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 افزایش حقوق 
بازنشستگان و حق 

مسکن ۵۵۰ هزار 
تومانی کارگران

 توقف مترو 
 در ایستگاه  بی پولی 

و فرسودگی 

وارد این بازار نشوید، 
مخ تان سوت می کشد! 

 ایستادگی؛
 راهبرد تهران 

کاس و کارا

تقدیر رئیس دفتر 
رئیس جمهوری از 

خدمات هالل احمر 
در سانحه متروپل

زندگی چندقلوها 
شیرین  می شود ؟

از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد

 »شهروند« پشت پرده نقص فنی سریالی
 مترو تهران را بررسی کرد 

گزارش »شهروند« از رقم های نجومی 
پیشنهادی به ستاره های لیگ برتر فوتبال

 ایران و ونزوئال سند جامع همکاری
  ۲۰ ساله امضا کردند 

گزارش »شهروند« از گام بلند دولت و 
مجلس برای کاهش دغدغه های اقتصادی 

خانوارهای دارای فرزندان چندقلو 

گفت وگوی »شهروند« با مادر ۲ خواهری که زیر آوار متروپل جان دادند 

گزارش »شهروند« نشان می دهد با ادامه وضعیت فعلی تاالب های 
شادگان ، هورالعظیم و انزلی کامال خشک خواهند شد

 9 قدم برداشتم، 
دخترانم زیر آوار ماندند 

تاالببیآب!

8

هادی اعلمی 
فریمان، تحلیلگر 
مسائل آمریکای 

تین | ال
مشــترک  همــکاری 
یــک  دارای  ونزوئــا  و  ایــران  کشــور  دو 
بــا  دیپلماســی  اســت.  مشــخص  ســابقه 
ایــن کشــور در دولت هــای نهــم و دهــم در 
و  فنــی  اقتصــادی،  سیاســی،  عرصه هــای 
مهندســی و ســاخت مســکن رشــد یافــت و 
تفاهمنامه هایــی بــه امضــا رســید. در ایــن  
همکاری هــا دوطــرف بــه اجــرای تعهداتــی 
ملــزم شــدند، به طــور مثــال ایجــاد بانــک 
به شــمار  برنامه هــا  ایــن  از  یکــی   مشــترک 
ایــن  نتیجــه  بایــد  اول  قــدم  در  می آمــد. 
تفاهمنامه و تعهــدات مــورد ارزیابی و رصد 

قرار گرفته شود. 
نکتــه دیگر این اســت کــه هر دو کشــور در 

کــره بــرای رفــع تحریم  شــرایط تحریــم و مذا
قــرار گرفته انــد. در ارزیابی هــا ایــن موضــوع 
نیــز حائزاهمیت اســت. فاصلــه جغرافیایی 
دو کشــور نیــز یکــی  دیگــر از مســائلی اســت 
کشــور تاثیــر  کــه در همکاری هــای ایــن دو 
خواهــد گذاشــت. اما به طــور کلــی می توان 
از همکاری هــای مشــترک ایــران و ونزوئــا 
در حوزه نفــت، ارزیابی مثبتی داشــت. این 
ارتباطــات و همکاری هــای دو  مســأله در 
کشــور وضــوح بیشــتری داشــته و نتایــج آن 

هم ملموس تر بوده است.
افزایش توان صادرات نفت و فرآورده های 
نفتی یکی از بارزتریــن  نتایج همکاری ایران 
و ونزوئــا به شــمار می آیــد. در ارزیابی هــا و 
برنامه ریزی هــای اقتصــادی نیــز بایــد نگاه 
بخش خصوصــی همچــون اتــاق بازرگانی را 
مدنظر قرار دهیــم تا بتوانیم از نتایج مثبت 

این همکاری ها برخوردار شویم. 

مهزیار 
محمدخانی، 

تحلیلگر مسائل 
تین|  آمریکای ال

ی  ر همـــــــــکــــــــا
کاس«  کارا « »تهــران«،  مشــترک 
هــم از نظــر سیاســی و هــم از نظــر 
بســیاری  اهمیــت  از  اقتصــادی 
همــکاری  ایــن  اســت.  برخــوردار 
مشــخصی  ســابقه  دارای  گرچــه   ا
دولــت  در  مقطعــی  در  امــا  اســت 
محــدود  و  یافــت  کاهــش  پیشــین 
و  نفــت  حــوزه  در  همکاری هــا  بــه 

پتروشیمی شد.
 کشــور ونزوئا هــم از لحــاظ منابع 
انرژی و هــم از لحاظ منابــع  طبیعی 
دارای ظرفیت های بســیاری اســت 
که می تــوان از آن به عنــوان گوهری 

در عرصــه دیپلماســی یــاد کرد. یک 
ایــران،  کــه  اســت  فرصت طایــی 
صــادرات خــود را بــه مانند گذشــته 
در عرصــه خودروســازی، لبنیــات و 
دهــد.  توســعه  الت ســازی  ماشین آ
بــود  توانســته  گذشــته  در  ایــران 
جایــگاه مناســبی در عرصــه صنعت 
در این کشــور به دســت آورد. ایجاد 
کتورســازی و خــط تولید  کارخانه ترا
خودرو و همکاری های گســترده در 
حوزه لبنیات و مســکن نمونه هایی 
از دســتاورد های همکاری دو کشور 
نــگاه  بــه  اســت.  بــوده  گذشــته  در 
نگارنده روابــط راهبــردی دوجانبه 
اســامی  جمهــوری  بیــن  نزدیــک 
دارای  ونزوئــا  دولــت    و   ایــران 
منافــع دوســویه بســیاری بــرای دو 
بــا  بــود. همچنیــن   طــرف خواهــد 

توافــق جدیــد می تــوان با گســترش 
دســتاورد های  شــاهد  همکاری هــا 
بیشــتر در عرصه های دیگر نیز بود. 
ونزوئا از لحاظ موقعیت سیاســی 
نیــز در جغرافیــای اســتراتژیک قــرار 
دارد که می تواند از منظر سیاسی- 
امنیتــی هم همکاری های مشــترک 
دو کشــور حائزاهمیت به شمار  آید.

کــه در شــرایط   ایــران و ونزوئــا 
بین الملــل  عرصــه  در  مشــابهی 
نیــز   اقتصــادی  نظــر  از  هســتند، 
دارنــد،  خوبــی  ظرفیت هــای 
می تواننــد نیازهــای یکدیگــر را تــا 
انعقــاد  کننــد.   تامیــن  حــدودی 
۲۰ ســاله بیــن  قــرارداد همــکاری 
راه  نقشــه  یــک  ونزوئــا  و  ایــران 
هــدف  ایــن  بــه  رســیدن  بــرای 

است. 

 »ونزوئال«؛ یک فرصت طالیی  

33 یادداشتنگاه
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 همکاری مشترک »نفتی«؛ برگ برنده یک رابطه  

 از »مادران سّمی«
 تا »مردان بچه ننه«! 

  گفت وگوی »شهروند« با مینا فتحی،
 مترجم کتاب های پرفروش روان شناختی  

ف
عر

ی م
 عل

س:
عک

م/ 
ظی

الع
ور

ب ه
تاال

در 
ب 

د آ
بو

  کم



2www.shahrvand-newspaper . i r

1401رویداد 22 خــرداد   یکشــنبه |  ســال دهــم | شــماره  2547

     

اولیانوف: فرصت احیای 
توافق هسته ای همچنان 

وجود دارد
نماینــده روســیه در ســازمان های بین المللــی در 
وین در صفحــه توییترش با اشــاره به اینکه تصویب 
قطعنامــه ای علیــه ایــران در شــورای حــکام آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمــی بــر طوالنی تــر شــدن وقفه 
کــرات ویــن بی تاثیــر نخواهــد بــود، گفــت که  در مذا
فرصــت احیــای توافــق هســته ای همچنــان وجود 
دارد. میخائیل اولیانوف دربــاره وقفه چند ماهه ای 
کــرات احیــای توافــق هســته ای در ویــن  کــه در مذا
ایجاد شده است، نوشت: »امروز آغاز چهارمین ماه 
کرات ویــن درباره برجام اســت. بســیار  وقفــه در مذا
طوالنــی اســت.«او دربــاره احتمــال احیــای توافق با 
وجــود تصویــب قطعنامــه ای سرزنشــی در شــورای 
حــکام آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی که از ســوی 
کرات وین ارائه شد،  آمریکا و کشــورهای اروپایی مذا
در پیــام دیگــری نوشــت: »فرصت ها همــواره وجود 
دارنــد. خیلــی زود اســت کــه بگوییــم توافــق از بیــن 
کرات درباره توافق[ در بن بســت است که  رفته. ]مذا
به احتمال زیــاد مدتی پــس از تصویب قطعنامه ای 
نســنجیده و غیرســازنده علیــه ایــران در شــورای 
حــکام ادامــه خواهــد یافت.«اظهــارات اولیانــوف 
کــرات وین در پی این مطرح می شــود که  درباره مذا
کرات وین که در راستای احیای توافق هسته ای  مذا
و لغــو تحریم هــای ایــران در آوریــل 2021، مدتی پس 
از روی کار آمــدن دولــت جــو بایــدن در آمریــکا، آغــاز 
شــد در پی برخی تحوالت اخیر بین المللی از جمله 
حملــه روســیه بــه اوکرایــن و کشــمکش های  تهران 
- واشــنگتن بــر ســر برخــی مســائل باقیمانــده در 
کرات، فعال متوقف شده است.اشاره اولیانوف به  مذا
تاثیر تصویب قطعنامه ای در شورای حکام آژانس بر 
کرات وین در پی این مطرح می شود  از سرگیری مذا
کــه پیش نویس قطعنامــه انگلیس، فرانســه، آلمان 
و آمریــکا علیه ایران، سه شــنبه گذشــته به نشســت 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شد.
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معاوناجراییرئیسجمهوری:
آرام آرام بازار شکل واقعی خود را 

می گیرد
اجرایــی  معــاون 
گفــت:  رئیس جمهــوری 
»تورم انتظاری روی قیمت 
برخــی کاالهــا اثــر گذاشــته 
صولــت  است.«ســید 
افزایــش  دربــاره  مرتضــوی 
قیمت برخی کاالها در روزهای اخیر اظهار کرد: 
»قیمت 4 کاال اصالح شد و دولت مابه التفاوت 
آن را بــا یارانه پرداخت کرد، اما متاســفانه قبول 
می کنیم تورم انتظاری روی قیمت برخی کاالها 
اثر گذاشته است. در واقع تورم ساالنه، موجب 
شــده که تورم انتظاری هم در کشور ما سنواتی 

شود.«
وی افــزود: »دولت تصمیمــات قاطعانه گرفته 
و پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه آرام آرام بــازار 
شــکل واقعی خــود را خواهد گرفــت و در رقابت 
کمتــر  عرضــه و تقاضــا، بخشــی از مشــکالت 
می شــود.«مرتضوی گفــت: »همــه می دانیــم 
بــرای بخشــی از مــردم مشــکالتی وجــود دارد 
کــه امیــدوارم بــا لطــف خداونــد، اراده دولــت و 

همراهی مردم این رنج ها رو به کاهش برود.«

معاونتحقوقعامهدادستانیکلکشور:
مردم ساختمان های ناایمن را به 

دادستانی کل گزارش کنند
عامــه  حقــوق  معاونــت 
بــا  کشــور  کل  دادســتانی 
دســتگاه های  همــکاری 
و  پیگیــری  مســئول، 
شناسایی ساختمان های 
کن و  فاقد ایمنــی بویــژه اما
کــز عمومــی را در دســتور کار خود قــرار داده  مرا
اســت تــا بــا صــدور هشــدارهای الزم از وقــوع 
حوادث احتمالی پیشــگیری کند. غالمعباس 
ترکی، معاون حقوق عامه و پیشــگیری از وقوع 
جرم دادستان کل کشور از آمادگی این معاونت 
هــدف  بــا  مردمــی  گزارش هــای  دریافــت  در 
کز ناایمن کشور  شناســایی ســاختمان ها و مرا

خبر داد.
وی ادامــه داد: »بــا عنایت به وظیفــه و تکلیف 
قانونــی دســتگاه قضائــی مبنــی بــر صیانــت از 
حقوق عامه و پیشــگیری از قوع جرم، معاونت 
حقوق عامه دادســتانی کل کشــور با همکاری 
دســتگاه های مســئول، پیگیری و شناســایی 
کز  کن و مرا ساختمان های فاقد ایمنی بویژه اما
عمومی را در دســتور کار خود قرار داده اســت تا 
با انذار و صدور هشدارهای الزم از وقوع هرگونه 

حادثه احتمالی پیشگیری کند.«

 هشتگ  روز

»خودمم شک افتادم چی شد. ما االن برای کمبود برق، دو ساعت زودتر از ساعت مرسوم زمستانه 
می رویم ســر کار و توییت من غلطه. حاال که قانون گذاشــتند سال بعد تغییر ســاعت نداشته باشیم، 
خرداد و تابستان شــوک دو ساعته خواهیم داشــت.«یا »صبح زود ترافیک نداشــتم که اونم به خاطر 
تغییر ســاعت کاری به فنا رفتم.«یا »در حالی ســاعت کاری ادارات از امروز تغییر کــرده که اداره ما طی 
اقدامــی هوشــمندانه و تیز اعــالم کرد ما تعطیــل نمی کنیم، ولی شــما تو تاریکــی و گرما بشــین کار کن، 
جلسه هم نذار که تو بی برقی نمیشــه. بازدهی ١٠٠ از ١٠٠«یا »تصمیمات دولت جالبه. هر چی تصویب 
میکنــن ادارات دولتیــه. االن ســر تایــم کاری فقــط ادارات دولتــی تغییــر کــردن. از هــر کــی که شــرکت 
گه قراره صرفه جویی بشه  خصوصی مشــغول به کار بود پرســیدم ســاعت کاریشــون رو تغییر ندادن. ا
گه دولتیا خســته شــدن از ســر کار رفتــن، بگید مــا در جریان باشــیم.«یا  بایــد همه با هم یکی باشــه. ا
گر ســاعت رســمی کشــور اول بهار الکــی تغییر  »فعالیــت ادارات از 7 تــا 1۳.5 همــان ۸ تــا 14.5 اســت، ا
نمی کرد!«یــا »دولت مصوب کرده ســاعت کاری کارمندان در تابســتان 7 تا 1/5 بشــه و وزیر نیرو گفته 
این کار باعث صرفه جویی به اندازه مصرف چند استان میشه. چه جوریه تغییر ساعت تابستانه هیچ 

