیر شد.

چهار »اَمَن« در شخصیت امام خمینیره 
به روایت شهید مطهری 

شهید آیت اهلل مرتضی مطهری)ره(: من که قریب دوازده سال در 
خدمت این مرد بزرگ تحصیل کرده ام، باز وقتی که در سفر اخیر 
به پاریس به مالقات و زیارت ایشان رفتم، چیزهایی از روحیه او 
درک کردم که نه فقط بر حیرت من، بلکه بر ایمانم نیز اضافه کرد. 
وقتی برگشتم، دوستانم پرسیدند چه دیدی؟ گفتم: چهار تا »اَمَن« 
دیدم: 1( اَمَن بَِهَدِفه: به هدفش ایمان دارد. دنیا اگر جمع بشود 
نمی تواند او را از هدفش منصرف کند. 2( اَمَن بَِسبیِله: به راهی که 
انتخاب کرده ایمان دارد. امکان ندارد بتوان او را از این راه منصرف 
کرد. شبیه همان ایمانی که پیغمبر به هدفش و به راهش داشت. 
3( اَمَن بَِقولِه: در میان همه  رفقا و دوستانی که سراغ دارم احدی 
مثل ایشان به روحیه  مردم ایران ایمان ندارد. به ایشان نصیحت 
می کنند که آقا! کمی یواش تر، مردم دارند سرد می شوند، مردم 
دارند از پا درمی آیند. می گویند: نه، مردم اینجور نیستند که شما 
می گویید، من مردم را بهتر می شناسم؛ و ما می بینیم که روزبه روز 
صحت سخن ایشان بیشتر آشکار می شود. 4( و باالخره باالتر از 
همه اَمَن بَِربِّه: در جلسه  خصوصی ایشان به من می گفت: »فالنی! 
این ما نیستیم که چنین می کنیم، من دست خدا را به وضوح حس 
می کنم«. آدمی که دست خدا و عنایت خدا را حس می کند و در 
راه خدا قدم برمی دارد خدا هم به مصداق »اِْن تَْنُصُروا اهلل یْنُصْرکْم« 
بر نصرت او اضافه می کند. یا آنچنان که در داستان اصحاب کهف 
مطرح می شــود، قرآن می گوید آنها جوانمردانــی بودند که به 
پروردگارشان ایمان آوردند و به او اعتماد و تکیه کردند، خدا هم بر 
ایمانشان افزود؛ آنها برای خدا قیام کردند و خدا هم دل های آنها را 
محکم کرد. اینچنین هدایت و تأییدی را من به وضوح در این مرد 
می بینم. او برای خدا قیام کرده و خدای متعال هم قلبی قوی به او 

عنایت کرده است که اصاًل تزلزل و ترس در آن راه ندارد.
منبع: آینده انقالب اسالمی ایران، صص21الی 23

مبانی معرفتی اندیشه امام خمینی ره
بی شــک وجه تمایز مکتب های 
اندیشه ای که ظهور پیدا کرده اند، 
بــه برداشــت آنها از هســتی و 
انســان و به عبارتی به تفاوت در 
جهان بینــی آنهابازمی گــردد. 
معمار کبیر انقالب اســالمی، با 
دغدغه رهایی انســان از چنگال 
دنیــای مــدرن کــه مبتنی بر 
ماتریالیســم و اومانیسم است، 
انقالبی برپا کرد که الزم اســت 

برای درک درست پیدا کردن از اهداف آن و شناخت وضعیت 
کنونی و نواقص و کاستی ها در پیمایش راه پیش روی انقالب، 
پیوسته و مداوم، بازخوانی، تحلیل و تفسیر از مبانی معرفتی 
بنیانگذار این انقالب صورت گیرد تا بتــوان غرض اصلی از 
تشکیل این حکومت اســالمی را به نحو بهتری محقق کرد. 
با توجه به جامعیت امام خمینی)ره( در ابعاد مختلف مکتب 
اسالم، اعم از فقه، فلسفه، عرفان و... درک برداشتی که ایشان 
براساس این ابعاد مکتب اسالم در زمینه سیاسی و اجتماعی 
داشتند، ضروری می نماید. این اثر بر آن است تا تأثیر مبانی 
انسان شناســی امام خمینی)ره( را بر اندیشــه سیاســی و 

اجتماعی ایشان روشن نماید.
کتاب »مبانی معرفتی اندیشه امام خمینی)ره(؛ با تأکید بر 
انسان شناسی و نظریه فطرت« در 4فصل با عنوان »مقدمات 
الزم برای ورود به بحث انسان شناســی«، »انسان شناسی و 
جایگاه آن در جهان بینی امام خمینی)ره(«، »نظریه فطرت 
امام خمینــی)ره(« و »جایگاه فطرت، تربیــت و عدالت در 
اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(« به قلم دکتر علی جعفری 
هرستانی و به اهتمام مؤسسه علمی-فرهنگی سدید منتشر 

شده است.

 اسالم چند بعدی
 از ویژگی های خط امام ره

ادامــه  در  آنچــه 
می خوانید بخشــی از 
بیانات آیت اهلل شهید 
بهشتی اســت که به 
شرح ویژگی منحصر 
به فــردی از حضرت 
امــام خمینــی)ره( 
می پردازند. شــهید 
بهشــتی این ویژگی 

منحصر به فرد را چند وجهی بودن می دانند:
نمازگزارانی که جهاد را فراموش کرده اند، اسالم شان 
یک بعدی اســت. مبارزان جان بر کفی کــه نماز را 
کوچک شمردن، اسالم شــان یک بعدی است. انفاق، 
از مال گذشــتن؛ جهاد، از جان گذشــتن؛ نماز و یاد 
خدا را در وجدان خود زنده نگه داشــتن، همه با هم 
می شود اسالم، اسالم چند بعدی. از ویژگی های خط 
امام همین اســت. امام در میان فقهای گرانقدر عالم 
تشیع، یکی از ویژگی هایش همین چند بعدی بودن 
است. از نظر وسعت نظر، امام هم فلسفه، هم عرفان، 
هم فقه، هم اصول، هم حدیث، هم قرآن با همه  اینها 
در دوران خودسازی شناختی و معرفتی خود را ساخته 
و پرداخته و چند رشته از اینها را سال ها در قم تدریس 
فرموده. فلسفه، عرفان، فقه، اصول و اخالق. به همین 
دلیل خیلی باز و وســیع می نگرد... امام استاد و مربی 
اســت. در برخی از مســائل که ماها با هم گفت وگو 
می کردیم، نظر امام که از راه می رســید می توانست 

شمول خودش را نشان دهد.