اثری در مصرف انرژی نداره، اما تغییر ساعت کاری تاثیر زیاد داره؟«
»وقتــی بــه وزارت #صمــت و #بانک_مرکــزی می گوییــم اجــازه بدهیــد مــردم از دالرهــای شــخصی برای 
#واردات_خودرو برای خود استفاده کنند و این ذخیره پنهان به کارزار گردش اقتصادی وارد شود، می گویند 
کدام دالرها؟! پس لطفا نگاهی به اموال مکشوفه صندوق امانات فقط یک شعبه #بانک_ملی بیندازید.«یا 
گــر همین ایران خــودرو و  ســایپا رو داده بودن دســت چهارتا شــرکت اینــکاره خارجی، فقــط با یک  دهم  »ا
حمایت هــا و انحصارهای کنونی، االن نیاز خــودرو داخلی رو تامین می کردن که هیچ، داشــتن به همه جا 
خودرو ارزون به جاي #نفت صادر می کردند!«یا »کاالیی که در بورس عرضه میشــه از قیمت گذاری خارج 
میشــه. پروژه چی بود؟ تعداد معدودی )500 الی 1000( خودرو بیارن تو بورس، با عوامل خودشون )شرکت( 
ک قرار بدن  قیمت سازی کنن، یک قیمت بسیار باالتر از قیمت رسمی فعلی از بورس کشف کنن، اون رو مال
برای فروش چند ده هزارتای بعدی خارج از بورس.«یا »ابتدای دهه ۸0 شرکت های خودروسازی فرانسوی 
منت می کردن که ایران خودرو رو بخرن، قبول نکردن؛ رفتن ترکیه و االن ترکیه جدا از اینکه محصوالت پژو و 

رنو صادر می کنن به اروپا و منطقه، صنعت فنی خودروسازیش رو هم تقویت کرد.«

# تغییر _ساعت گاردین
از  بــزرگ  فرصــت  نخســت وزیر  غذایــی  »اســتراتژی 
دســت رفته اســت« عنوان گــزارش اصلی گاردین اســت. 
گاردیــن ادعا می کند که در نســخه  فاش شــده اســتراتژی 
غذایــی دولــت، تقریبا هیــچ اقدامی تــازه بــرای مقابله با 
افزایــش هزینه مــواد غذایی، گرســنگی کــودکان، چاقی یا 
وضعیــت اضطــراری اقلیمی گنجانده نشــده اســت. این 
روزنامه می گوید استراتژی غذایی به جای اینکه پاسخی 

نوآورانه باشد، فرصتی از دست رفته است.

واشینگتنپست
گــزارش اصلــی واشینگتن پســت هــم بــه رشــد تــورم در 
ایــاالت متحــده اختصــاص دارد بــا ایــن تیترهــا: »تــورم به 
کــرد« و »در بحبوحــه افزایــش  ارتفاعــات جدیــد صعــود 
قیمــت بنزین، تــورم در مــاه می به قلــه جدیدی رســید«. 
در این گزارش آمده اســت: »تورم در ماه می در مقایسه با 
یک ســال قبل، به قله جدید 8.6 درصد رسیده است که 
با افزایش قیمت انرژی، مسکن و مواد غذایی همراه بوده 
و شدیدترین افزایش هزینه ها در 40 سال گذشته است.«

نیویورکتایمز
بــه فــدرال و  بــاال مــی رود،  فشــار  »قیمت هــا دوبــاره 
آزمون سیاســت اقتصــادی بایدن« عنــوان گــزارش اصلی 
نیویورک تایمــز اســت. در گــزارش آمــده اســت: »افزایــش 
قیمت ها در ماه می، ضربه ای بــه بایدن، رئیس جمهوری، 
وارد و فدرال رزرو ) بانک مرکزی آمریکا ( را با چالش عظیمی 
با عنوان تورم روبه رو کرد که بسیاری از اقتصاددانان منتظر 
نشــانه هایی از فروکــش کــردن آن بودنــد، امــا بــا باالترین 

سرعت از اواخر سال 1981 صعودی بوده است.«
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جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایرانصـــاحــبامـــتـــیاز: 
مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

# واردات_خودرو

روســای جمهــوری ایــران و ونزوئــال روز 
شــنبه در مجموعــه فرهنگــی - تاریخی 
ســعدآباد ســند همکاری هــای جامــع 
کشــور را امضــا  راهبــردی 20 ســاله دو 
کردنــد. ایــران و ونزوئــال عــالوه بــر ســند 
جامع همکاری های راهبردی 20 ساله، 
اسنادی را برای همکاری در زمینه های 
گردشــگری،  فرهنگــی،  سیاســی، 
اقتصــادی، نفتــی و پتروشــیمی امضــا 
کردنــد. پــس از مراســم امضــای اســناد، 
ســید ابراهیم رئیســی و نیکالس مادورو 
در نشســت مطبوعاتی مشــترک حضور 

یافتند.

اســتراتژی مقاومت دو کشور در برابر 
قدرت های زورگو

رئیس جمهوری با راهبــردی خواندن 
کاس بــه اســتراتژی  روابــط تهــران-کارا
مقاومــت دو کشــور در برابــر قدرت های 
زورگــو اشــاره کــرد و گفــت: »بــه اعتــراف 
فشــارهای  ســفید،  کاخ  ســخنگوی 
مفتضحانــه  ایــران  علیــه  کثــری  حدا
شکســت خــورده و ملــت مــا عــزم دارد 
تحریم هــا را بــه فرصتــی برای پیشــرفت 

کشور تبدیل کند.« 
 سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری 
مشترک با نیکالس مادورو در مجموعه 
ســعدآباد تهران ضمن خوش آمدگویی 
بــه رئیس جمهــوری ونزوئــال و همراهان  
ایــران  اســالمی  »جمهــوری  گفــت: 
همــواره در عرصــه سیاســت خارجی به 
دنبــال ارتبــاط بــا کشــورهای مســتقل 
بــوده و ونزوئــال در مقابــل تحریم هــای 
دشمنان و امپریالیسم ایســتادگی کرده 
و مقاومــت مثال زدنــی داشــته اســت.« 
کاس  رئیس جمهوری روابط تهران و کارا
»روابــط  گفــت:  و  خوانــد  راهبــردی  را 
برادرانه ما ادامه دار خواهد بود و امضای 
سند 20 ساله بین دو کشور نشان دهنده 
این عزم اســت.«وی افــزود: »تحریم ها و 
تهدیدها علیه کشورمان در این 42 سال 
اخیر فــراوان بــود و ملــت ایــران تصمیم 
گرفته تا تحریم هــا را در جهت پیشــرفت 

کشور به فرصت تبدیل کند.«
رئیسی در عین حال خاطرنشان کرد: 
»همان طــور که ســخنگوی کاخ ســفید 
کثری علیه  اعالم کــرده، فشــارهای حدا
ایران مفتضحانه شکست خورده است 
و این نقطه پیــروزی بــرای ملت ایــران و 
نقطه شکست آمریکا و دشمنان است.«

وی ایــن نکتــه را هــم گفــت کــه ونزوئال 
ســال های سختی را ســپری کرد اما اراده 
ملت و دولت این کشــور این بود که باید 
در مقابله با دشمنان ایستادگی کند و در 

همین مسیر هم حرکت کرده است.
رئیســی ادامه داد: »اراده مردم، دولت 
و رئیس جمهــوری ونزوئــال این بــوده که 
باید در مقابل تحریم ها ایستاد و ما امروز 
گــزارش داریــم کــه ایــن کشــور ابرتورم هــا 
را پشــت  ســر گذاشــته  و رشــد اقتصادی 
آن آغــاز شــده اســت؛ این نشــانه خوبی 
اســت که به همه ثابت می کند مقاومت 
و ایســتادگی جواب می دهد و دشــمن را 

وادار به عقب نشینی می کند.«
رئیس جمهــوری امضای ســند جامع 
ســاله   20 راهبــردی  همکاری هــای 
بیــن ایــران و ونزوئــال را جلــوه ای از اراده 
مســئوالن عالــی دو کشــور برای توســعه 
روابــط در حوزه هــای مختلــف دانســت 
کــرد: »همکاری هــای خوبــی  کیــد  و تا
کاس در حــوزه انــرژی،  بیــن تهــران و کارا
نیروگاه های حرارتی، تعمیر پاالیشگاه ها، 
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی، 
روابط اقتصادی، دفاعی و نظامی وجود 
کــه نشــان دهنده ظرفیــت بــاالی  دارد 
روابط دو کشــور اســت و دولت سیزدهم 
بــه دنبــال ارتقــای ایــن ارتباطــات بــه 

باالترین سطح است.«
رئیسی از حوزه علم و فناوری به عنوان 
یکــی دیگــر از حوزه ها یــاد کرد کــه تهران 
همکاری هــای  می تواننــد  کاس  کارا و 
خوبــی در آن حــوزه داشــته باشــند و 
بــرای  متذکــر شــد: »گام هــای خوبــی 
همکاری های علمی و فناورانه با ونزوئال 
در ایــران برداشــته شــده و شــرکت های 
دانش بنیــان و پارک های علــم و فناوری 
و کشــاورزی آماده انتقال تجربیات خود 
در ایــن زمینه  هســتند.«وی همچنین 

با اشــاره به راه انــدازی قریب الوقوع خط 
کاس  مســتقیم پروازی بین تهــران-کارا
توضیــح داد: »ایــن اقــدام زمینــه خوبی 
برای تســهیل در رفت و آمد شــهروندان 
دو کشــور اســت که منجر به رونق روابط 
اقتصادی و تجاری می شــود و روابط دو 

ملت را نزدیک تر خواهد کرد.«  
اظهــار  پایــان  در  رئیس جمهــوری 
امیــدواری کــرد »ســفر رئیس جمهوری 
ونزوئال به ایران نقطه عطفی برای ارتقای 
هر چه بیشــتر روابط دو کشــور و تعمیق 

دوستی دیرینه دو ملت باشد«.

به زودی شــاهد شــکل گیری جهان 
جدید خواهیم بود

رئیس جمهــوری ونزوئــال بــا اشــاره بــه 
کاس  روابط عمیق دوستانه تهران و کارا
گفت: »معتقدم آینده دوستی ما با ایران 
بسیار مســرت بخش و غیرقابل خدشه 
خواهــد بــود و شــاهد خواهیــم بــود کــه 
جهان جدید چگونه شکل می گیرد و ما 
در مقابله با مشکالت مقاومت می کنیم 

و به پیشرفت خواهیم رسید.«
نیکالس مادورو روز شــنبه در نشست 
خبری مشــترک با ســید ابراهیم رئیسی 
از  دوره ای  امــروز  »مــا  داشــت:  اظهــار 
گفت وگوها و مفاهمه عمیق را پشت  سر 
گذاشتیم و به دنبال آن هستیم از طریق 
امضــای ســند همکاری هــای 20 ســاله 
چشــم انداز روشــنی را در مســیر توسعه 
روابــط با تهــران ترســیم کنیم و در ســال 
2022 به سوی گسترش همکاری ها گام 

برداریم.«

ایــران در صنعــت کشــاورزی معجزه 
کرده است

رئیس جمهوری ونزوئال این نکته را هم 
گفت کــه کشــورش فنــاوری و تکنولوژی 

را در کانــون همکاری های خود بــا ایران 
توســعه  خواســتار  و  داد  خواهــد  قــرار 
همکاری ها در حوزه هــای انرژی، تامین 
مالی از طریق بانک توســعه روابط ایران 
و ونزوئال و تحکیم روابط دفاعی با تهران 
شــد و خاطرنشــان کــرد: »ایــران در این 
ســال ها توانســته در تولیدات کشاورزی 
کاس حتما از تجربیات  معجزه کند و کارا
ایرانی هــا در ایــن حــوزه نیــز اســتفاده 

می کند.«

کاس از  پــرواز مســتقیم تهــران-کارا
ماه آینده راه اندازی می شود

رئیس جمهوری ونزوئال از برقراری پرواز 
کاس در جهــت  مســتقیم تهــران-کارا
توســعه گردشــگری دو کشــور خبر داد و  
زمــان برقراری ایــن پــرواز را از 27 تیــر )1۸ 

جوالی( امسال اعالم کرد.
مــادورو گفت کــه کشــورش از طبیعت 
بی نظیــری برخــوردار اســت و می توانــد 
مقصــد خوبــی بــرای گردشــگران ایرانی 

باشد.
وی همچنین به روابط نزدیک ایران و 
ونزوئال در همه حوزه ها اشاره کرد و متذکر 
کاس در همه حوزه ها  شد: »تهران و کارا
بــه ویــژه در عرصه دفاعــی، اقتصــادی و 
انرژی )نفت و پتروشیمی( همکاری های 

نزدیکی با هم دارند.«
پایــان  در  ونزوئــال  رئیس جمهــوری 
تصریح کرد: »معتقدم آینده دوســتی ما 
با ایران بسیار مســرت بخش و غیر قابل 
خدشه خواهد بود و شاهد خواهیم بود 
که جهان جدید چگونه شــکل می گیرد 
و مــا در مقابلــه بــا مشــکالت مقاومــت 

می کنیم و به پیشرفت خواهیم رسید.«

ســاخت  نفتکــش  کشــتی  دومیــن 
ایران به سفارش ونزوئال به این کشور 

تحویل شد
همچنیــن روز گذشــته آییــن تحویل 
کــس  آفراما نفتکــش  کشــتی  دومیــن 
ســاخت شــرکت صنعتــی دریایــی ایران 
)صــدرا( بــا حضور ســید ابراهیم رئیســی 
و نیــکالس مــادورو، روســای جمهــوری 

ایران و ونزوئال برگزار شد.
روســای جمهوری دو کشور به صورت 
ویدیوکنفرانــس با عرشــه این کشــتی در 
خلیــج فــارس ارتبــاط برقــرار کردنــد و در 
جریــان مراحــل ســاخت و فعالیــت این 

نفتکش اقیانوس پیما قرار گرفتند.

ایران و ونزوئال سند جامع همکاری  20 ساله امضا کردند

کاس ایستادگی؛ راهبرد تهران و کارا
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کنش ابوذر روحی به ادعای کپی بودن  وا
ملودی »سالم فرمانده« 

گرین  کارتت مبارک!
خبرنــگار  یــک  بــه  خطــاب  روحــی  ابــوذر 
موســیقی گفت: »بــرای دیده شــدن گفتی که 
ملــودی »ســالم فرمانــده« را از آهنــگ عربــی 
که تنهــا ســه، چهار روز اســت منتشــر شــده، 
کاور کردیم؛ گرین کارتت مبارک باشد. راه های 
دیگــری بــرای دیده شــدن وجــود دارد.« یــک 
خبرنــگار حــوزه موســیقی چنــدی پیــش در 
توییتی مدعی شــد که ملودی ســرود »سالم 
فرمانده« کپی شده از یک سرود عربی است. 
او نوشــت: »خالصــه بگم کــه ســالم فرمانده 
هــم کپــی و در اصطــالح کاور از آب دراومد! ما 
خبرنگارهــای موســیقی، وقتی یک اثــر بدون 
ذکــر خالــق ملــودی، ازش کپــی بشــه عبــارت 
»سرقت هنری« رو استفاده می کنیم. معادلش 
حتمــا می شــه »حق النــاس« ربطــی هــم بــه 
مفاهیم و محتوا نداره. از یک قطعه عربی کاور 
شــده.«بعد از انتشــار این ادعا، ابوذر روحی، 
خواننــده این قطعه به همراه حجت االســالم 
ســعید نعیمی، مســئول گروه ماح )ملت امام 
حسین »ع«( و تهیه کننده این سرود با انتشار 
ویدیویــی به ایــن ادعا پاســخ دادنــد و اعالم 
کردند که آهنگ ارائه شــده بعد از اســتغاثه در 
سرود »ســالم فرمانده« مربوط به زمزمه یکی 
از شــب های محــرم هیــأت منتظــران ظهــور 
شهرســتان لنگــرود بــوده اســت و بــا عنــوان 
»پاشو بابا دخترت اومده، پاشو بابا«. ملودی 
بعــدی مربــوط بــه مداحــی »دنیــا بــدون تــو 
معنایی نــداره/ دنیامون َســِره که دســت نیزه 
داره؛ مــاه بلنــد مــن نیفتی  ای ســر نیزه پســند 
من« که زمینه ای اســت توســط محمدصادق 
باقی زاده تولید شــده و روحی خوانده اســت. 
بر اســاس آن، ملودی گوشواره مشهور سرود 
یعنــی »ســالم فرمانــده، ســالم از ایــن نســل 
غیور جامانده« ساخته شد.  بخش دیگری از 
ملودی این اثر نیز بر اساس یکی از سبک های 
امیر طالجوران اســت کــه در آن می خواندیم 
»دنیا فقط حســین، ته معرفت حسین« که بر 
اساس آن این بخش سرود »عهد می بندم که 

می مونم پای این نظام« ساخته شد.
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چراغ قرمز بورس
هر چند که بازار سرمایه هفته 

گذشته را با سبزپوشی به پایان 
برده بود، دوباره هفته جاری را 

با چراغ قرمز آغاز کرد. 
به گزارش ایسنا، شاخص کل 

بورس دیروز با ۲۰۱۱ واحد 
کاهش در رقم یک میلیون 

و ۵۱۸ هزار واحد ایستاد. 
شاخص کل با معیار هم وزن 

هم ۱۵۳۶ واحد کاهش 
یافت و رقم ۴۱۹ هزار و ۸۶۴ 

واحد را ثبت کرد. معامله گران 
این بازار ۳۹۶ هزار معامله به 
ارزش ۳۳ هزار و ۶۰۶ میلیارد 

ریال انجام دادند. صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، ملی 

صنایع مس ایران و پتروشیمی 
شازند نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت و در 
مقابل ایران خودرو، بانک 

صادرات ایران، بانک تجارت 
و معدنی و صنعتی چادرملو 

نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی 
بورس گذاشتند. شاخص 

کل فرابورس هم با کاهشی 
۳۰ واحدی در رقم ۲۰ هزار 

و ۹۱۵ واحد ایستاد. در این 
بازار ۲۸۵ هزار معامله به 

ارزش ۳۴ هزار و ۷۲۹ میلیارد 
ریال انجام شد. مجتمع 

جهان  فوالد سیرجان، نفت 
ایرانول، گروه توسعه مالی مهر 
آیندگان، بهمن دیزل و پخش 

البرز نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل 
تولید نیروی برق دماوند و بیمه 

دی نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی 

فرابورس گذاشتند.

عکس خبر3

ایســنا- این روزها، مشــهد حال و هــوای متفاوتــی دارد. زائران خــود را به 
مشــهد رســانده اند تا در این ایام مبــارک دهه کرامت و میــالد حضرت رضا 
)ع( بتواننــد بــه حرم مشــرف شــوند و زیــارت کننــد. امکانــی که در دو ســال 
گذشــته بــه دلیــل پروتکل هــای کرونایــی در مقاطعــی یــا مقــدور نبــود یا به 
سختی امکانش وجود داشت. امروز اما زائران با عبور از کوچه پس کوچه ها 
و خیابان های منتهی به حرم رضوی و با دیدن گلدسته های حرم، با خیالی 

آسوده به سمت حرم و زیارت آن حضرت قدم برمی دارند.

ایسنا- آیین تعویض پرچم گنبد منور حرم مطهر رضوی به مناسبت میالد 
امام رضا )ع(، صبح دیروز طی مراسمی در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

ایسنا- مســئوالن محور هراز می گویند 32 منطقه حادثه خیز در این محور 
)تهران-آمل( شناسایی شده است که برای برطرف کردن مشکالت آنها، نه 
تنها توجه و دقت بــه وضعیت آنها، بلکه تخصیص اعتبار  نیز باید در دســتور 
کار قرار بگیرد. مسئوالن راهداری معتقدند بستن محور هراز نیاز به یک توجیه 
علمی و کارشناســی دقیق دارد و باید مطالعات در این زمینه کامل شــود. به 
کید کرده اند که قصد دارند تا دانشگاه تهران را هم درگیر این  همین دلیل نیز تا
طرح و بررسی های مورد نیاز کنند تا مشــاور، پیمانکار و دانشگاه تهران این 

وضعیت را دقیق تر بررسی کنند.

ایرنــا- همزمــان بــا ســالروز والدت حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا )ع( 
چهل وسومین ایستگاه مترو تهران، ایستگاه شهدای 17 شهریور، پیش از ظهر 

کانی، شهردار تهران به بهره برداری رسید. دیروز در مراسمی با حضور علیرضا زا

روز گذشته محمد مخبر مصوبه هیات 
وزیران درباره افزایش حداقل مســتمری 
بازنشســتگی، ازکارافتادگــی و بازماندگان 
و همچنیــن مصوبه هیــات وزیران مبنی 
بــر افزایــش حــق مســکن را ابــالغ کــرد. او 
در مــورد  ســهمیه ۳ درصدی اســتخدام 
معلــوالن  نیــز دســتوراتی را بــرای وزارت 

مربوطه صادر کرد. 
افزایش حقوق بازنشســتگان ابالغ 

شد
اول  معــاون  مخبــر،  محمــد 

رئیس جمهوری، مصوبه هیات وزیــران درباره افزایش 
و  ازکارافتادگــی  بازنشســتگی،  مســتمری  حداقــل 

بازماندگان را برای اجرا ابالغ کرد.
هیــات دولت در جلســه چهــارم خــرداد ماه امســال 
و بــه پیشــنهاد وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی و در 
اجرای مواد )۹۶( و )111( قانون تامین اجتماعی مصوب 
1۳54، افزایــش مســتمری بازنشســتگی، ازکارافتادگی 
و بازمانــدگان را تصویــب کــرد. بــر ایــن اســاس، از اول 
فروردین ماه امســال، حداقل مستمری بازنشستگی، 
ازکارافتادگی و بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت 
حق بیمــه معادل حداقــل حقوق موضــوع مصوب 1۹ 
اسفند سال گذشته شورای  عالی کار خواهد بود و برای 
سطوح باالتر از حداقل مستمری همانند بازنشستگان 
و وظیفه بگیران مشموالن صندوق های بازنشستگی 
کشوری و لشکری موضوع بند )4( بند )الف( تبصره )12( 

قانون بودجه امسال کل کشور افزایش می یابد.
آن  دســته از مشــموالن ســطوح باالتــر کــه مجمــوع 
دریافتــی ماهانه آنهــا پــس از افزایش موضــوع این بند 
کمتر از یکصد میلیون ریال باشد، این افزایش تا سقف 

مزبور به اضافه ۶ میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود.
کمک هزینــه  همچنیــن بــر اســاس ایــن مصوبــه، 
عائله منــدی و اوالد تمامــی مســتمری بگیران واجــد 
خدمــات  مدیریــت  بازنشســتگان  هماننــد  شــرایط 

کشوری افزایش می یابد.
دســتگاه های اجرایی مشــمول بنــد )4( مــاده )۶۸( 
قانــون مصــوب جلســه 04/0۳/1401 هیــات وزیــران 
در خصــوص افزایش حقوق مســتمری بازنشســتگی، 
ازکارافتادگــی و بازمانــدگان نیز پیش از این مشــخص و 
طی نامه ای در 1۸ خرداد امســال توسط محمد مخبر 

ابالغ شده بودند.
حق مســکن 550 هزار تومانــی کارگران بــه وزیر کار 

ابالغ شد
هــزار   550 مســکن  حــق  گذشــته  روز  همچنیــن 
کارگــران توســط محمــد مخبــر، معــاون اول  تومانــی 

رئیس جمهوری، به وزیر کار ابالغ شد.
محمد مخبر، معاول اول رئیس جمهوری در نامه ای 
به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ســازمان برنامه و 
بودجه کشور مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش حق 

مســکن را ابالغ کرد. هیــات وزیران در جلســه 11 خرداد 
1401 بــه پیشــنهاد شــورای عالــی کار و تاییــد ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور و بــه اســتناد مــاده 2 اصالحی 
قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برای کمک هزینه 

مسکن کارگری -مصوب 1۳70- تصویب کرد.
کمک هزینــه مســکن کارگــران مشــمول قانــون کار از 
ابتدای فروردین ماه سال 1401 ماهانه مبلغ 5 میلیون و 

500 هزار ریال )550 هزار تومان( تعیین می شود.
ســهمیه 3 درصدی اســتخدام معلوالن با جدیت 

اجرا شود
در خبــری دیگــر، معــاون اول رئیس جمهــوری بــا 
کید بــر لــزوم اجــرای کامــل و بی قیــد و شــرط قانون  تا
حمایت از حقوق معلوالن، گفت: »مسائل و مشکالت 
افــراد دارای معلولیــت باید حتمــا مرتفع شــود و عدم 
اجــرای قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن از ســوی 
هیچ دســتگاهی پذیرفته نیســت.« محمــد مخبر در 
دومین جلســه کمیته هماهنگــی و نظارت بــر اجرای 
قانون حمایت از حقوق معلوالن در دولت ســیزدهم، 
اظهار داشــت: »اجــرای تمام قوانیــن در کشــور امری 
ضروری و الزم اســت، اما باید توجه داشــته باشــیم که 
عــدم اجــرای قوانین مرتبــط بــا افــراد دارای معلولیت 
با تبعات و پیامدهــای منفی مضاعف همــراه خواهد 
بود.«معــاون اول رئیس جمهــوری به وزیر تعــاون، کار 
و رفاه اجتماعــی ماموریت داد تا تیمی را برای پیگیری 
اجرای مواد و احکام قانون حمایت از حقوق معلوالن 
تعییــن و مســائل و مشــکالت افــراد دارای معلولیت را 
بیش از گذشته پیگیری کند.وی همچنین بر اهمیت 
رســیدگی به وضعیــت بیمه معلــوالن و نیــز خدمات و 
کید و خاطر نشان  رفاهیات جامعه معلوالن کشــور تا
کرد: »تمام دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی 
اســتفاده می کننــد، موظــف هســتند بــه افــراد دارای 
معلولیت ارائــه خدمت کنند و عدم دولتــی بودن این 
دستگاه ها نمی تواند توجیهی برای خودداری از ارائه 
خدمت باشــد.«وی بــه موضوع اشــتغال افــراد دارای 
معلولیــت نیــز اشــاره و خاطرنشــان کــرد: »الزم اســت 
ســهمیه ۳ درصدی اســتخدام افــراد دارای معلولیت 
با جدیت اجرا و پیگیری شــود که البتــه در اجرای این 
قانون باید شــرایط خــاص افــراد دارای معلولیــت را در 

تعیین حدنصاب  مد نظر قرار داد.« 

از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد

 افزایش حقوق بازنشستگان و حق مسکن 
۵۵۰ هزار تومانی کارگران

رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  اجتماعــی  رفــاه  معــاون 
اجتماعی درباره زمان اعالم نتایج اعتراضات ثبت شده 
پیرامــون دهک بنــدی گفــت: »احتمــاال نتایــج نهایی 
اعتراضــات تــا پایــان مــاه و طــی یکــی، دو هفته دیگــر از 
طریق سامانه حمایت اعالم می شود و مردم می توانند 

نتیجه بررسی ها را مشاهده کنند.«
داریــوش ابوحمــزه با بیــان اینکه هــر تعــداد اعتراض 
ثبت شده باشد مبلغ یارانه در اردیبهشــت ماه طی دو 
مرحلــه برایشــان واریز شــده اســت، دربــاره زمــان اعالم 
نتایج اعتراضات ثبت شده پیرامون دهک بندی گفت: 
»احتماال نتایج نهایی اعتراضات تا پایان ماه و طی یکی، 
دو هفته دیگر از طریق سامانه حمایت اعالم می شود و 

مردم می توانند نتیجه بررسی ها را مشاهده کنند.«
گــر از طریــق ســازمان هدفمنــدی،  وی ادامــه داد: »ا
خانوارشــان را تفکیــک کــرده باشــند، اطالعــات خانوار 
گر تفکیک نکرده باشند و به  جدید بررســی می شــود و ا
برخی آیتم ها اعتراض داشته باشند، همان موارد دوباره 

بر اساس آخرین اطالعات بررسی می شود.«
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  اجتماعــی  رفــاه  معــاون 
اجتماعــی افــزود: »نتایــج همــه اعتراضــات یــک جــا و 

احتماال تا پایان ماه خرداد اعالم می شــود. اطالعات در 
حال به روزرسانی های الزم است.«

ابوحمزه دربــاره زمان عملیاتی شــدن امــکان جدید 
ارســال پیامک به معترضان  برای مشاهده شناسنامه 
اقتصادی شــان که پیش از این از ســوی وزیر رفاه اعالم 
شــده بود نیز اظهار کرد: »این امکان هنوز فعال نشــده 
و در دســت بررســی اســت. بــر ایــن اســاس، اطالعــات 
اقتصادی خانوار بــه صورت دقیق تری قابل مشــاهده 
اســت. ســعی می کنیم در مدت کوتاهــی این امــکان را 
ایجــاد کنیم تــا ثبت اعتــراض در مــوارد خــاص راحت تر 

انجام شود.«

وی در پاسخ به این پرسش که چرا اطالعات مربوط به 
ملک جزو معیارهای موجود دهک بندی نیست و چه 
زمانی این اطالعات وارد پایگاه اطالعاتی رفاهی ایرانیان 
ک ناقص است و باعث  می شود؟ گفت: »اطالعات امال
بی عدالتی می شــد؛ به همیــن علت ملــک را به صورت 
کلی مبنا قــرار ندادیم امــا در حال پیگیــری از نهادهای 
ک را نیز اضافه  مربوط هســتیم تا بتوانیم اطالعات امال
ک  کنیــم و  به محــض اینکه افزوده شــود اطالعــات امال
را هــم مبنــای دهک بنــدی قــرار می دهیــم، ولــی فعــال 
ک ناقص است و نمی توان آن را  اطالعات مربوط به امال

اعمال کرد.«
یارانه مسدودی آزادسازی شد

همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه ها از قابلیت 
برداشــت مبالــغ یارانــه مرحلــه 1۳۶ مربــوط بــه خــرداد 
ماه 1401 که در ماه گذشــته و همزمان بــا مرحله 1۳5 به 

حساب یارانه بگیران واریز شده بود، خبر داد.
به گــزارش  ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا، مبالغ 
واریــزی یارانــه نقــدی مرحله یکصد و ســی و ششــمین 
کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوار، از ساعت 

24 شنبه، 21 خرداد 1401 قابل برداشت شد.