گفتمان اسالم

کتاب اندیشه

اندیشه نفیس

خط امام

نگاه حضــرت امام خمینی)ره( به پیشــرفت و 
تکنولوژی ازجمله نگاه هــای مترقیانه و پویا در 
حوزه اندیشه اسالمی اســت که به جد موجب 
تحول در کشور شــد و تکنولوژی را به خدمت 
اهداف واالی ملت مسلمان ایران آورد. هرچند که 
برای فهم دقیق مبانی گفتمان امام خمینی)ره( در 
حوزه تکنولوژی، نیازمند واکاوی دقیق مفاهیمی 
همچون توســعه و تمدن غرب  است اما در ادامه 
تالش شــده با بهره مندی از متن بیانات حضرت 
امام)ره( نگاهی کلی بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 

را به این حوزه ترسیم کنیم.

تکنولوژی و پیشرفت، مفاهیمی مهم در دوره مدرن 
است که به اذعان بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران، 
آینده جهان را در دســت دارند. از این رو پرداختن به 
این مهم برای آینده تمدنی جهان مســئله ای مهم و 
مورد توجه بسیاری از صاحبان اندیشه و روشنفکران 
بوده است. محمد رضا پهلوی و عناصر او نیز از همین 
رو، همواره تالش داشــتند تا از طریق محکوم کردن 
حضرت امام خمینی)ره( به مخالفت با پیشــرفت و 
تمدن، چهره ایشان را نزد طبقه متوسط و روشنفکران 
ایرانی تخریب کنند و آینده کشــور را در خطر جلوه 
دهند اما برخالف تالش ها برای تحریف امام)ره(، رهبر 
کبیر انقالب اسالمی ایران بارها در گفته های خود به 
شکل مستقیم و غیرمســتقیم بر اهمیت تکنولوژی 
و ترقی  خواهی در گفتمان اســالم ناب و اهمیت آن 
در انقالب ایران سخن گفته اند و پاسخ پهلوی را نیز 
داده اند. برای مثال ایشــان در نخستین مصاحبه با 
لوســین ژرژ، خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند، در 
پاسخ به سؤال »شاه شما را متهم می کند که مخالف 
تمدن و گذشته گرا هستید، جواب شما به این مطلب 
چیست؟« توضیح می دهند: »این خود شاه است که 
عین مخالفت با تمدن است و گذشته گراست. مدت 
15سال است که من در اعالمیه هایم خطاب به مردم 
ایران مصرا خواستار رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی 
مملکتم بوده ام. اما شاه سیاست امپریالیست ها را اجرا 

می کند.« حضرت امام)ره( حتی در وصیتنامه خود 
آوردند: »ادعای آنکه اسالم با نوآورد ها مخالف استـ  
همان سان که محمدرضا پهلوی مخلوع می گفت که 
اینان می خواهند با چهارپایان در این عصر سفر کنند 
ـ یک اتهام ابلهانه بیش نیست. زیرا اگر مراد از مظاهر 
تمدن و نوآورد ها، اختراعات و ابتکارات و صنعت های 
پیشرفته که در پیشرفت و تمدن بشر دخالت دارد، 
هیچ گاه اسالم و هیچ مذهب توحیدی با آن مخالفت 
نکرده و نخواهد کرد بلکــه علم و صنعت موردتأکید 

اسالم و قرآن مجید است.«
اساساً حضرت امام)ره( اسالم را یک دین ترقی خواه)1( 
و نهضت اســالمی را نهضتی متمدن و پیشــرفته 
می دانستند )2( و در همین راستا می فرمودند: »اسالم 
با همه ترقیات موافق است، با همه پیشرفت ها موافق 
است. اسالم برای پیشرفت آمده، برای ترقی آمده.«)3( 
نظر بنیانگذار انقالب اســالمی تنها به عدم مخالفت 
نبود بلکه باالتر از آن حکومت اســالمی را مساوی با 
پیشــرفت گرایی و تمدن و ترقی مي  دانستند )4( و 
اسالم را از پایه گذاران تمدن بزرگ در جهان معرفی 
می کردند و می فرمودند: »اســالم پیشــرفته ترین 
حکومت را دارد و به هیچ وجه حکومت اسالم با تمدن 
مخالفت نداشته و ندارد و اسالم، خود از پایه گذاران 
تمدن بزرگ در جهان بوده است.« امام)ره( در تشریح 
نظر خود بیان می داشــتند: »اسالمی که بیشترین 
تأکید خود را بر اندیشه و فکر قرار داده است و   انسان 
را به بــازداری از همه خرافات و اســارت قدرت های 
ارتجاعی و ضد انسانی دعوت می کند، چگونه ممکن 
است با تمدن و پیشرفت و نوآوری های مفید بشر که 

حاصل تجربه های اوست سازگار نباشد؟!« )5(

جمع میان پیشرفت و تکنولوژی با قوانین اسالمی 
در نظر امام ره

نگاهی که آیت اهلل خمینی)ره( به مسئله تکنولوژی 
و پیشــرفت داشــتند، موجب ســوق یافتن ملت 
ایران به سمت تکنولوژی و پیشــرفت و حرکتی به 
ســمت خودکفایی در علم، تمدن و تکنولوژی شد. 
بزرگ ترین تأثیری را که حضرت امام)ره( در این حوزه 
از خود برجای گذاشــتند، می توان شکستن تابوی 
خودحقیرپنداری و القای خودباوری دانســت. گویا 

ایشان پتکی بر انگاره ها و اعتقادات زنجیروار ایرانی زد و 
به مسلمانان جهان آموخت که علم، تمدن و تکنولوژی 
محصور در قطب های شرق و غرب عالم نیست. ایشان 
می فرمایند: »از جمله مســائلی که به مســلمانان و 
مســتضعفان جهان اجازه هیچ گونــه فعالیت برای 
خروج از قید و بند اســتعمارگران را نمی دهد و آنان 
را به حال رکود و عقب افتادگی نگاه می دارد، تبلیغات 
همه جانبه ای اســت که غرب زدگان و شرق زدگان 
یا به امر ابرقدرت ها یا با کوتاه نظری خود در سراســر 
کشورهای اسالمی و اســتضعافی به راه انداخته اند 
و می اندازند و آن اســت که علم و تمدن و پیشرفت 
مختص به دو جناح امپریالیزم و کمونیسم است... به 
بیان دیگر ما از خود هیچ نداریم و باید همه  چیز را از 
ابرقدرت های غرب یا شرق بگیریم علم را، تمدن را، 

قانون را و پیشرفت را.« )6(
یکی دیگر از نقــاط اثرگذاری حضرت امــام)ره( را 
می توان جمع میان پیشرفت و تکنولوژی با اعتقادات 
اســالمی ذکر کرد. ایشان تأکید داشــتند که الزمه 
رسیدن به پیشرفت کنار گذاشتن اعتقادات اسالمی 
نیســت بلکه همانطور که کشــورهایی با قوانین و 
نظامات اجتماعی متضاد توانســته اند در پیشرفت 
صنعتی و علمی و تسخیر فضا با هم رقابت کنند و پیش 
بروند، ملت مسلمان ایران نیز قادر خواهند بود بدین 
دستاوردها نایل شوند. ایشان بر این اساس نهیب زده 
و انگارهای مطرح را شکسته و بیان می دارند: »وقتی 
کشورهای استعمارگر با پیشرفت علمی و صنعتی، یا 
به حساب استعمار و غارت ملل آسیا و آفریقا، ثروت 
و تجمالتی فراهم آوردند، اینها خود را باختند، فکر 
کردند راه پیشرفت صنعتی این اســت که قوانین و 
عقاید خود را کنار بگذارند! همین کــه آنها مثاًل به 
کره ماه رفتند، اینها خیال می کنند باید قوانین خود 