نتیجه اعتراض به دهک بندی ها تا پایان ماه اعالم می شود

یارانه خرداد در جیب خانوارها
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اولیانوف: فرصت احیای 
توافق هسته ای همچنان 

وجود دارد
نماینــده روســیه در ســازمان های بین المللــی در 
وین در صفحــه توییترش با اشــاره به اینکه تصویب 
قطعنامــه ای علیــه ایــران در شــورای حــکام آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمــی بــر طوالنی تــر شــدن وقفه 
کــرات ویــن بی تاثیــر نخواهــد بــود، گفــت که  در مذا
فرصــت احیــای توافــق هســته ای همچنــان وجود 
دارد. میخائیل اولیانوف دربــاره وقفه چند ماهه ای 
کــرات احیــای توافــق هســته ای در ویــن  کــه در مذا
ایجاد شده است، نوشت: »امروز آغاز چهارمین ماه 
کرات ویــن درباره برجام اســت. بســیار  وقفــه در مذا
طوالنــی اســت.«او دربــاره احتمــال احیــای توافق با 
وجــود تصویــب قطعنامــه ای سرزنشــی در شــورای 
حــکام آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی که از ســوی 
کرات وین ارائه شد،  آمریکا و کشــورهای اروپایی مذا
در پیــام دیگــری نوشــت: »فرصت ها همــواره وجود 
دارنــد. خیلــی زود اســت کــه بگوییــم توافــق از بیــن 
کرات درباره توافق[ در بن بســت است که  رفته. ]مذا
به احتمال زیــاد مدتی پــس از تصویب قطعنامه ای 
نســنجیده و غیرســازنده علیــه ایــران در شــورای 
حــکام ادامــه خواهــد یافت.«اظهــارات اولیانــوف 
کــرات وین در پی این مطرح می شــود که  درباره مذا
کرات وین که در راستای احیای توافق هسته ای  مذا
و لغــو تحریم هــای ایــران در آوریــل 2021، مدتی پس 
از روی کار آمــدن دولــت جــو بایــدن در آمریــکا، آغــاز 
شــد در پی برخی تحوالت اخیر بین المللی از جمله 
حملــه روســیه بــه اوکرایــن و کشــمکش های  تهران 
- واشــنگتن بــر ســر برخــی مســائل باقیمانــده در 
کرات، فعال متوقف شده است.اشاره اولیانوف به  مذا
تاثیر تصویب قطعنامه ای در شورای حکام آژانس بر 
کرات وین در پی این مطرح می شود  از سرگیری مذا
کــه پیش نویس قطعنامــه انگلیس، فرانســه، آلمان 
و آمریــکا علیه ایران، سه شــنبه گذشــته به نشســت 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شد.
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معاوناجراییرئیسجمهوری:
آرام آرام بازار شکل واقعی خود را 

می گیرد
اجرایــی  معــاون 
گفــت:  رئیس جمهــوری 
»تورم انتظاری روی قیمت 
برخــی کاالهــا اثــر گذاشــته 
صولــت  است.«ســید 
افزایــش  دربــاره  مرتضــوی 
قیمت برخی کاالها در روزهای اخیر اظهار کرد: 
»قیمت 4 کاال اصالح شد و دولت مابه التفاوت 
آن را بــا یارانه پرداخت کرد، اما متاســفانه قبول 
می کنیم تورم انتظاری روی قیمت برخی کاالها 
اثر گذاشته است. در واقع تورم ساالنه، موجب 
شــده که تورم انتظاری هم در کشور ما سنواتی 

شود.«
وی افــزود: »دولت تصمیمــات قاطعانه گرفته 
و پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه آرام آرام بــازار 
شــکل واقعی خــود را خواهد گرفــت و در رقابت 
کمتــر  عرضــه و تقاضــا، بخشــی از مشــکالت 
می شــود.«مرتضوی گفــت: »همــه می دانیــم 
بــرای بخشــی از مــردم مشــکالتی وجــود دارد 
کــه امیــدوارم بــا لطــف خداونــد، اراده دولــت و 

همراهی مردم این رنج ها رو به کاهش برود.«

معاونتحقوقعامهدادستانیکلکشور:
مردم ساختمان های ناایمن را به 

دادستانی کل گزارش کنند
عامــه  حقــوق  معاونــت 
بــا  کشــور  کل  دادســتانی 
دســتگاه های  همــکاری 
و  پیگیــری  مســئول، 
شناسایی ساختمان های 
کن و  فاقد ایمنــی بویــژه اما
کــز عمومــی را در دســتور کار خود قــرار داده  مرا
اســت تــا بــا صــدور هشــدارهای الزم از وقــوع 
حوادث احتمالی پیشــگیری کند. غالمعباس 
ترکی، معاون حقوق عامه و پیشــگیری از وقوع 
جرم دادستان کل کشور از آمادگی این معاونت 
هــدف  بــا  مردمــی  گزارش هــای  دریافــت  در 
کز ناایمن کشور  شناســایی ســاختمان ها و مرا

خبر داد.
وی ادامــه داد: »بــا عنایت به وظیفــه و تکلیف 
قانونــی دســتگاه قضائــی مبنــی بــر صیانــت از 
حقوق عامه و پیشــگیری از قوع جرم، معاونت 
حقوق عامه دادســتانی کل کشــور با همکاری 
دســتگاه های مســئول، پیگیری و شناســایی 
کز  کن و مرا ساختمان های فاقد ایمنی بویژه اما
عمومی را در دســتور کار خود قرار داده اســت تا 
با انذار و صدور هشدارهای الزم از وقوع هرگونه 

حادثه احتمالی پیشگیری کند.«

 هشتگ  روز

»خودمم شک افتادم چی شد. ما االن برای کمبود برق، دو ساعت زودتر از ساعت مرسوم زمستانه 
می رویم ســر کار و توییت من غلطه. حاال که قانون گذاشــتند سال بعد تغییر ســاعت نداشته باشیم، 
خرداد و تابستان شــوک دو ساعته خواهیم داشــت.«یا »صبح زود ترافیک نداشــتم که اونم به خاطر 
تغییر ســاعت کاری به فنا رفتم.«یا »در حالی ســاعت کاری ادارات از امروز تغییر کــرده که اداره ما طی 
اقدامــی هوشــمندانه و تیز اعــالم کرد ما تعطیــل نمی کنیم، ولی شــما تو تاریکــی و گرما بشــین کار کن، 
جلسه هم نذار که تو بی برقی نمیشــه. بازدهی ١٠٠ از ١٠٠«یا »تصمیمات دولت جالبه. هر چی تصویب 
میکنــن ادارات دولتیــه. االن ســر تایــم کاری فقــط ادارات دولتــی تغییــر کــردن. از هــر کــی که شــرکت 
گه قراره صرفه جویی بشه  خصوصی مشــغول به کار بود پرســیدم ســاعت کاریشــون رو تغییر ندادن. ا
گه دولتیا خســته شــدن از ســر کار رفتــن، بگید مــا در جریان باشــیم.«یا  بایــد همه با هم یکی باشــه. ا
گر ســاعت رســمی کشــور اول بهار الکــی تغییر  »فعالیــت ادارات از 7 تــا 1۳.5 همــان ۸ تــا 14.5 اســت، ا
نمی کرد!«یــا »دولت مصوب کرده ســاعت کاری کارمندان در تابســتان 7 تا 1/5 بشــه و وزیر نیرو گفته 
این کار باعث صرفه جویی به اندازه مصرف چند استان میشه. چه جوریه تغییر ساعت تابستانه هیچ 

اثری در مصرف انرژی نداره، اما تغییر ساعت کاری تاثیر زیاد داره؟«
»وقتــی بــه وزارت #صمــت و #بانک_مرکــزی می گوییــم اجــازه بدهیــد مــردم از دالرهــای شــخصی برای 
#واردات_خودرو برای خود استفاده کنند و این ذخیره پنهان به کارزار گردش اقتصادی وارد شود، می گویند 
کدام دالرها؟! پس لطفا نگاهی به اموال مکشوفه صندوق امانات فقط یک شعبه #بانک_ملی بیندازید.«یا 
گــر همین ایران خــودرو و  ســایپا رو داده بودن دســت چهارتا شــرکت اینــکاره خارجی، فقــط با یک  دهم  »ا
حمایت هــا و انحصارهای کنونی، االن نیاز خــودرو داخلی رو تامین می کردن که هیچ، داشــتن به همه جا 
خودرو ارزون به جاي #نفت صادر می کردند!«یا »کاالیی که در بورس عرضه میشــه از قیمت گذاری خارج 
میشــه. پروژه چی بود؟ تعداد معدودی )500 الی 1000( خودرو بیارن تو بورس، با عوامل خودشون )شرکت( 
ک قرار بدن  قیمت سازی کنن، یک قیمت بسیار باالتر از قیمت رسمی فعلی از بورس کشف کنن، اون رو مال
برای فروش چند ده هزارتای بعدی خارج از بورس.«یا »ابتدای دهه ۸0 شرکت های خودروسازی فرانسوی 
منت می کردن که ایران خودرو رو بخرن، قبول نکردن؛ رفتن ترکیه و االن ترکیه جدا از اینکه محصوالت پژو و 

رنو صادر می کنن به اروپا و منطقه، صنعت فنی خودروسازیش رو هم تقویت کرد.«

# تغییر _ساعت گاردین
از  بــزرگ  فرصــت  نخســت وزیر  غذایــی  »اســتراتژی 
دســت رفته اســت« عنوان گــزارش اصلی گاردین اســت. 
گاردیــن ادعا می کند که در نســخه  فاش شــده اســتراتژی 
غذایــی دولــت، تقریبا هیــچ اقدامی تــازه بــرای مقابله با 
افزایــش هزینه مــواد غذایی، گرســنگی کــودکان، چاقی یا 
وضعیــت اضطــراری اقلیمی گنجانده نشــده اســت. این 
روزنامه می گوید استراتژی غذایی به جای اینکه پاسخی 

نوآورانه باشد، فرصتی از دست رفته است.

واشینگتنپست
گــزارش اصلــی واشینگتن پســت هــم بــه رشــد تــورم در 
ایــاالت متحــده اختصــاص دارد بــا ایــن تیترهــا: »تــورم به 
کــرد« و »در بحبوحــه افزایــش  ارتفاعــات جدیــد صعــود 
قیمــت بنزین، تــورم در مــاه می به قلــه جدیدی رســید«. 
در این گزارش آمده اســت: »تورم در ماه می در مقایسه با 
یک ســال قبل، به قله جدید 8.6 درصد رسیده است که 
با افزایش قیمت انرژی، مسکن و مواد غذایی همراه بوده 
و شدیدترین افزایش هزینه ها در 40 سال گذشته است.«

نیویورکتایمز
بــه فــدرال و  بــاال مــی رود،  فشــار  »قیمت هــا دوبــاره 
آزمون سیاســت اقتصــادی بایدن« عنــوان گــزارش اصلی 
نیویورک تایمــز اســت. در گــزارش آمــده اســت: »افزایــش 
قیمت ها در ماه می، ضربه ای بــه بایدن، رئیس جمهوری، 
وارد و فدرال رزرو ) بانک مرکزی آمریکا ( را با چالش عظیمی 
با عنوان تورم روبه رو کرد که بسیاری از اقتصاددانان منتظر 
نشــانه هایی از فروکــش کــردن آن بودنــد، امــا بــا باالترین 

سرعت از اواخر سال 1981 صعودی بوده است.«

www . s h a h r v a n d - n ew s p a p e r . i r
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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

# واردات_خودرو

روســای جمهــوری ایــران و ونزوئــال روز 
شــنبه در مجموعــه فرهنگــی - تاریخی 
ســعدآباد ســند همکاری هــای جامــع 
کشــور را امضــا  راهبــردی 20 ســاله دو 
کردنــد. ایــران و ونزوئــال عــالوه بــر ســند 
جامع همکاری های راهبردی 20 ساله، 
اسنادی را برای همکاری در زمینه های 
گردشــگری،  فرهنگــی،  سیاســی، 
اقتصــادی، نفتــی و پتروشــیمی امضــا 
کردنــد. پــس از مراســم امضــای اســناد، 
ســید ابراهیم رئیســی و نیکالس مادورو 
در نشســت مطبوعاتی مشــترک حضور 

یافتند.

اســتراتژی مقاومت دو کشور در برابر 
قدرت های زورگو

رئیس جمهوری با راهبــردی خواندن 
کاس بــه اســتراتژی  روابــط تهــران-کارا
مقاومــت دو کشــور در برابــر قدرت های 
زورگــو اشــاره کــرد و گفــت: »بــه اعتــراف 
فشــارهای  ســفید،  کاخ  ســخنگوی 
مفتضحانــه  ایــران  علیــه  کثــری  حدا
شکســت خــورده و ملــت مــا عــزم دارد 
تحریم هــا را بــه فرصتــی برای پیشــرفت 

کشور تبدیل کند.« 
 سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری 
مشترک با نیکالس مادورو در مجموعه 
ســعدآباد تهران ضمن خوش آمدگویی 
بــه رئیس جمهــوری ونزوئــال و همراهان  
ایــران  اســالمی  »جمهــوری  گفــت: 
همــواره در عرصــه سیاســت خارجی به 
دنبــال ارتبــاط بــا کشــورهای مســتقل 
بــوده و ونزوئــال در مقابــل تحریم هــای 
دشمنان و امپریالیسم ایســتادگی کرده 
و مقاومــت مثال زدنــی داشــته اســت.« 
کاس  رئیس جمهوری روابط تهران و کارا
»روابــط  گفــت:  و  خوانــد  راهبــردی  را 
برادرانه ما ادامه دار خواهد بود و امضای 
سند 20 ساله بین دو کشور نشان دهنده 
این عزم اســت.«وی افــزود: »تحریم ها و 
تهدیدها علیه کشورمان در این 42 سال 
اخیر فــراوان بــود و ملــت ایــران تصمیم 
گرفته تا تحریم هــا را در جهت پیشــرفت 

کشور به فرصت تبدیل کند.«
رئیسی در عین حال خاطرنشان کرد: 
»همان طــور که ســخنگوی کاخ ســفید 
کثری علیه  اعالم کــرده، فشــارهای حدا
ایران مفتضحانه شکست خورده است 
و این نقطه پیــروزی بــرای ملت ایــران و 
نقطه شکست آمریکا و دشمنان است.«

وی ایــن نکتــه را هــم گفــت کــه ونزوئال 
ســال های سختی را ســپری کرد اما اراده 
ملت و دولت این کشــور این بود که باید 
در مقابله با دشمنان ایستادگی کند و در 

همین مسیر هم حرکت کرده است.
رئیســی ادامه داد: »اراده مردم، دولت 
و رئیس جمهــوری ونزوئــال این بــوده که 
باید در مقابل تحریم ها ایستاد و ما امروز 
گــزارش داریــم کــه ایــن کشــور ابرتورم هــا 
را پشــت  ســر گذاشــته  و رشــد اقتصادی 
آن آغــاز شــده اســت؛ این نشــانه خوبی 
اســت که به همه ثابت می کند مقاومت 
و ایســتادگی جواب می دهد و دشــمن را 

وادار به عقب نشینی می کند.«
رئیس جمهــوری امضای ســند جامع 
ســاله   20 راهبــردی  همکاری هــای 
بیــن ایــران و ونزوئــال را جلــوه ای از اراده 
مســئوالن عالــی دو کشــور برای توســعه 
روابــط در حوزه هــای مختلــف دانســت 
کــرد: »همکاری هــای خوبــی  کیــد  و تا
کاس در حــوزه انــرژی،  بیــن تهــران و کارا
نیروگاه های حرارتی، تعمیر پاالیشگاه ها، 
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی، 
روابط اقتصادی، دفاعی و نظامی وجود 
کــه نشــان دهنده ظرفیــت بــاالی  دارد 
روابط دو کشــور اســت و دولت سیزدهم 
بــه دنبــال ارتقــای ایــن ارتباطــات بــه 

باالترین سطح است.«
رئیسی از حوزه علم و فناوری به عنوان 
یکــی دیگــر از حوزه ها یــاد کرد کــه تهران 
همکاری هــای  می تواننــد  کاس  کارا و 
خوبــی در آن حــوزه داشــته باشــند و 
بــرای  متذکــر شــد: »گام هــای خوبــی 
همکاری های علمی و فناورانه با ونزوئال 
در ایــران برداشــته شــده و شــرکت های 
دانش بنیــان و پارک های علــم و فناوری 
و کشــاورزی آماده انتقال تجربیات خود 
در ایــن زمینه  هســتند.«وی همچنین 

با اشــاره به راه انــدازی قریب الوقوع خط 
کاس  مســتقیم پروازی بین تهــران-کارا
توضیــح داد: »ایــن اقــدام زمینــه خوبی 
برای تســهیل در رفت و آمد شــهروندان 
دو کشــور اســت که منجر به رونق روابط 
اقتصادی و تجاری می شــود و روابط دو 

ملت را نزدیک تر خواهد کرد.«  
اظهــار  پایــان  در  رئیس جمهــوری 
امیــدواری کــرد »ســفر رئیس جمهوری 
ونزوئال به ایران نقطه عطفی برای ارتقای 
هر چه بیشــتر روابط دو کشــور و تعمیق 

دوستی دیرینه دو ملت باشد«.

به زودی شــاهد شــکل گیری جهان 
جدید خواهیم بود

رئیس جمهــوری ونزوئــال بــا اشــاره بــه 
کاس  روابط عمیق دوستانه تهران و کارا
گفت: »معتقدم آینده دوستی ما با ایران 
بسیار مســرت بخش و غیرقابل خدشه 
خواهــد بــود و شــاهد خواهیــم بــود کــه 
جهان جدید چگونه شکل می گیرد و ما 
در مقابله با مشکالت مقاومت می کنیم 

و به پیشرفت خواهیم رسید.«
نیکالس مادورو روز شــنبه در نشست 
خبری مشــترک با ســید ابراهیم رئیسی 
از  دوره ای  امــروز  »مــا  داشــت:  اظهــار 
گفت وگوها و مفاهمه عمیق را پشت  سر 
گذاشتیم و به دنبال آن هستیم از طریق 
امضــای ســند همکاری هــای 20 ســاله 
چشــم انداز روشــنی را در مســیر توسعه 
روابــط با تهــران ترســیم کنیم و در ســال 
2022 به سوی گسترش همکاری ها گام 

برداریم.«

ایــران در صنعــت کشــاورزی معجزه 
کرده است

رئیس جمهوری ونزوئال این نکته را هم 
گفت کــه کشــورش فنــاوری و تکنولوژی 

را در کانــون همکاری های خود بــا ایران 
توســعه  خواســتار  و  داد  خواهــد  قــرار 
همکاری ها در حوزه هــای انرژی، تامین 
مالی از طریق بانک توســعه روابط ایران 
و ونزوئال و تحکیم روابط دفاعی با تهران 
شــد و خاطرنشــان کــرد: »ایــران در این 
ســال ها توانســته در تولیدات کشاورزی 
کاس حتما از تجربیات  معجزه کند و کارا
ایرانی هــا در ایــن حــوزه نیــز اســتفاده 

می کند.«

کاس از  پــرواز مســتقیم تهــران-کارا
ماه آینده راه اندازی می شود

رئیس جمهوری ونزوئال از برقراری پرواز 
کاس در جهــت  مســتقیم تهــران-کارا
توســعه گردشــگری دو کشــور خبر داد و  
زمــان برقراری ایــن پــرواز را از 27 تیــر )1۸ 

جوالی( امسال اعالم کرد.
مــادورو گفت کــه کشــورش از طبیعت 
بی نظیــری برخــوردار اســت و می توانــد 
مقصــد خوبــی بــرای گردشــگران ایرانی 

باشد.
وی همچنین به روابط نزدیک ایران و 
ونزوئال در همه حوزه ها اشاره کرد و متذکر 
کاس در همه حوزه ها  شد: »تهران و کارا
بــه ویــژه در عرصه دفاعــی، اقتصــادی و 
انرژی )نفت و پتروشیمی( همکاری های 

نزدیکی با هم دارند.«
پایــان  در  ونزوئــال  رئیس جمهــوری 
تصریح کرد: »معتقدم آینده دوســتی ما 
با ایران بسیار مســرت بخش و غیر قابل 
خدشه خواهد بود و شاهد خواهیم بود 
که جهان جدید چگونه شــکل می گیرد 
و مــا در مقابلــه بــا مشــکالت مقاومــت 

می کنیم و به پیشرفت خواهیم رسید.«

ســاخت  نفتکــش  کشــتی  دومیــن 
ایران به سفارش ونزوئال به این کشور 

تحویل شد
همچنیــن روز گذشــته آییــن تحویل 
کــس  آفراما نفتکــش  کشــتی  دومیــن 
ســاخت شــرکت صنعتــی دریایــی ایران 
)صــدرا( بــا حضور ســید ابراهیم رئیســی 
و نیــکالس مــادورو، روســای جمهــوری 

ایران و ونزوئال برگزار شد.
روســای جمهوری دو کشور به صورت 
ویدیوکنفرانــس با عرشــه این کشــتی در 
خلیــج فــارس ارتبــاط برقــرار کردنــد و در 
جریــان مراحــل ســاخت و فعالیــت این 

نفتکش اقیانوس پیما قرار گرفتند.

ایران و ونزوئال سند جامع همکاری  20 ساله امضا کردند

کاس ایستادگی؛ راهبرد تهران و کارا
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کنش ابوذر روحی به ادعای کپی بودن  وا
ملودی »سالم فرمانده« 

گرین  کارتت مبارک!
خبرنــگار  یــک  بــه  خطــاب  روحــی  ابــوذر 
موســیقی گفت: »بــرای دیده شــدن گفتی که 
ملــودی »ســالم فرمانــده« را از آهنــگ عربــی 
که تنهــا ســه، چهار روز اســت منتشــر شــده، 
کاور کردیم؛ گرین کارتت مبارک باشد. راه های 
دیگــری بــرای دیده شــدن وجــود دارد.« یــک 
خبرنــگار حــوزه موســیقی چنــدی پیــش در 
توییتی مدعی شــد که ملودی ســرود »سالم 
فرمانده« کپی شده از یک سرود عربی است. 
او نوشــت: »خالصــه بگم کــه ســالم فرمانده 
هــم کپــی و در اصطــالح کاور از آب دراومد! ما 
خبرنگارهــای موســیقی، وقتی یک اثــر بدون 
ذکــر خالــق ملــودی، ازش کپــی بشــه عبــارت 
»سرقت هنری« رو استفاده می کنیم. معادلش 
حتمــا می شــه »حق النــاس« ربطــی هــم بــه 
مفاهیم و محتوا نداره. از یک قطعه عربی کاور 
شــده.«بعد از انتشــار این ادعا، ابوذر روحی، 
خواننــده این قطعه به همراه حجت االســالم 
ســعید نعیمی، مســئول گروه ماح )ملت امام 
حسین »ع«( و تهیه کننده این سرود با انتشار 
ویدیویــی به ایــن ادعا پاســخ دادنــد و اعالم 
کردند که آهنگ ارائه شــده بعد از اســتغاثه در 
سرود »ســالم فرمانده« مربوط به زمزمه یکی 
از شــب های محــرم هیــأت منتظــران ظهــور 
شهرســتان لنگــرود بــوده اســت و بــا عنــوان 
»پاشو بابا دخترت اومده، پاشو بابا«. ملودی 
بعــدی مربــوط بــه مداحــی »دنیــا بــدون تــو 
معنایی نــداره/ دنیامون َســِره که دســت نیزه 
داره؛ مــاه بلنــد مــن نیفتی  ای ســر نیزه پســند 
من« که زمینه ای اســت توســط محمدصادق 
باقی زاده تولید شــده و روحی خوانده اســت. 
بر اســاس آن، ملودی گوشواره مشهور سرود 
یعنــی »ســالم فرمانــده، ســالم از ایــن نســل 
غیور جامانده« ساخته شد.  بخش دیگری از 
ملودی این اثر نیز بر اساس یکی از سبک های 
امیر طالجوران اســت کــه در آن می خواندیم 
»دنیا فقط حســین، ته معرفت حسین« که بر 
اساس آن این بخش سرود »عهد می بندم که 

می مونم پای این نظام« ساخته شد.
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چراغ قرمز بورس
هر چند که بازار سرمایه هفته 

گذشته را با سبزپوشی به پایان 
برده بود، دوباره هفته جاری را 

با چراغ قرمز آغاز کرد. 
به گزارش ایسنا، شاخص کل 

بورس دیروز با ۲۰۱۱ واحد 
کاهش در رقم یک میلیون 

و ۵۱۸ هزار واحد ایستاد. 
شاخص کل با معیار هم وزن 

هم ۱۵۳۶ واحد کاهش 
یافت و رقم ۴۱۹ هزار و ۸۶۴ 

واحد را ثبت کرد. معامله گران 
این بازار ۳۹۶ هزار معامله به 
ارزش ۳۳ هزار و ۶۰۶ میلیارد 

ریال انجام دادند. صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، ملی 

صنایع مس ایران و پتروشیمی 
شازند نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت و در 
مقابل ایران خودرو، بانک 

صادرات ایران، بانک تجارت 
و معدنی و صنعتی چادرملو 

نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی 
بورس گذاشتند. شاخص 

کل فرابورس هم با کاهشی 
۳۰ واحدی در رقم ۲۰ هزار 

و ۹۱۵ واحد ایستاد. در این 
بازار ۲۸۵ هزار معامله به 

ارزش ۳۴ هزار و ۷۲۹ میلیارد 
ریال انجام شد. مجتمع 

جهان  فوالد سیرجان، نفت 
ایرانول، گروه توسعه مالی مهر 
آیندگان، بهمن دیزل و پخش 

البرز نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل 
تولید نیروی برق دماوند و بیمه 

دی نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی 

فرابورس گذاشتند.

عکس خبر3

ایســنا- این روزها، مشــهد حال و هــوای متفاوتــی دارد. زائران خــود را به 
مشــهد رســانده اند تا در این ایام مبــارک دهه کرامت و میــالد حضرت رضا 
)ع( بتواننــد بــه حرم مشــرف شــوند و زیــارت کننــد. امکانــی که در دو ســال 
گذشــته بــه دلیــل پروتکل هــای کرونایــی در مقاطعــی یــا مقــدور نبــود یا به 
سختی امکانش وجود داشت. امروز اما زائران با عبور از کوچه پس کوچه ها 
و خیابان های منتهی به حرم رضوی و با دیدن گلدسته های حرم، با خیالی 

آسوده به سمت حرم و زیارت آن حضرت قدم برمی دارند.

ایسنا- آیین تعویض پرچم گنبد منور حرم مطهر رضوی به مناسبت میالد 
امام رضا )ع(، صبح دیروز طی مراسمی در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

ایسنا- مســئوالن محور هراز می گویند 32 منطقه حادثه خیز در این محور 
)تهران-آمل( شناسایی شده است که برای برطرف کردن مشکالت آنها، نه 
تنها توجه و دقت بــه وضعیت آنها، بلکه تخصیص اعتبار  نیز باید در دســتور 
کار قرار بگیرد. مسئوالن راهداری معتقدند بستن محور هراز نیاز به یک توجیه 
علمی و کارشناســی دقیق دارد و باید مطالعات در این زمینه کامل شــود. به 
کید کرده اند که قصد دارند تا دانشگاه تهران را هم درگیر این  همین دلیل نیز تا
طرح و بررسی های مورد نیاز کنند تا مشــاور، پیمانکار و دانشگاه تهران این 

وضعیت را دقیق تر بررسی کنند.