را کنار بگذارند!« )7(

قید محدود کننده پیشرفت و تکنولوژی در نگاه 
امام ره

اما آنچه از نظر امام خمینــی)ره( محدود کننده 
تکنولوژی و جلوه های پیشــرفت اســت، فساد و 
انحراف است. ایشان در وصیت نامه خود می فرمایند: 
»اگر مراد از تجدد و تمدن به آن معنی اســت که 

بعضی روشنفکران حرفه ای می گویند که آزادی 
در تمام منکرات و فحشا حتی همجنس بازی و از 
این قبیل، تمام ادیان آسمانی و دانشمندان و عقال 
با آن مخالفند گرچه غرب و شرق زدگان به تقلید 
کورکورانه آن را ترویج می کنند.« حضرت امام)ره( 
همچنین به صراحت می فرمایند: »با کدامیک از 
مظاهر تمدن مخالفــت کرده اند روحانیون؟ همه 
مظاهر تمدن را ما قبول داریــم. آنی که ما قبول 
نداریم، این انحرافات اســت.« )8( امام)ره( حتی 
مخالفت برخی از روحانیون و رهبران مذهبی پیش 
از خود را نیز در همین چارچوب تفسیر می کنند و 
آن را نشــأت گرفته از ترس آنان از ترویج فرهنگ 
ابتذال می دانند و بیان می دارند: »مخالفت روحانیان 
با برخی از مظاهر تمدن در گذشته، صرفاً به جهت 
ترس از نفوذ اجانب بوده اســت. احساس خطر از 
گسترش فرهنگی اجنبی - خصوصاً فرهنگ مبتذل 
غرب - موجب شده اســت که آنان با اختراعات و 

پدیده ها برخورد احتیاط آمیز کنند.« )9(

رویکرد امام ره به تکنولوژی و پیشرفت
اما رویکرد امام)ره( در تکنولوژی و پیشــرفت را 
می توان نقطه اصلی اختالف با نگاه های مصطلح 
در جهان شــرق و غرب بیان داشت. اگر در عمده 
نگاه های مطرح، پیشــرفت و ترقــی و تکنولوژی 
ابزاری جهت رفاه، ارتقای اقتصاد، کسب حداکثر 
سود و گسترش دنیاســت، امام)ره( ضمن تأیید 
این موارد آنهــا را تنها محدود به دنیا ندانســته و 
بلکه مقدمه اعتالی معنوی انســان ذکر می کنند 
و می فرمایند: »اســالم دینی اســت که با تنظیم 
فعالیت های مادی، راه را به اعتالی معنوی انسان 
می گشاید. ترقی واقعی همین است که رشد خود 
انسان هدف فعالیت های مادی گردد و اسالم دین 

این ترقی است.« )10(

پی نوشت: 
 1. صحیفــه نــور، ج4، ص2  2. همــان، ج4، ص174 
 3. همــان، ج6، ص253  4. همــان، ج5، ص69
 5. همــان، ج5، ص409  6. همان، جلــد18، ص89
7. کتاب والیت فقیه، ص13  8.  صحیفه نور، جلد4، ص201  
 9. همان، جلــد21، ص277  10. همان، جلد4، ص360

محمد صادق عبداللهی اندیشه 
امام

سیدمیثم میرتاج الدینی

اسالمدینی،ترقیخواهاست

هدف اصلی تمام انبیا، اقامه توحید در تمام سطوح جامعه بوده است، نه 
صرفاً بیان مفاهیم توحیدی. اقامه توحید، یعنی تحقق عینی تمام مظاهر 
توحیدی در جامعه و از بین بردن تمام مظاهر شــرک و طاغوت؛ اعم از 
طاغوت های آفاقی و انفسی. اقامه توحید در جامعه، نیازمند ساختاری 
الهی اســت که در آن، وضع و اجرای قانون، مجازات، تعلیم، تشویق و 
تنبیه، دعوت ها و ارزش ها براساس مبانی وحیانی باشد. تربیت توحیدی، 
جز در متن جامعه و ساختار اجتماعی موحـد، محقق نمی شود، لذا انبیا 
به جای اکتفا بر فعالیت های فردی به تحوالت اجتماعی می اندیشیدند 

)کارخانه انسان سازی(.
»جامعه اســالمی یعنی چه؟ یعنی جامعه ای کــه در آن، آرمان های 
اسالمی، اهداف اســالمی، آرزوهای بزرگی که اسالم برای بشر ترسیم 
کرده است، تحقق پیدا کند. جامعه عادل، برخوردار از عدالت، جامعه 
آزاد، جامعه ای که مردم در آن، در اداره کشور، در آینده خود، در پیشرفت 
خود، دارای نقشند؛ دارای تأثیرند. جامعه ای دارای عزت ملی و استغنای 
ملی، جامعه ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرســنگی، جامعه ای 
دارای پیشرفت های همه جانبه؛ پیشــرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، 
پیشرفت سیاسی و باالخره جامعه ای بدون سکون، بدون رکود، بدون 
توقف و در حـال پیشروی دائـم. این، آن جامعه ای است که ما دنبالش 
هســتیم. البته این جامعه، تحقق پیدا نکرده ولی ما دنبال این هستیم 

که این جامعه تحقق پیدا کند«. )مقام معظم رهبری، 1390/7/24(
تحقق چنین جامعه ای، بدون وجود قدرت سیاسی و حکومتی که اعتقاد 
راسخ به این ارزش ها داشته باشد و خود را متولی تحقق این ارزش ها در 

جامعه بداند، امکان پذیر نیســت؛ زیرا داشتن قدرت سیاسی و تشکیل 
حکومت، مبتنی بر آموزه های دینی، نه تنها موجب شــکوفایی و به بار 
نشســتن ارزش ها در عمل مردم جامعه است بلکه باعث بازدارندگی از 
طغیان قلدرها و سستی تنبل ها نیز می شــود. از سوی دیگر، دشمنان 
بیرونی جامعه نیز درصورت وجود حکومت مبتنی بر وحی، احســاس 
خطری جدی برای خود می کنند؛ زیرا جامعه ای صرفاً دین مدار، بدون 
داشتن حکومت و قدرت سیاسی، هیچ گاه منافع آنان را تهدید نمی کند.
»اگر بخواهیم این معارف، در فضــای عقیدتی جامعه، به معنای واقعی 
کلمه تحقق پیدا کند، بخواهیم این ارزش هــا در عمل مردم، در رفتار 
مردم، خودش را نشان بدهد، بخواهیم این احـکام - که وسیله  پیشرفت 
و حرکت اســت - تحقق پیدا کند، احتیاج به قدرت سیاسی دارد. اگر 
قدرت سیاسی نباشد، قلدرها زیر بار نمی روند؛ تنبل ها انجام نمی دهند؛ 
سیاهی لشکر قلدرها و مســتکبرین و پول دارها، به دنبال آنها حرکت 
می کنند؛ یعنی آن مقصــود نبوت ها، حاصل نمی شــود؛ لذا در قرآن 
می فرمایند که »َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرُسوٍل إاَِلّ لِیَطاَع بِإِْذنِ اهلل«)نسا، آیه 64( 