ایرنــا- همزمــان بــا ســالروز والدت حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا )ع( 
چهل وسومین ایستگاه مترو تهران، ایستگاه شهدای 17 شهریور، پیش از ظهر 

کانی، شهردار تهران به بهره برداری رسید. دیروز در مراسمی با حضور علیرضا زا

روز گذشته محمد مخبر مصوبه هیات 
وزیران درباره افزایش حداقل مســتمری 
بازنشســتگی، ازکارافتادگــی و بازماندگان 
و همچنیــن مصوبه هیــات وزیران مبنی 
بــر افزایــش حــق مســکن را ابــالغ کــرد. او 
در مــورد  ســهمیه ۳ درصدی اســتخدام 
معلــوالن  نیــز دســتوراتی را بــرای وزارت 

مربوطه صادر کرد. 
افزایش حقوق بازنشســتگان ابالغ 

شد
اول  معــاون  مخبــر،  محمــد 

رئیس جمهوری، مصوبه هیات وزیــران درباره افزایش 
و  ازکارافتادگــی  بازنشســتگی،  مســتمری  حداقــل 

بازماندگان را برای اجرا ابالغ کرد.
هیــات دولت در جلســه چهــارم خــرداد ماه امســال 
و بــه پیشــنهاد وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی و در 
اجرای مواد )۹۶( و )111( قانون تامین اجتماعی مصوب 
1۳54، افزایــش مســتمری بازنشســتگی، ازکارافتادگی 
و بازمانــدگان را تصویــب کــرد. بــر ایــن اســاس، از اول 
فروردین ماه امســال، حداقل مستمری بازنشستگی، 
ازکارافتادگی و بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت 
حق بیمــه معادل حداقــل حقوق موضــوع مصوب 1۹ 
اسفند سال گذشته شورای  عالی کار خواهد بود و برای 
سطوح باالتر از حداقل مستمری همانند بازنشستگان 
و وظیفه بگیران مشموالن صندوق های بازنشستگی 
کشوری و لشکری موضوع بند )4( بند )الف( تبصره )12( 

قانون بودجه امسال کل کشور افزایش می یابد.
آن  دســته از مشــموالن ســطوح باالتــر کــه مجمــوع 
دریافتــی ماهانه آنهــا پــس از افزایش موضــوع این بند 
کمتر از یکصد میلیون ریال باشد، این افزایش تا سقف 

مزبور به اضافه ۶ میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود.
کمک هزینــه  همچنیــن بــر اســاس ایــن مصوبــه، 
عائله منــدی و اوالد تمامــی مســتمری بگیران واجــد 
خدمــات  مدیریــت  بازنشســتگان  هماننــد  شــرایط 

کشوری افزایش می یابد.
دســتگاه های اجرایی مشــمول بنــد )4( مــاده )۶۸( 
قانــون مصــوب جلســه 04/0۳/1401 هیــات وزیــران 
در خصــوص افزایش حقوق مســتمری بازنشســتگی، 
ازکارافتادگــی و بازمانــدگان نیز پیش از این مشــخص و 
طی نامه ای در 1۸ خرداد امســال توسط محمد مخبر 

ابالغ شده بودند.
حق مســکن 550 هزار تومانــی کارگران بــه وزیر کار 

ابالغ شد
هــزار   550 مســکن  حــق  گذشــته  روز  همچنیــن 
کارگــران توســط محمــد مخبــر، معــاون اول  تومانــی 

رئیس جمهوری، به وزیر کار ابالغ شد.
محمد مخبر، معاول اول رئیس جمهوری در نامه ای 
به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ســازمان برنامه و 
بودجه کشور مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش حق 

مســکن را ابالغ کرد. هیــات وزیران در جلســه 11 خرداد 
1401 بــه پیشــنهاد شــورای عالــی کار و تاییــد ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور و بــه اســتناد مــاده 2 اصالحی 
قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برای کمک هزینه 

مسکن کارگری -مصوب 1۳70- تصویب کرد.
کمک هزینــه مســکن کارگــران مشــمول قانــون کار از 
ابتدای فروردین ماه سال 1401 ماهانه مبلغ 5 میلیون و 

500 هزار ریال )550 هزار تومان( تعیین می شود.
ســهمیه 3 درصدی اســتخدام معلوالن با جدیت 

اجرا شود
در خبــری دیگــر، معــاون اول رئیس جمهــوری بــا 
کید بــر لــزوم اجــرای کامــل و بی قیــد و شــرط قانون  تا
حمایت از حقوق معلوالن، گفت: »مسائل و مشکالت 
افــراد دارای معلولیــت باید حتمــا مرتفع شــود و عدم 
اجــرای قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن از ســوی 
هیچ دســتگاهی پذیرفته نیســت.« محمــد مخبر در 
دومین جلســه کمیته هماهنگــی و نظارت بــر اجرای 
قانون حمایت از حقوق معلوالن در دولت ســیزدهم، 
اظهار داشــت: »اجــرای تمام قوانیــن در کشــور امری 
ضروری و الزم اســت، اما باید توجه داشــته باشــیم که 
عــدم اجــرای قوانین مرتبــط بــا افــراد دارای معلولیت 
با تبعات و پیامدهــای منفی مضاعف همــراه خواهد 
بود.«معــاون اول رئیس جمهــوری به وزیر تعــاون، کار 
و رفاه اجتماعــی ماموریت داد تا تیمی را برای پیگیری 
اجرای مواد و احکام قانون حمایت از حقوق معلوالن 
تعییــن و مســائل و مشــکالت افــراد دارای معلولیت را 
بیش از گذشته پیگیری کند.وی همچنین بر اهمیت 
رســیدگی به وضعیــت بیمه معلــوالن و نیــز خدمات و 
کید و خاطر نشان  رفاهیات جامعه معلوالن کشــور تا
کرد: »تمام دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی 
اســتفاده می کننــد، موظــف هســتند بــه افــراد دارای 
معلولیت ارائــه خدمت کنند و عدم دولتــی بودن این 
دستگاه ها نمی تواند توجیهی برای خودداری از ارائه 
خدمت باشــد.«وی بــه موضوع اشــتغال افــراد دارای 
معلولیــت نیــز اشــاره و خاطرنشــان کــرد: »الزم اســت 
ســهمیه ۳ درصدی اســتخدام افــراد دارای معلولیت 
با جدیت اجرا و پیگیری شــود که البتــه در اجرای این 
قانون باید شــرایط خــاص افــراد دارای معلولیــت را در 

تعیین حدنصاب  مد نظر قرار داد.« 

از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد

 افزایش حقوق بازنشستگان و حق مسکن 
۵۵۰ هزار تومانی کارگران

رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  اجتماعــی  رفــاه  معــاون 
اجتماعی درباره زمان اعالم نتایج اعتراضات ثبت شده 
پیرامــون دهک بنــدی گفــت: »احتمــاال نتایــج نهایی 
اعتراضــات تــا پایــان مــاه و طــی یکــی، دو هفته دیگــر از 
طریق سامانه حمایت اعالم می شود و مردم می توانند 

نتیجه بررسی ها را مشاهده کنند.«
داریــوش ابوحمــزه با بیــان اینکه هــر تعــداد اعتراض 
ثبت شده باشد مبلغ یارانه در اردیبهشــت ماه طی دو 
مرحلــه برایشــان واریز شــده اســت، دربــاره زمــان اعالم 
نتایج اعتراضات ثبت شده پیرامون دهک بندی گفت: 
»احتماال نتایج نهایی اعتراضات تا پایان ماه و طی یکی، 
دو هفته دیگر از طریق سامانه حمایت اعالم می شود و 

مردم می توانند نتیجه بررسی ها را مشاهده کنند.«
گــر از طریــق ســازمان هدفمنــدی،  وی ادامــه داد: »ا
خانوارشــان را تفکیــک کــرده باشــند، اطالعــات خانوار 
گر تفکیک نکرده باشند و به  جدید بررســی می شــود و ا
برخی آیتم ها اعتراض داشته باشند، همان موارد دوباره 

بر اساس آخرین اطالعات بررسی می شود.«
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  اجتماعــی  رفــاه  معــاون 
اجتماعــی افــزود: »نتایــج همــه اعتراضــات یــک جــا و 

احتماال تا پایان ماه خرداد اعالم می شــود. اطالعات در 
حال به روزرسانی های الزم است.«

ابوحمزه دربــاره زمان عملیاتی شــدن امــکان جدید 
ارســال پیامک به معترضان  برای مشاهده شناسنامه 
اقتصادی شــان که پیش از این از ســوی وزیر رفاه اعالم 
شــده بود نیز اظهار کرد: »این امکان هنوز فعال نشــده 
و در دســت بررســی اســت. بــر ایــن اســاس، اطالعــات 
اقتصادی خانوار بــه صورت دقیق تری قابل مشــاهده 
اســت. ســعی می کنیم در مدت کوتاهــی این امــکان را 
ایجــاد کنیم تــا ثبت اعتــراض در مــوارد خــاص راحت تر 

انجام شود.«

وی در پاسخ به این پرسش که چرا اطالعات مربوط به 
ملک جزو معیارهای موجود دهک بندی نیست و چه 
زمانی این اطالعات وارد پایگاه اطالعاتی رفاهی ایرانیان 
ک ناقص است و باعث  می شود؟ گفت: »اطالعات امال
بی عدالتی می شــد؛ به همیــن علت ملــک را به صورت 
کلی مبنا قــرار ندادیم امــا در حال پیگیــری از نهادهای 
ک را نیز اضافه  مربوط هســتیم تا بتوانیم اطالعات امال
ک  کنیــم و  به محــض اینکه افزوده شــود اطالعــات امال
را هــم مبنــای دهک بنــدی قــرار می دهیــم، ولــی فعــال 
ک ناقص است و نمی توان آن را  اطالعات مربوط به امال

اعمال کرد.«
یارانه مسدودی آزادسازی شد

همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه ها از قابلیت 
برداشــت مبالــغ یارانــه مرحلــه 1۳۶ مربــوط بــه خــرداد 
ماه 1401 که در ماه گذشــته و همزمان بــا مرحله 1۳5 به 

حساب یارانه بگیران واریز شده بود، خبر داد.
به گــزارش  ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا، مبالغ 
واریــزی یارانــه نقــدی مرحله یکصد و ســی و ششــمین 
کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوار، از ساعت 

24 شنبه، 21 خرداد 1401 قابل برداشت شد.

نتیجه اعتراض به دهک بندی ها تا پایان ماه اعالم می شود

یارانه خرداد در جیب خانوارها
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هالل

تقدیر رئیس دفتر رئیس جمهوری از 
خدمات هالل احمر در سانحه متروپل

رئیس دفتر رئیس جمهوری از اقدامات تخصصــی و تالش بی دریغ 
امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر برای عملیات جست وجو 

و نجات در آوار متروپل قدردانی کرد.
غالمحسین اسماعیلی در نامه ای در پاسخ به ارسال گزارش عملکرد 
امــدادی جمعیــت هالل احمــر در حادثــه متروپل از تــالش  تیم های 
تخصصی آواربرداری هالل احمر اعزامی از اســتان های مختلف کشور 

به ساختمان فروریخته متروپل در آبادان قدردانی کرد.
  در عملیات پاســخ به ســانحه فروریختن برج متروپل در آبادان، 40 
تیم امدادی از خوزســتان و یک تیم امدادی از لرستان، 8 تیم آنست 
از اســتان های ایــالم، فــارس، اصفهــان و کرمانشــاه و 3 تیم تخصصی 
آواربرداری از کرمان به صورت شــبانه روزی و در تعامل مناسب با سایر 
عوامل امدادی به عملیات پرداختند . مجموع امدادگران و نجاتگران 

حاضر در صحنه 22۹ نفر بود.

 مردم داری و وظیفه شناســی امدادگران در حادثه متروپل قابل 
تقدیر است

دکتــر پیرحســین کولیونــد نیــز در پیامــی از تالش هــای مجاهدانه 
امدادگران جمعیت هالل احمر در سانحه متروپل قدردانی کرد.

او در بخشــی از ایــن پیــام آورده اســت: »نظــر بــه حضور جهــادی و 
به موقع امدادگران، نجاتگران، جوانان، داوطلبان و همکاران گرانقدر 
در ســانحه ریــزش ســاختمان کــه به صــورت شــبانه  روزی مشــغول 
خدمت رســانی به مــردم عزیز آبــادان بودند بــر خود واجــب می دانم 
از همــت واال،  تالش  هــای خالصانه و خســتگی  ناپذیر و کوشــش های 
مســتمر شــما در انجام وظایف و ماموریت های محولــه که چیزی جز 
رضای خداوند متعال، شاد کردن هموطنان مضطرب، یاری رساندن 
به نیازمنــدان و خدمت در جهت تحقق اهــداف عالیه نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایــران و جمعیت هالل احمــر مقصــودی ندارند و 
تقدیر و تشکر کرده و از درگاه خداوند متعال، سالمتی و توفیق خدمت 

بیشتر را برای شما مسألت دارم.«

 به پیشنهاد هالل احمر صورت گرفت؛
 راه اندازی قرارگاه مدیریت و

 کاهش تلفات حوادث ترافیکی
قــرارگاه مدیریــت و کاهــش تلفــات حــوادث ترافیکــی بــه پیشــنهاد 
جمعیــت هالل احمر و با همکاری فراجا، ســتادکل نیروهای مســلح، 

وزارت راه وشهرسازی، وزارت صمت و وزارت بهداشت تشکیل شد.
دکتــر پیرحســین کولیونــد، رئیس جمعیــت هالل احمــر جمهوری 
اســالمی ایران در نشســت با مســئوالن مرکز شــفا از راه اندازی قــرارگاه 

مدیریت و کاهش تلفات حوادث ترافیکی خبر داد.
او افــزود: »در قــرارگاه مدیریــت و کاهــش تلفــات حــوادث ترافیکــی 
می تــوان بــا هم افزایی ارگان هــا و وزارتخانه های مســئول در مســیری 
حرکــت کرد تا مدیریــت حــوادث در این حــوزه به خوبی انجام شــود و 

تلفات کمتری در جاده های کشور داشته باشیم.«
دکتــر کولیونــد خاطرنشــان کــرد: »پلیــس و وزارت راه در ایــن عرصه 
فعالیت های خوبی داشته اند و اراده جدی دارند تا نقاط حادثه خیز 
کشــور اصــالح شــود و تلفــات در ایــن حوزه هــا کاهــش یابد. بــا چنین 

همکاری هایی می توان آمار تلفات را به شدت کاهش داد.«
رئیــس جمعیــت هالل احمــر بــا اشــاره بــه مهم تریــن عوامــل خطر 
در حــوادث ترافیکــی ادامــه داد: »ســرعت بــاال، عدم حفــظ ســرعت 
کاله ایمنــی، عدم اســتفاده از صندلــی  مطمئنــه، عدم اســتفاده از 
کــودک، عدم اســتفاده از کمربندایمنــی، خواب آلودگــی، اســتفاده از 
نوشیدنی های الکلی و استفاده از تلفن همراه حین رانندگی ازجمله 
مهم ترین دالیلی اســت که ســبب می شــود تا حــوادث در جاده های 
کشــور افزایش یابد و عــالوه بر این نیز ضــرورت دارد تــا مناطق پرخطر 

آشکارسازی شود.«
او افزود: »در همین راستا و در جهت کاهش تلفات حوادث ترافیکی 
باید مدیریت ســرعت به وســیله ابزار جدید در دســتور کار قــرار گیرد و 

هوشمندسازی خودروها به کمک مسئوالن مربوطه انجام شود.«
دکتــر کولیوند تصریــح کرد: »ایمنــی راه ها بایــد با هم افزایــی صورت 
گیرد و تمامی دســتگاه ها باید پــای کار آمده تا موفقیت حاصل شــود. 
در همیــن زمینه خطرهای جاده ای و ترافیکی باید شناســایی شــده 
و در راســتای رفع آنها تالش کــرد. باید آموزش صورت گیــرد و اقدامات 

بازدارنده پس از آن انجام شود.«
رئیس جمعیت هالل احمر با اشــاره به اینکه سیســتم کنترل پایدار 
الکترونیکــی در ســطح کشــور بایــد راه انــدازی شــود، گفــت: »نقــاط 
دورافتاده کشــور باید مورد پایــش قرار گیرد و رئیس جمهــوری در این 
کیــد داده اند. ســانحه قطــار طبس نیــز در همین  خصوص دســتور ا
نقــاط کــور کشــور رخ داد کــه ضــرورت ارتباط برخــط با دســتگاه های 

امدادی را در وسایل حمل ونقل عمومی نشان می دهد.«
او افــزود: »از ســوی دیگــر ارتقــای ســالمت روان رانندگان جــاده ای 
باید مورد توجه قــرار گیرد و حفاظت از کودکان و توســعه آموزش ها در 
دســتور کار قرار گیرد. امروز حفظ جان انســان ها اهمیت زیــادی دارد 
و باید در این راســتا گام برداشــت تا آمار تلفات جــاده ای کاهش یابد. 
ایمنی راه ها باید با هم افزایی ارتقا یابد و تمامی دستگاه ها باید پای کار 
کید کرد: »خطرهای  آمده تا موفقیت حاصل شــود.« دکتر کولیوند تا
جاده ای و ترافیکی باید شناســایی شــده و در راســتای رفع آنها تالش 
کرد. جلسات قرارگاه مدیریت و کاهش تلفات حوادث ترافیکی از این 
پس به صورت مرتب برگزار خواهد شــد تا هر نهادی بتواند با ظرفیتی 

که دارد در مسیر کاهش تلفات جاده ای تالش کند.« 

 مرضیــه موســوی| جمعه ظهر بــود که خبر 
ُســر خــوردن یــک طبیعت گــرد در یخچالــی 
البــرز  اســتان  هالل احمــر  بــه  طالقــان  در 
اســاس  بــر  اولیــه  شــرایط  بررســی  رســید؛ 
تــا  شــد  باعــث  همنــوردان،  صحبت هــای 
معــاون امدادونجــات ایــن اســتان از تهران 
درخواست اعزام بالگرد و تیم امدادی کند؛ 
حادثه ای که با رعایت نکاتی ساده می شد 
از وقــوع آن جلوگیری کرد و ریســک آســیب 
جانی بــه طبیعت گــردان را کاهــش داد. تیم 
کنش  ســریع جمعیت هالل احمر اســتان  وا
کــه در  تهــران به واســطه جمعیــت زیــادی 
این اســتان حضور و تــردد دارند و همچنین 
همسایگی با اســتان های پرحادثه ای مثل 
البرز و مازندران، ماموریت های متعددی از 

این دست، در طول هفته تجربه می کند.

خبر حادثه ای که در مســیر قله کهار رخ داده 
بــود به امدادگــران پایگاه طالقــان اعــالم و آنها را 
راهی این مســیر کوهســتانی کــرد؛ موقعیتی که 
برای رســیدن بــه آن بعد از طی مســیر جاده ای 
با خــودرو، به بیــش از دوســاعت ونیم پیمایش 
کوه هــم نیاز بــود. گــزارش همنــوردان مصدوم، 
خبر از آســیب ســر و شکســتگی می داد. همین 
موضــوع، پــای امدادهوایــی را به میان کشــید. 
»امیر عباسپور«، معاون امدادونجات جمعیت 
هالل احمــر اســتان البــرز می گویــد: »با بررســی 
شــرایط مصدوم و دریافت گزارش از همنوردان 
او، تصمیم بر این شــد تا از بالگرد اســتان تهران 
درخواســت کمــک کنیــم. در چنیــن مــواردی، 
شــرح حالی کــه امدادگــران حاضــر در صحنه یا 
همنوردان و اطرافیان مصــدوم می دهند برای 
ما معیار تشخیص وضعیت مصدوم می شوند و 
ما ترجیح می دهیم ریســک و خطر ممکن را به 

حداقل برسانیم.«
گرچه عملیــات، بار فنــی و پیچیدگی زیادی 
نداشــت، امــا مســأله مرگ وزندگــی در میــان 
بــود. بــرای همیــن بالگــرد هالل احمر اســتان 
تهران با هماهنگــی الزم به محل حادثه اعزام 
شد و بعد از رســیدن به محل حادثه و تثبیت 
موقعیــت، فــرد حادثه دیــده بــه بیمارســتان 
منتقــل شــد. عباســپور می گویــد: »روزهــای 
پایانــی هفته حوادثــی مثــل ســقوط از ارتفاع 
و حــوادث کوهســتان در محــدوده چالوس و 
طالقــان زیــاد رخ می دهــد. یا حتی گم شــدن 
در ایــن منطقــه کوهســتانی به دلیــل تاریــک 
شــدن هــوا و ... .  اغلــب ایــن حوادث توســط 
کوهنــوردی و  کــه  افــرادی ایجــاد می شــوند 
طبیعت گردی حرفــه ای را آموزش ندیده اند و 
امکانــات و تجهیــزات الزم را به همــراه ندارند. 
، گرچــه با پیچیدگی  در همیــن ماموریت اخیر
زیادی روبه رو نبودیم اما به دلیل حساســیت 
موضــوع و وارد شــدن ضربــه به ســر مصدوم، 
مجبور به اســتفاده از بالگرد شــدیم. در حالی 
گــر این فرد و هم تیمی هایــش اصول اولیه   که ا
ازجملــه اســتفاده از کفــش مناســب را رعایت 
می کردنــد اصــال چنیــن حادثــه ای بــرای آنهــا 

پیش نمی آمد.«

ماموریت هایی به وسعت حوادث تهران
80کیلومتــری  حــدودا  کوهســتانی  مســیر 
شمال شرقی تا شــمال غربی اســتان تهران به 
همــراه جاده های برون شــهری و هر نقطه ای 
کــه حادثــه مهمــی در آن رخ دهــد، میدانــی 
کنش ســریع  وا تیــم  فعالیــت  بــرای  اســت 
اســتان تهران. این تیــم حتــی ماموریت های 
مهــم ملی و البتــه ماموریت های اســتان های 
همجــوار را هم پوشــش می دهــد و در صورت 

نیاز به محل حادثه اعزام می شود. 
تیــم  فرمانــده   ،» راســتکار »محمدعلــی 
می گویــد:  تهــران  اســتان  کنش ســریع  وا

بــه  هزارنفــر   500 هفتــه  پایانــی  »روزهــای 
کوهســتان تهــران مراجعــه می کننــد. عــالوه 
بــر ســفرهای جــاده ای و دیگــر حــوادث هــم 
کــه در صــورت نیــاز بایــد از بالگــرد و  هســت 
تیم های امدادی مختلف برای امدادرســانی 
کنش ســریع  کمک گرفت. عالوه بر اینها تیم وا
اســتان تهــران بــه اســتان های معیــن هــم در 
اینهــا  می  کنــد.«  کمک رســانی  نیــاز  صــورت 
را می گویــد تــا شــرحی از وضعیــت حــوادث و 
تعــدد ماموریت هــای امدادی گفته باشــد که 
در طــول هفتــه، او و دیگــر اعضــای تیــم درگیر 
آن هســتند. راســتکار می گویــد: »توصیه های 
گر رعایت شــوند از درصد  اولیه ای هســت که ا
می کننــد.  پیشــگیری  حــوادث  از  باالیــی 
ایــن یعنــی نیروهــای امــدادی فرصت وتــوان 
کافــی بــرای انجــام ماموریت هــای بزرگ تــر و 
پیچیده تــر دارنــد و تــوان لجســتیکی مــا هــم 

ک می شود.« کمتر دچار استهال
هزینــه ســوخت و هــر ســورتی پــرواز بالگــرد 
از  بیــش  چیــزی  را  هالل احمــر  جمعیــت 
در  هــم  آن  می دانــد؛  تومــان  میلیــون   50
شــرایطی که بعــد از پــرواز نیــازی بــه تعویض یا 
تعمیــر هیــچ قطعــه ای نباشــد. فرمانــده تیــم 
کنش ســریع اســتان تهران می گویــد: »عالوه  وا
بر ماموریت هایی که می شــد با رعایت نکاتی از 
وقوع آن پیشــگیری کــرد، ما بــا ماموریت هایی 
هــم مواجــه می شــویم کــه ریشــه در واقعیــت 
ندارنــد. بارها پیش آمده افــراد در تماس با 112 

و دادن اطالعــات دروغیــن بــه مرکــز کنتــرل و 
هماهنگی عملیات، شــرایط را جوری توصیف 
کرده اند که حتما بالگرد به محــل حادثه اعزام 
شــود. ما هیچ وقــت ریســک خطر جانــی برای 
شــهروندان را به جان نمی خریم و بــرای اینکه 
فرصت را از دســت ندهیم با اعالم از طرف مرکز 

ای او سی، به محل حادثه اعزام می شویم.«

شرط بندی برای اعزام بالگرد هالل احمر
تماس هــای غیرضــروری و اعــالم حــوادث 
جعلــی دالیــل مختلفــی دارد. عجیب تریــن 

دلیلی کــه تا به حــال اعضای این تیــم را راهی 
منطقــه کوهســتان کــرده، شــرط بندی چنــد 
کوهنــورد بــرای حضــور قطعــی امــداد هوایی 
در آن محل اســت. راســتکار می گوید: »گاهی 
افــراد برای اینکــه حتما اعــزام با بالگــرد انجام 
مصــدوم  و  بیمــار  اطالعــات  ارایــه  در  شــود 
گاهــی اعــالم حادثــه از  اغــراق می کننــد، امــا 
کــه  آمــده  اســاس دروغ اســت. مثــال پیــش 
چندنفــر ســر اعــزام بالگــرد بــه کوهســتان در 
کرده انــد و  ارتفــاع 4 هزارمتــری شــرط بندی 
صرفا برای تفریح وســرگرمی، یکی از مهم ترین 
ناوگان های امــدادی کشــور را فراخوانده اند. 
بــدون توجه بــه اینکــه ممکــن بــود در همان 
زمــان، در جــای دیگــری بــه ایــن تجهیــزات 
و نیــروی تخصصــی نیــاز شــود یــا بــا فراخــوان 
چــه  هوایــی،  نــاوگان  و  تیــم  ایــن  بی دلیــل 
هزینــه ای بی دلیــل بــه جمعیــت هالل احمــر 

تحمیل می شود.«
امــدادی کــه ممکــن اســت گاهــی یــک روز 
بــه طــول بینجامــد، بــا حضــور و اعــزام بالگرد 
ممکــن اســت تنهــا در عــرض یــک ســاعت یــا 
کمتــر بــه نتیجــه برســد؛ موضوعــی کــه باعث 
اهمیــت ایــن نــوع از امدادرســانی می شــود و 
طلــب می کنــد کــه هــر شــهروندی بــه عنــوان 
طبیعت گرد یا کوهنورد به مناطق کوهستانی 
ســفر می کند، عالوه بر حفظ جان خود، برای 
داشــتن ســفری بی خطر در قبــال جامعه هم 

مسئولیتی بر دوش داشته باشد.

کوهنوردان غیرحرفه ای آمار ماموریت های نجات را در تهران باال برده اندخبر3

 طبیعت گرد ُسر خورد  ، 
 بالگرد هالل احمر  به کمک  آمد

 پیش آمده که چندنفر سر 
اعزام بالگرد به کوهستان 

در ارتفاع 4 هزارمتری 
شرط بندی کرده اند و صرفا 

برای تفریح وسرگرمی، یکی از 
مهم ترین ناوگان های امدادی 

کشور را فراخوانده اند. بدون 
توجه به اینکه ممکن بود در 

همان زمان، در جای دیگری 
به این تجهیزات و نیروی 

تخصصی نیاز شود
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شهری

ســیمین بــرادران| متــروی تهــران در ســال 1377 به طــور 
رســمی کار خــود را آغــاز کــرد و حاال بعــد از 25ســال حــال وروز 
خوبــی نــدارد. عدم توســعه کامــل خطوط متــرو تنها مشــکل 
حمل ونقلــی این ناوگان انبوه بر نیســت. نقص فنــی به دالیل 
مختلف خود تشــویش بســیاری بــرای شــهروندان متروســوار 
گر نگاهی به مشــکالت متــروی تهران طی  ایجاد کرده اســت. ا
6مــاه گذشــته بیندازیــم متوجــه ایــراد جــدی در این وســیله 

حمل ونقلی می شویم. 