این، مربوط به پیغمبر ما فقط نیست؛ مربوط به همه پیغمبران است.
یکی از مهم ترین نقاط عطف تاریخ، حرکت بی بدیل امام خمینی)ره( 
و استقرار حکومت اسالمی اســت. امام خمینی)ره(، با نسخه برداری از 
الگوی بعثت خاتم پیامبران)ص(، ظرفیت های ناشناخته و مغفول مانده 
از اسالم را به درستی تشخیص داد و به مبانی عمیق دینی، از عمق جان 
باور داشت. مهم ترین ویژگی آن حرکت، این بود که در دل اختالف بر 
سر مدل های حکومتی کمونیستی و دمکراسی غربی، مدل جدیدی از 
حکومت ارائـه شد که تا آن زمان، »دنیا چنین نظامی را نمی شناخت و 

تا آن وقت، سابقه نداشت.« )بیانات مقام معظم رهبری، 1369/1/10(
مردم، انواع گوناگونی از جمهوری را دیده بودند؛ »اما آن جمهوری ای 
که مبانی و ارزش های اساســی اش و قواعد اصلی اش، از اسالم گرفته 

شــده، این یک چیز بی نظیری اســت.« )بیانات مقام معظم رهبری، 
)1364/1/10

شاید به همین دلیل بود که امام خمینی)ره( فرمودند: »حفظ جمهوری 
اسالمی، از حفظ یک نفر، ولو امام عصر باشد، اهمیتش بیشتر است؛ برای 
اینکه امام عصر هم خودش را فدا می کند برای اسالم؛ همه انبیا، از صدر عالم 
تا حاال که آمدند، برای کلمه حـق و برای دین خدا، خودشان را فدا کردند« 
)صحیفه امام، ج15، ص365( و مقام معظم رهبری نیز فرمودند: »انقالب 
اسالمی، یک ضرورت بود برای اسالم؛ یک نیاز بود برای مسلمین؛ سنت 
الهی بود برای حفظ دین و احـــکام الهی.« )بیانات مقام معظم رهبری، 
1367/11/13( شهید صدر نیز با شنیدن خبر نهضت امام خمینی )ره( 
فرمود: »الیوم تحققت آمال االنبیاء؛ امروز تمام آرزوهای انبیا، برآورده شد.« 
شهید نواب صفوی هم می گفت: »در حکومت اسالمی، من فخر می کنم 
رفتگر خیابانش باشم.« و  در پایان امام فرمودند: »جمهوری اسالمی، نه یک 
کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. »جمهوری« یعنی تکیه به قوت مردم، قدرت 
مردم، اراده مردم، ایمان مردم، ابتکارات مردم؛ یعنی نیروی انسانی، همان 
چیزی که مهم ترین عامل پیشرفت است و »اسالمی« یعنی برای خدا، در 
راه خدا، متوجه به رضای الهی، در چهارچوب ارزش های الهی و اسالمی. 
این معنای جمهوری اسالمی است؛ این حرف نویی بود در دنیا.« )بیانات 

رهبر معظم انقالب، 1396/9/1(

رضا جاللی
کارشناس ارشد مدیریت رسانه

اندیشه 
جمهوری

برای خدا، در راه خدا، توجه به رضای الهی
جمهوری اسالمی، حرکت تاریخی حضرت امامره برای تحقق حکومت اسالمی
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میان کتاب های پرفروش سی وسومین نمایشگاه 
کتاب تهــران، اقبال از 2ترجمــه جدید و قدیمی 
رمان »بینوایان« اثر جاودانه ویکتور هوگو از نشــر 
امیرکبیر و هرمس نشــان از تداوم توجه نسل های 
جوان کتابخوان به این اثر است. انتشارات امیر کبیر 
اعالم کرد که ترجمه حسینقلی مستعان از بینوایان 
سومین کتاب پرفروش این ناشر در نمایشگاه امسال 
بوده است. انتشارات هرمس نیز با عرضه مداوم آثار 
هوگو با ترجمه محمد رضا پارسایار سهم قابل توجهی 
به توجه دوباره به بینوایان در 2سال گذشته داشته 
است. مقام معظم رهبری سال ها پیش درباره کتاب 
بینوایان اثر ویکتور هوگو فرموده بودند: »به نظر من 
بینوایان ویکتور هوگو برترین رمانی است که در طول 
تاریخ نوشته شده اســت. من همه  رمان های طول 
تاریخ را نخوانده  ام، شکی در این نیست، اما من مقدار 

زیادی رمان خوانده ام که مربوط به حوادث قرن های 
گوناگون هم هست. بعضی رمان  های خیلی قدیمی 
را هم خوانده ام. مثال فرض کنیــد کمدی الهی را 
خوانده  ام. امیرارسالن هم خوانده  ام. الف لیله و هزار 
و یک شب را هم خوانده  ام. وقتی نگاه می  کنم به این 
رمانی که ویکتور هوگو نوشته، می  بینم این چیزی 
است که اصالً امکان ندارد هیچ کس بتواند بهتر از این 
بنویسد یا نوشته باشد و معروف نباشد و مثل منی 
که در عالم رمان بوده  ام، این را ندیده باشم یا اسمش 
را نشنیده باشم... من می گویم بینوایان یک معجزه 
است در عالم رمان  نویســی، در عالم کتاب  نویسی. 
واقعاً یک معجزه است... زمانی که جوان  ها زیاد دور و 
بر من می  آمدند قبل از انقالب، بارها این را گفته  ام که 
بروید یک دور حتما بینوایان را بخوانید. این بینوایان 
کتاب جامعه شناسی اســت، کتاب تاریخی است، 

کتاب انتقادی است، کتاب الهی است، کتاب محبت 
و عاطفه و عشق است.«

مترجمان متقدم ایرانی از یک سده قبل با آثار ویکتور 
هوگو آشنایی پیدا کرده بودند، به اعتبار بسیاری از 
منابع موجود، یوسف اعتصامی پدر پروین اعتصامی 
که در طول عمر خود حدود 40کتاب ترجمه  کرده 
بود، نخستین مترجم کتاب بینوایان بوده، البته او 
تنها به ترجمه یک جلــد از این کتاب تحت عنوان 
»تیره بختان« اهتمام کرده بود. نظر به اهمیت کتاب 
بینوایان در ایران و اســتقبال گسترده خوانندگان 
ایرانی از آن، این اثر جاودانه در ســال ها بعد، بارها، 
توسط مترجمان و نویسندگان مشهور دیگر ایرانی 
نظیر حسینقلی مستعان، محمد مجلسی و کیومرث 
پارسای به فارسی برگردانده شده است، اخیرا نیز 
محمدرضا پارسایار جدید ترین برگردان بینوایان به 

فارسی را انجام داده که توسط انتشارات هرمس به 
چاپ رسیده است. پارسایار در مقدمه خود به نقل از 
ویکتور هوگو شرح خالصه ای از داستان بینوایان ارائه 
می دهد که همزمان نیز موید اهمیت این اثر جاودانه 
هم هســت: هوگو پیش از نگارش بینوایان اعالم 
می کند که »می خواهم همه حماسه های بشری را 
در یک حماسه برتر و نهایی در هم آمیزم؛ حماسه ای 
که در آن ســیر از بدی به نیکــی، از بیدادگری به 
دادگری، از خطا به صواب، از شــهوت به وجدان، از 
تباهی به زندگی، از ددمنشــی به وظیفه شناسی، 

از دوزخ به بهشت و از عدم  به خدا را عرضه کنم.« 
اما ترجمه این کتاب در ایران خود تاریخ و حکایتی 
مفصل دارد، برای آشــنایی بیشــتر با تعدادی از 
مترجمان شناخته شده بینوایان ویکتور هوگو در 
این مطلب به اختصار به تعدادی از آنها پرداخته ایم. 

داستانداستانها
مروری بر یک سده تاریخ ترجمه »بینوایان« در ایران
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نمایی دیگر از ویکتور هوگو 
ویکتور هوگو شــاعر، نویســنده، نمایشنامه نویس و 
سیاستمدار پرآوازه فرانســوی است که از نمایندگان 
برجسته سبک ادبی رمانتیســم در فرانسه محسوب 
می شــد، بیشــتر ویکتور هوگو را با آثار جاودنه اش 
»بینوایان« می شناســند. بیشــتر آثار هوگو از آثار 
منثور گرفته تا آثار منظومش، مفاهیم رمانتیسم نظیر 
فردگرایی، احساســات عمیق و تمرکز بر شخصیت ها 
و اعمال قهرمانانه، به طور بــارزی جلوه می کنند. او در 
واقع از رنه شــاتوبریان یکی از پیشگامان سبک ادبی 
رمانتیســم پیروی می کرد و بارها در جوانی گفته بود 
که یا مانند شــاتوبریان خواهم شد یا هیچ، او توانست 
از جهات بسیاری به این آرزوی خود برسد، هوگو مانند 
شاتوبریان، تبدیل به اسطوره ای در رمانتیسم شد و در 
طول زندگی پرماجرای خود وارد سیاست نیز شد و در 
چند دهه پایان عمر حتی در برهه هایی نقش مؤثری را 
در سیاست ایفا کرد. نقش آفرینی او در سیاست حتی 

دوره ای از تبعید طوالنی را برای وی به همراه داشت.

حامی برقراری عدالت اجتماعی و مخالف بزرگ اعدام
اما بزرگ ترین مصیبت برای ویکتــور هوگو در دورانی که او 
برای نخستین بار حضور در دنیای سیاست را تجربه می کرد، 
رخ داد و دختر بزرگش به همراه همسرش در رودخانه سن 
غرق شدند. این مصیبت بزرگ بر اشعار و نوشته های بعدی 
هوگو نیز تأثیر گذاشــت. هوگو در ســال های دهه1840 
همچنین به طور رســمی وارد سیاســت شــد و پس از سه 
تالش ناموفق به آکادمی فرانسه راه یافت. هوگو در آکادمی 
فرانسه، در حمایت از جنبش ادبی رمانتیک سخنرانی هایی 
را ایراد کرد. او در ســال1845 توســط لویی فلیپ، پادشاه 
فرانسه به مقام سناتوری رســید و در مجلس علیای فرانسه 
عضویت یافت. حضور او در دنیای سیاســت موجب شد تا 
مردم با دیدگاه های سیاسی این نویســنده و شاعر مشهور 
فرانسوی بیشتر آشــنا شــوند، ویکتور هوگو در این زمان 
بیشــتر وقت خود را در مجلس علیای فرانسه به سخنرانی 
درباره عدالت اجتماعی و مخالفت با حکم اعدام و حمایت از 
آزادی مطبوعات، اختصاص می داد. هوگو به این موضوعات 
در اغلب آثارش ازجلمه کتاب بینوایان و کتاب »آخرین روز 
یک محکوم« نیز به طور بسیار عمیقی پرداخته است. ویکتور 
هوگو ســال ها بعد نگاه خود به جامعه، سیاســت و مردم و 
آینده را در کتاب بینوایان به طور خیلی عمیق تری در قالب 
یک روایت داســتانی پرتالطم و پر حادثه، بیان می کند. او 
که در زمان به پایان رســاندن کتاب بینوایان 60ساله بود و 
خود را در سال های پایان عمر می دید، تصمیم گرفت همه 
آنچه در زمینه های اجتماعی و سیاسی در طول زندگی در 
ذهنش نقش بسته بود را روی کاغذ بیاورد، ویکتور هوگو که 
در سال های جوانی یک ســلطنت طلب بود در زمان نگارش 
کتاب بینوایان تبدیل به یک حامی نظام های جمهوری شده 
بود و این باور در ذهن وی نقش بسته بود که برای پیشرفت 
جوامع حکومت مردمی الزم اســت. او در این زمان عاشقانه 
آرزو می کرد که دمکراســی واقعی در فرانسه و اقصی نقاط 
دنیا برقرار شــود و مردم از قید و بند رها شــوند. هوگو که 
تاریخ فرانســه به ویژه تاریخ انقالب فرانسه و دوران ناپلئون 
و سال های بازگشت ســلطنت و اســتقرار مجدد سلطنت 
استبدادی و سقوط شارل دهم را به چشم خود دیده بود، در 
اشعار خود نیز در سال های اولیه وارد شدن به دنیای سیاست 
با صاحبان قدرت درمی افتاد و به آنها هشدار می داد که نباید 
عصیان خلق را با گلوله پاسخ گویند. ویکتور هوگو هر چند 
به ظاهر مخالف اقدامات لویی فلیپ نبود اما تالش می کرد 
همچنان ضمن نوشته ها و سخنانش بی عدالتی ها را یادآور 
شود. در سال1832 شورشــی پس از مرگ ژنرال المارک 
درگرفت که چند روزی نظم پاریس را به هم ریخت، ویکتور 
هوگو درحالی که به طور ضمنی موافق شورشــیان و دیدگاه 
سیاسی شان بود، اما به دلیل بروز ناگهانی شورش و بی برنامه 
بودن شورشیان، این شورش را جنون در خون فرورفته نامید. 
او سال ها بعد از این شورش روایتی داستانی و شورانگیز در 
کتاب بینوایان ارائــه داد. او در ســال1848 و پس از اعالم 
حکومت جمهوری دوم در فرانســه برای بــار دوم به عنوان 
نماینده مجلس ملی فرانسه انتخاب شــد. او در این زمان از 
هم حزبی های محافظه کارش فاصله گرفت و به مخالفت با 
وضعیت اقتصادی جاری در فرانسه که منجر به فقر گسترده 
در این کشور شده بود، پرداخت. او در این دوران در مجلس 
ملی در حمایــت از لغو اجرای حکم اعــدام، تعلیم و تربیت 
رایگان برای کودکان ســخن گفت. اما دوران حضور ویکتور 
هوگو در سیاســت با کودتای ناپلئون ســوم در سال1851 
به پایان رسید و ویکتور هوگو به دلیل مخالفت با وی به تبعید 
رفت. او در دوران تبعید نگارش را ادامه داد و در همین دوران 
در سال1862 نگارش اثر جاودانه اش بینوایان را پایان داد. 
کتاب شعر »افسانه قرن ها« و کتاب جنجال برانگیز »ناپلئون 

صغیر« نیز از آثار این دوران هستند.

تأثیر رمان گوژپشت نوتردام بر بازسازی شهر پاریس
هوگو در آثارش تنها به شعرســرایی و داستان سرایی اکتفا 
نمی کرد و نظرات سیاسی و اجتماعی خویش را از البه الی 
ســطور کتاب هایش بروز می داد، هوگو همچنین در ارائه 
توصیفی بی نظیر از شــهر پاریس در ســال های نیمه اول 
قرن نوزدهم نقــش مؤثری ایفا کرد، به ویــژه توصیف او از 
شــهر پاریس و کلیســای جامع نوتردام دوپاری این شهر، 
در نخســتین رمان بلندش با عنوان »گوژپشــت نوتردام« 
در سال1831، خواندنی اســت، از این رمان در کوتاه مدت 
اســتقبال بی نظیری انجام گرفت. البته بزرگ ترین میراث 
این رمان، میراث ادبی نبود و نقش این رمان در جامعه آن 
روزگار فرانســه فراتر از نقش یک رمان ادبی سرگرم کننده 
بود. این رمان در مدت کوتاهــی مورد توجه قرار گرفت. در 
آن زمان بسیاری از خوانندگان این کتاب در سراسر اروپا با 
خواندن توصیفات ویکتور هوگو از کلیسای نوتردام دوپاری 
و شهر پاریس به سفر به این شهر عالقه مند شدند و همین 
امر موجب سرازیر شدن موجی از توریست ها به سمت شهر 
پاریس شد و مسئوالن شــهری پاریس را در سال1844 بر 
آن داشت تا طرح های بزرگی را به منظور بازسازی کلیسای 
نوتردام دوپاری و بخشــی از آثار شــهر پاریــس که مورد 

بی توجهی و بی مهری قرار گرفته بودند، به اجرا بگذارند.

انسانی راست کردار 
آقای محمدرضا پارسایار یکی از 
مترجمان معاصر، ترجمه خود 
از کتاب »بینوایان« اثر جاودانه 
ویکتور هوگو را این چنین آغاز 
کرده است: در سال 1815 آقای 
شارل فرانســوا بین ونو میریل، 
اسقف شهر دینی، پیرمردی بود 

تقریبا هفتاد و پنج ساله که از 1806بر مسند روحانیت 
دینی تکیه زده بود. با آنکه در اصل، این جزئیات به هیچ 
عنوان با آنچه می خواهیم حکایت کنیم ارتباطی ندارد، 
دست کم برای اینکه همه  چیز را بازگو کرده باشیم. شاید 
بی فایده نباشد که به حرف ها و شایعاتی اشاره کنیم که 
از بدو ورود وی به قلمروش رواج یافت؛ چه بسا شایعات، 
راست یا دروغ، در زندگی و به ویژه در سرنوشت انسان 
به اندازه اعمالش تأثیر بگذارند. آقای میریل پسر یکی از 
مشاوران پارلمان اکس و نجیب زاده کسوتی بود. درباره 
وی ایــن را می دانیم که پدرش می خواســت او وارث 
مقامش شود. از این رو، بنا بر سنت رایج خانواده های 
حکومتی، خیلی زود در 18یا 20ســالگی، برایش زن 
گرفت. می گویند با این ازدواج، شــارل میریل موجب 
برانگیختن شایعات بسیاری درباره خودش شده بود. او با 
آنکه نسبتا ریز نقش بود متشخص، آراسته و خوش ذوق 
بود و بخش نخست زندگی اش سراسر صرف محافل و 
توجه به زنان شده بود. انقالب که شد، روند رویدادها 
شتاب بیشتری گرفت. خانواده های حکومتی خلع و 
رانده شدند، تحت تعقیب قرار گرفتند و پراکنده شدند. 
از همان نخستین روزهای انقالب آقای شارل میریل به 
ایتالیا مهاجرت کرد... .  بعدا بر سر آقای میریل چه آمد؟ 

یک عادل 
آقــای حســینقلی مســتعان یکی از 
پیشــگامان ترجمه کتــاب بینوایان 
در ســال 1310فصــل اول این کتاب 
را اینچنیــن ترجمه کرده اســت: در 
1815، مسیو شارل فرانســوا بین ونو 
میریل، اسقف دینی بود. این پیرمردی 
بود تقریبا هفتاد و پنج ســاله و از سال 

1806شاغل مسند روحانیت دینی بود. گرچه این تفصیالت 
هیچ گونه، با زمینه آنچه می خواهیم حکایت کنیم نیز تماس 
ندارد. شاید اینجا، هیچ نباشد برای آنکه از همه جهت دقیق 
باشیم. نشــان دادن زمزمه ها و بیهوده گویی هایی که هنگام 
ورود اسقف به مقر روحانی به حساب او جریان یافت بی فایده 
نباشد. راســت یا دروغ؛ آنچه از مردم گفته می شود غالبا در 
زندگانی آنان و خصوصا در سرنوشــت آنان به قدر اعمالشان 
تأثیر می کند. مسیو میریل پسر یکی از مشاوران پارلمان اکس 
بود، اصالت کسوتی داشت. از او نقل می شد که پدرش برای 
آنکه وارث مقام خویشش سازد به رسمی که در خانواده های 
پارلمانی شیوع کافی داشت، بسیار زود در 18یا 20سالگی، 
برایش زن گرفت. شارل میریل با وجود این عروسی، چنان که 
حکایت می کردند خود را بســی بر ســر زبان ها انداخت وی 
شخصا خوش ترکیب و با وجود قد کوتاهش ظریف و ملیح و با 
ذوق بود؛ نخستین قسمت عمرش یکسره صرف دنیا داری و 
زن دوستی شده بود. انقالب در گرفت. حوادث هجوم آور شدند، 
خانواده های پارلمانی در معرض کشــتار و تعقیب، پراکنده 
شدند. مسیو شارل میریل از نخستین روزهای انقالب به ایتالیا 
مهاجرت کرد. آنجا زنش از یک بیماری سینه که مدت ها به آن 
مبتال بود، درگذشت. فرزندی نداشتند. از آن پس در سرنوشت 

مسیو میریل چه ها به وقوع پیوست؟

مرد عدالت پیشه
مرحوم محمد مجلسی نیز از مترجمان 
نام آشنای ایرانی بود، او ترجمه کتاب 
بینوایان ویکتور هوگو را اینچنین آغاز 
کرده است: در ســال 1815عالیجناب 
شارل فرانســوا بین ونو میریل، اسقف 
شهر دینی بود و تقریبا 75 سال داشت. 
او از ســال 1806به این مقام منصوب 

شــده بود. هر چند که نقل این جزئیات به هیچ روی عمق 
داستانی را که شرح خواهیم داد، نشــان نمی دهد، شاید 
 برای نگریســتن به همه جوانب آن، بی فایده نباشــد که
پچ پچه ها و حرف و نقل های مردم دینی در روزهای ورود 
او به این اسقف نشین  را یاد کنیم. راست یا دروغ، شایعات 
در زندگی و حتی در سرنوشت آدمی، به اندازه رفتار وکردار 
او تأثیر دارد. آقای میریل فرزند یکی از رایزنان شــورای 
حکومتی منطقه اکس بود، با یک لقب اشرافی و می گفتند 
که پدرش او را به عنوان وارث شــغل و مقــام خود درنظر 
گرفته بود و چنان که در خانواده آنها رسم بود، زودهنگام، 
یعنی در 18یا 20 سالگی برای او زن گرفت. میریل با آنکه 
زن داشت بیشتر اوقاتش به عیش و عشرت می گذشت، و 
داستانش بر سر زبان ها افتاده بود. ریزه اندام بود و ظریف و 
با مالحت و خوش مشرب، و ایام جوانی اش همه در عیش و 
نوش می گذشت تا آنکه ناگهان انقالب، سراسر فرانسه را در 
برگرفت و کشتار و تبعید و تعقیب، خانواده های وابسته به 
اشراف را پراکنده کرد. میریل جوان نیز از این ماجرا برکنار 
نماند، و به ایتالیا مهاجرت کرد. زنش در آنجا، از درد سینه 
که از مدت ها پیش گرفتار آن بود، جان سپرد. آنها فرزند 
نداشــتند و آقای میریل بعد از مرگ همسرش تنها شد و 

مانند بقیه مهاجران ایام را به سختی می گذراند.

قـفسه

قـفسه

قـفسه

آرش نهاوندی؛ روزنامه نگاریادداشت

محمد رضا پارســایار به تازگی کتــاب بینوایان 
اثر جاودانه ویکتور هوگو را از فرانســه به فارسی 
برگردانده است. این کتاب توسط انتشارات هرمس 
به چاپ رسیده است. او همچنین کتاب های »93« 
و »گوژپشت نورتردام« دو اثر دیگر ویکتور هوگو 
را به فارسی برگردانده است. محمد رضا پارسایار به فرهنگ نویسی نیز 
اشتغال دارد و تا کنون چندین کتاب فرهنگ فرانسه به فارسی و فارسی 
به فرانسوی منتشر کرده اســت. عالوه بر این محمدرضا پارسایار سابقه 
ترجمه آثار نویسندگان مشهور دیگری از ادبیات فرانسه نظیر »بیگانه« 
اثر آلبر کامو، »تهوع« اثر ژان پل سارتر، »میشل استروگف« نوشته ژول 
ورن، را در کارنامه خود دارد. او در حوزه  شعر نیز آثار متعددی را از شاعران 
فرانسوی به فارسی ترجمه کرده است؛ آثاری همچون »گل های رنج« اثر 
شارل بودلر، »آفتاب نیمه شب« اثر ژاک پرور، »تنهایی جهان« اثر پل الوار، 
»زورق مســت« اثر آرتور رمبو، »در نیمه راه برزخ« اثر پل ورلن و »وهم 
سبز« از فیلیپ ژاکوته، را ترجمه کرده است. محمدرضا پارسایار در بخشی 
از مقدمه ترجمه خود از بینوایان می نویسد: یکی از درونمایه های رمان 
بینوایان جنایت قانون است. این اثر نشان می دهد که فشارهای اجتماعی 
و اخالقی آدمی را به تباهی سوق می دهد و بهترین راه حل برای بازپروری 

انسان، گذشت و فداکاری است.  

ترجمه: محمدرضا پارسایار  
 1400

ترجمه: نسرین توالیی و ناهید ملکوتی - 1400

بینوایان با ترجمه نســرین توالیی و ناهید ملکوتی توسط انتشارات نگاه 
در دو جلد گالینگور در سال1400 منتشر شده است. نسرین توالیی در 
60صفحه نخست کتاب، زندگی و آثار هوگو را براساس تازه ترین یافته ها 
مورد کنکاش و بررسی قرار می دهد. ترجمه این کتاب از متن منتشر شده 
انتشارات فولیو )Folio( فرانسه اســت که در سال1995 به بازار عرضه 
شد. نسرین توالیی درباره جزئیات کار خود در زمان این ترجمه گفته است 
که برای بسیاری از پانوشت ها به چاپ این ناشر مراجعه کرده ام که توسط 
ایوگوئن فراهم شده و ویژگی کار او تعلیقاتی است که بر این رمان نوشته 
است؛ تعلیقاتی که در موارد بسیار راهگشای درک بهتر داستان می شود. 

ترجمه: کیومرث پارسای - 1389

کیومرث پارسای ازجمله مترجمان بنام ایرانی است 
که نسبت به ترجمه کتاب بینوایان مبادرت کرده است. 
او کتاب بینوایان را در 5جلد توسط انتشارات سمیر در 
سال1389 انتشار داده است. کیومرث پارسای ازجمله 
مترجمان ایرانی تحصیل کرده در رشته زبان های خارجی با گرایش ترجمه 
اســت. او یک مترجم صرف نیست و خود نیز دســتی بر قلم دارد؛ عنصری 
که باعث شــده تا ترجمه هایش اغلب از نظر بالغت و سطح ادبی نسبت به 
ترجمه های دیگران برتری داشته باشد و به هیچ عنوان خشک و تحت اللفظی 
به ذهن مخاطب متبادر نشود. ازجمله دیگر آثار وی می توان به ترجمه آثار 
مطرحی مثل »طوفان برگ«، »پاییز پدرساالر«، »صد سال تنهایی«، »عشق 
سال های وبا«، »ساعت نحس«، »وقایع نگاری یک مرگ از پیش اعالم شده«، 

»سرگذشت یک غریق« و »ژنرال در هزار توی خویش« اشاره کرد. 

ترجمه محسن سلیمانی - 1386

محسن ســلیمانی، دیپلمات و رایزن فرهنگی اسبق 
ســفارت جمهوری اســالمی ایران در صربســتان و 
متخصص ادبیات انگلیســی یکی از مترجمان پرکار 
حوزه ادبیات و از مترجمان کتاب بینوایان اثر جاودانه 
ویکتور هوگو در دو جلد بود. این اثر البته برخالف سایر 
ترجمه ها، برگردان خالصه ای از بینوایان ویکتور هوگو است. سلیمانی در 
زمینه نقد ادبی، اصول داستان نویسی و نیز داســتان در حدود 70کتاب 
ترجمه و تألیف کــرد. او مقاالت زیادی در زمینه ادبیات نگاشــته که در 
نشریه های معتبر داخلی به چاپ رسیده است. به عالوه، چند سالی نیز در 
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران داستان نویسی تدریس کرده است. 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در تیرماه1394 به سلیمانی نشان درجه 
یک هنری در زمینه ادبیات داستانی اعطا کرد. او عالوه بر فعالیت در زمینه 
داستان نویسی به ترجمه نیز می پرداخت. کتاب بینوایان ترجمه محسن 
سلیمانی در 1386 در دو مجلد توسط انتشارات جاویدان انتشار یافته است. 

محمد مجلســی ازجملــه مترجمــان مطرح 
و بنــام ایرانی بود کــه اغلب آثار نویســندگان 
مشهور فرانســوی را به فارســی برگردانده بود. 
او در ســال1380 برگردان جدیدی از بینوایان 
اثر جاودانــه ویکتور هوگو ارائه کرد که توســط 
انتشارات دنیای نو منتشر شد. محمد مجلســی در نگارش دیباچه 
کتاب، از مقدمه مفصل ایوگوئن که در اکتبر1995 بر رمان بینوایان 
نوشته بود و نیز زندگی ویکتور هوگو اثر آندره مورو، که سال1956 
به چاپ رسیده بود، بهره برده بود. به باور برخی از مترجمان و منتقدان 
ترجمه مجلســی بینوایان ویکتورهوگو  برگردان آزادی از این رمان 
اســت. عالوه بر کتاب جاودانه بینوایان، محمد مجلســی همچنین 
»93« دیگر رمان مطرح ویکتور هوگو را ترجمه کرده است. به برخی 
از ترجمه های مهم دیگر مجلســی ازجمله به »زندگی بتهوون«، اثر 
رومن روالن )4جلد(، »رستاخیز و آنا کارنینا«، اثر تولستوی، »جمیله، 
پیشــگوی نفرین شــده« و »رویاهای ماده گرگ« هر سه از چنگیز 
آتماتوف، »بارنابی روج« اثر چارلز دیکنز، »موتسارت« اثر مک لین، 
»زندگی پراضطراب چایکوفسکی« اثر ولستوک و »نامه های ایرانی« 
اثر مونتسکیو، »مرگ بسیار آرام« اثر ســیمون دوبووار، »سمفونی 
پاستورال« نوشته آندره ژید و »سقوط اصفهان« نوشته ژان کریستف 

روفن نیز می توان اشاره کرد. 
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حسینقلی مســتعان به اعتبار بسیاری از منابع، 
نخستین فردی است که کتاب بینوایان ویکتور 
هوگو را به طور کامل از زبان فرانســه به فارسی 
برگردانده است. او در سال1310 این اثر جاودانه را 
به فارسی برگرداند که توسط انتشارات امیر کبیر به 
چاپ رسید. این ترجمه امروزه نیز با استقبال زیاد خوانندگان کتاب مواجه 
شده است. از آنجا که از زمان این ترجمه 9دهه زمان گذشته مترجمان 
و نویسندگان و منتقدان زیادی درباره این ترجمه نظرات متفاوتی ارائه 
داده اند. در برخی منابع به این مسئله اشاره شده که ترجمه مستعان، 
برگردان لفظ به لفــظ از کتاب بینوایان بوده که عالوه بر محاســنش 
معایبی را نیز در بردارد. برخی نیز نثرفارسی این ترجمه را نثری قدیمی 
و منطبق با زمانه خود دانسته اند و نثری ارزیابی کرده اند که امروز شاید 
به دلیل قدیمی بودن چندان مورد توجه و عالقه خوانندگان معاصر کتاب 
بینوایان نباشد. حسینقلی مستعان، نخستین خبرنگار عکاس ایرانی 
و مؤسس نخســتین مجله مصور مدرن بود. زبان های گوناگونی را کم  
و بیش، می دانست ازجمله زبان های عربی، فرانسه، انگلیسی، آلمانی، 
ترکی، روسی، ایتالیایی، اسپانیایی و چینی. مستعان نیز مانند بسیاری 
از نویسندگان و مترجمان مطرح کار خود را از روزنامه شروع کرد، او در 
ابتدا مدتی در روزنامه های »نسیم شمال«، »رعد« و »اتحاد« قلم زد و از 
سال1300 در روزنامه »ایران« مشغول شد. در همین دوره به نوشتن 
مقاالت گوناگون و ترجمه آثار ادبی مانند بینوایان پرداخت و داستان ها 
و پاورقی هایی بدون امضا منتشر کرد. او از سال1310، سردبیر روزنامه 
ایران بود و بعد از وقفه ای در سال1314، سردبیری مجالت مهر و مهرگان 

را نیز عالوه  بر روزنامه ایران برعهده گرفت. 
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عنایت اهلل شکیباپور ازجمله مترجمان ایرانی است که نسبت به ترجمه 
کتاب بینوایان ویکتور هوگو اقدام کرده است. او کتاب بینوایان را توسط 
انتشارات گنجینه در سال1354 در دوجلد و 962صفحه انتشار داده 
است، البته درباره ترجمه های عنایت اهلل شــکیباپور مباحث زیادی 
مطرح بوده اســت. برخی از مترجمان ترجمه عنایت اهلل شکیباپور از 
بینوایان را چندان قابل اعتماد نمی دانند و برخی از مترجمان عنایت اهلل 
شــکیباپور را در رده مترجمان طرازاول به حســاب نیاورده اند و او را 
مترجمی دانسته اند که ترجمه هایش اغلب از نثر روان و سلیس فارسی 
برخوردار نیست. البته عنایت اهلل شکیباپور با 109عنوان ترجمه ازجمله 
نویسندگان و مترجمان بسیار پرکار بود. او آثاری از موریس مترلینگ 
نظیر »پرنده آبی«، »مــرگ و زندگی«، »ژانــدارک« و»مورچگان« 
را نیز ترجمــه کرده اســت. او همچنین کتاب هایی از نویســندگان 
 مطرحی نظیر انوره دو بالزاک، ژول ورن، آلبر کامو، جان اشتاین بک و

 ژان پل سارتر را به فارسی برگردانده است. 
ترجمه: عنایت اهلل شکیباپور 
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