مشکالت مترو طی چندماه گذشته
گرچه نقص فنی طی سالیان گذشته به کررات وجود داشته 
اســت و مربوط به دوره خاصی از مدیریت شــهری نمی شــود، 
امــا می توان بــا نگاهی گذرا به آخرین مشــکالت حــوزه مترو به 

چالش بزرگ فرسودگی خطوط پی برد. 
18 اردیبهشــت ســال جاری؛ به علت مشــکل بــرق در یکی از 
قطارها در ایستگاه شــریعتی دود در آن پخش شده بود که در 
برخــی از خبرهــا به اشــتباه گفته شــد قطار دچار آتش ســوزی 

شده است.
4 اردیبهشت ماه ســال جاری؛ نقص فنی خط چهار متروی 
تهران در ایســتگاه شــهید کالهدوز موجب اختــالل حدود 40 

دقیقه ای در این خط شد.
15 اســفند 1400؛ نقص فنی در یکی از تجهیزات کنترلی خط 
یک متروی تهران در محدوده ایســتگاه شهید بهشتی باعث 
ایجاد اختــالل در اعزام یک قطــار و افزایش زمان ســیر حرکت 

در قطارهای دیگر این خط شد. 
18 بهمن 1400؛ نقــص فنی در یکی از قطارهــای خط 4 مترو 
موجــب توقــف 15دقیقــه ای ســایر قطارهــا در هــر ایســتگاه و 

ازدحام جمعیت شد.
13 دی مــاه 1400؛  یکــی از قطارهــای اعزامــی از ایســتگاه 
تهران)صادقیه( به ســمت ایستگاه فرهنگســرا به دلیل نقص 
فنی، بین ایســتگاه امام حسین)ع( و ایستگاه شهید مدنی به 

مدت 42 دقیقه متوقف شد.
اما شــاید حادثه برخورد دو قطار در محدوده چیتگر بازتاب 

گسترده تری داشت. 
ساعت 7:08 صبح اول دی 1400 یک مورد حادثه برخورد دو 
قطار در خط مترو پنج واقع در ایســتگاه چیتگــر رخ داد که در 
پی این حادثه سه ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام شدند. 
بســیاری از مســافران خودشــان پیــاده شــده و بســیاری دیگر 
گن ها محبوس  به دلیل قفل شــدن درهای مترو در داخــل وا
بودنــد. آتش نشــانان بالفاصلــه عملیــات نجــات مســافران را 
گن ها خــارج کردند؛ از این  انجام دادنــد و حدود 18 نفر را از وا
تعداد بنا بر مشــاهدات ۹نفر دچار مصدومیت های ســطحی 

شدند که یک نفر مصدومیت شدیدتری داشت.
این حادثه می توانســت به یک فاجعه تبدیل شــود که البته 
بخش بزرگی از آن به اشــتباه انســانی ارتباط داده شــد. با این 

همه، هیچ کس منکر نقص فنی در این سانحه نیست.
اما روز گذشــته نقص فنی در خط پنــج مترو؛ به دلیل نقص 
فنــی ایجادشــده در شــبکه بــرق باالســری، حرکــت قطارهــا از 
ایســتگاه وردآورد به ســمت گلشــهر با اختالل و تاخیــر مواجه 

شد. 
کنش شدیدی  در پی این حادثه عضو شورای شهر تهران وا

نشان داد. 
کمیســیون عمــران و  ســیدجعفر هاشمی تشــکری، رئیــس 
کنــش بــه  حمل ونقــل شــورای شــهر تهــران در توییتــی در وا
ایــن اتفــاق نوشــت:  »به دنبــال اختــالل در مســیر خــط پنــج 
مترو؛ بارهــا تذکــر داده ام که این خط فرســوده شــده و نیاز به 
تعمیرات اساسي دارد، اما نکته تامل برانگیز این است که چرا 
قرارداد نوســازی خط باالســری که پیمانکار در ســال گذشــته 

در حال انجام بــود، برای ســال جاری تمدید نشــده!؟  به رغم 
عدم تعدیل نرخ !«

امــا تــا چــه میــزان خطــوط متــرو ایمنــی دارد و مشــکل کار 
کجاست؟

سرعت تعمیر مترو ُکند است
عمــران  کمیســیون  رئیــس  هاشمی تشــکری؛  ســیدجعفر 
و حمل ونقــل شــورای شــهر تهــران در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
گن هــای متــرو و نــاوگان بــه دلیــل کارکــرد  شــهروند گفــت: »وا

باالیی که دارند، نیاز به تعمیر خواهند داشت.«
گــن نیــاز بــه تعمیــرات اساســی و  او افــزود: »افزون بــر 700 وا
گن هــای خط پنج و داخل  اورهال دارند. این مقدار شــامل وا

شهری و لوکوموتیوهای خط پنج است.«
عضــو شــورای شــهر تهــران با بیــان اینکــه تجهیــزات نیــاز به 
اورهال دارند، عنوان کــرد: »همانگونه که ناوگان نیاز به تعمیر 
دارد، تجهیزات ماننــد پله های برقی، آسانســورها و تجهیزات 

برقی نز به دلیل کارکرد باال نیاز به تعمیرات دارند.« 

او افزود: »روز گذشــته در خط پنج اختالل حرکت پیش آمد 
و به این دلیل بود که شبکه برق باالسری و کابل های فرسوده 
باید تعمیر و جایگزین قطعات شــوند. تا این اقدامات صورت 

نگیرد، مرتبا شاهد این مسائل در خطوط مترو هستیم.« 
گاهــی بــدون  هاشمی تشــکری ادامــه داد: »ایــن اتفاقــات 
حادثه است، اما برخی مواقع باعث مشــکالت برای مسافران 
می شــود. انتظــار داریم که شــهرداری اهتمام جــدی و برنامه 

فشرده برای حل مشکل داشته باشد.« 
رئیس کمیســیون عمــران و حمل ونقل شــورای شــهر تهران 
توضیــح داد: »ایــن کار در حــال انجــام اســت، ولــی رونــد ُکند 
خواهــد بــود. اورهــال قطارهــای متــرو در حــال انجــام اســت. 
ماهی یــک رام قطار در حال اورهال اســت، در صورتــی که نیاز 
داریم به صورت ســه شــیفت تعمیرات انجام و بــا اقدام جدی 

قطعات مورد نیاز از داخل یا خارج تامین شود.« 
تشکری هاشــمی بــا بیــان اینکه ســرعت انجــام کار از ســوی 
شــهرداری تهران قابــل قبول نیســت، گفت: »باید ســرعت کار 

در شهرداری افزایش پیدا کند.« 
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایمنــی خطــوط متــرو چقــدر 
اســت، افزود: »همکاران من تالش می کنند سفر مردم ایمن و 

بدون خطر باشد. 
معــاون حمل ونقل شــهردار اســبق تهران با اشــاره بــه اینکه 

فرســودگی وقتی اتفاق می افتد نشــان نمی دهد چه قســمتی 
کــرد: »ممکــن اســت  را تحت تاثیــر قــرار خواهــد داد، بیــان 
فرســودگی منجر بــه حوادث شــود و ایمنی مــردم را تحت تاثیر 
قرار دهد، گاهی هم سبب اتالف وقت مردم شود. نمی توانیم 
خط کــش بگذاریم و بگوییــم کدام اختــالل در حرکت اســت و 
کدام یک وقت مــردم را هــدر می دهد. حادثه خبــر نمی کند و 
باید تدارکات الزم برای رســیدم به شــرایط اســتاندار را داشــته 

باشیم.« 
او بــا اشــاره بــه حادثــه چیتگــر گفــت: »نمی خواهــم باعــث 
نگرانی جامعه شــوم. مردم بدانند این سیســتم ایمنی باالیی 
کیــد می کنــم وقتــی بهتریــن سیســتم را داشــته  دارد، ولــی تا
باشــید، اما تعمیرات به موقع انجام نشــود، می تواند خطرساز 
باشــد. بخش عمــده حادثه متــروی چیتگــر به دلیل اشــتباه 
انســانی بــود و راهبــر مالحظــات الزم را در اداره قطــار انجــام 
نداده بود. اما بخشــی از ایــن اتفاقات وجود نقص فنی اســت 
که راهبران نســبت به نقص بی تفاوت شوند و نباید این اتفاق 

رخ دهد.« 
نقص هــای  کنــار  از  »نبایــد  کــرد:  کیــد  تأ هاشمی تشــکری 

کوچک به سادگی عبور کنیم.« 
او دربــاره افتتــاح خطــوط جدیــد و ایمنــی ایــن خطــوط 
کــه نــو راه انــدازی می شــوند،  توضیــح داد: »ایســتگاه هایی 
تجهیــزات نــو دارد و از ایــن نظــر هیچ مشــکلی ندارنــد. همه 
تجهیــزات اســتاندارد اســت، امــا چنــد عنصــر در کنــار هــم 
داریــم، یکــی نیــروی انســانی، آمــوزش و نظــارت اســت. دوم 
بحث مربوط به ناوگان است که دائما در حال حرکت است و 
می تواند در اثر کارکرد زیاد دچار معایب شود. سوم تجهیزات 
 ، ثابتی است در ایستگاه ها داریم. پســت های برق، آسانسور
هواســاز و... همگــی اهمیــت دارد کــه بایــد به همیــن ترتیب 
مــورد توجه باشــند و تعمیــرات دوره ای در مــورد آنها صورت 

گیرد.« 

خ ارز عامل  مدیرعامــل متروی تهــران: تغییرات جدی نــر
ترک فعل شرکت طرف قرارداد

مهدی شایسته اصل، مدیرعامل متروی تهران در گفت وگو 
بــا خبرنــگار شــهروند بــا اشــاره بــه مشــکالت متــروی پایتخت 
گفت: »ســانحه چیتگر در اول دی ماه رخ داد و اشــتباه فردی 
یکــی از دالیل مهــم ایــن اتفاق بــود. یکســری مشــکالت دیگر 
ماننــد فرســودگی نــاوگان و قدیمی بــودن خط ســبب افزایش 

آسیب شد.«
او افــزود: »طــی دوره قبــل توجــه جــدی بــه اقــالم راهبردی 
نشــده بود و مــا در انبارهایمــان خطر جدی نســبت به تامین 
قطعــات راهبردی از جملــه چرخ داشــتیم که جــزو بدیهیات 

ناوگان حمل ونقل ریلی است.«
شایســته بــا اشــاره به مشــکالت خــط پنــج متــروی پایتخت 
داشــت.  نیــز  دیگــری  مشــکالت  پنــج  »خــط  کــرد:  عنــوان 
کــه بخشــی  کار وجــود داشــت  ناهماهنگی هایــی در فرآینــد 
در  اقــدام  اولیــن  کردیــم.  حــل  مدیریتــی  تصمیمــات  بــا  را 
27فروردین مــاه بود که نوعی از حرکت هــا را حذف کردیم و به 

این ترتیب ناهماهنگی ها کاهش پیدا کرد.« 
مدیرعامــل متروی تهــران ادامــه داد: »اتفاق روز گذشــته با 
که مشــکل در برق باالسری  سایر مشــکالت متفاوت بود، چرا
خط پنــج رخ داد. در خطوط شــهری ریــل ســوم کار می کند و 
برق توسط ریل به قطار منتقل می شــود. جالب است بدانید 
سیســتم خــط پنج بــا ســایر خطــوط متفــاوت اســت و بــرق از 

باالسر قطار منتقل می شود و از سمت ریل نیست.« 
او گفــت: »پروژه ای از ســال 13۹7 طراحی شــده بــود که برق 
باالسری خط پنج اصالح شــود. در این پروژه شرکت مپنا ریلی 
برنده می شــود که به دلیل مشــکالت مبهم از سال ۹7 تا 1400 

این قرارداد عملیاتی نمی شود.« 
شایســته با بیــان اینکــه آبــان و آذر 1400 بــرای اولین بــار این 
قــرارداد جــاری می شــود، بیان کــرد: »کار از ســوی این شــرکت 
10 کیلومتــر پیشــرفت داشــت، امــا در اواخــر ســال 1400 ایــن 
پروژه توســط مپنا بــه دالیــل نامعلومی متوقف می شــود. طی 
هماهنگی هایــی که داشــتیم مشــخص شــد تغییــرات جدی 
کــه قــرارداد از  نــرخ ارز باعــث توقــف ایــن قــرارداد شــده، چرا

15میلیارد به ۹3میلیارد تومان رسیده است.«
مدیرعامــل متــروی تهــران اضافــه کــرد: »بــاز هــم مباحــث 
دیگــری بــرای تغییــر رقــم قــرارداد مطرح شــد. شــورای فنــی 
شــهرداری نســبت به این قرارداد حساس شــده و جلوی این 
قرارداد گرفته شــده اســت، از این رو نپذیرفتند که این قرارداد 
که چندیــن مرتبه تغییر جــدی در رقم این  جاری بمانــد، چرا

قرارداد صورت گرفته است.« 
او ادامــه داد: »بنابرایــن مــا نمی توانیــم تصمیــم متفاوتــی 
بگیریم. شــرکت مپنا ریلی اعالم آمادگی بــرای کمک به اصالح 
کرده اســت، اما در عمــل اتفاق دیگری افتاد. قیمت اجناســی 
که باید مصرف شــود، به دلیل جابه جایی نرخ ارز عوض شده 

و آنها هم برای قیمت تمام شده نظرات دیگری دارند.« 
شایســته افــزود: »ایــن قــرارداد از چنــد مــاه گذشــته دوباره 
جاری شد، اما شرکت مپنا مجدد کار را زمین گذاشت و تا االن 
که درمورد رقم قرارداد نکاتی دارند که  ادامه نداده اســت، چرا

باید شورای فنی تایید کند.« 
او در پاســخ به این ســوال که چگونه می خواهیــد در صورت 
کنیــد،  عــدم تاییــد قــرارداد مشــکل فنــی خــط پنــج را حــل 
گفــت: »ضــرورت دارد بحــث بــرق باالســری خــط پنــج اصالح 
که ســیم ها به مرور زمان دچار آســیب شــده است.  شــود، چرا
کــه دچــار آســیب  تجهیــزات زمــان مصــرف مشــخصی دارد 
می شود. در خط پنج دچار فرسودگی جدی و نیازمند اورهال 
در شــبکه برق باالســری هســتیم، در غیــر این صــورت ممکن 
اســت مشــکالت عدیده رخ دهد. ما بــه معاونــت حمل ونقل 
و شــهردار تهران منعکس می کنیــم که قــرارداد موجود تعیین 

تکلیف شود.«
شایســته دربــاره نقص هــای فنــی چنــد مــاه گذشــته عنوان 
کرد: »نقص هــای فنی در 6 ماه قبل برابر و حتی کمتر از دوران 

گذشته مدیریت شهری بوده است.« 
او در مــورد میــزان ایمنــی متــرو بــرای اســتفاده شــهروندان 
گر  گفت: »حمل ونقل ریلــی مطمئن ترین حمل ونقل اســت. ا
نقصی ایجاد شــود، درنهایت قطار در مدار خود ُکندتر حرکت 
می کند، مگر اینکه کمبود چرخ داشــته باشــیم یا ریل ها دچار 

شکستگی شوند.«

مدیرعامــل متروی تهــران افــزود: »در این موارد اســتاندارد 
الزم را داریــم و اجــازه نمی دهیــم حمل ونقــل ریلــی مشــکل 
جانی و ایمنی داشــته باشد و از تردد مســافران در این شرایط 

جلوگیری می شود.«
شایســته در پایان تصریــح کرد: »طبــق پروتکل های موجود 
هر زمان نیاز باشــد قطــار را نگه می داریم و پس از رفع مشــکل 
فنــی حرکــت می کنــد. عمدتــا متــرو ایمنــی الزم بــرای تــردد 

مسافران را دارد و جای نگرانی نیست.«

و اما بعد...
نــاوگان انبوه بــر متــرو ایــن روزهــا حــال وروز خوبــی نــدارد و 
فرســودگی ســبب ایجــاد نقــص فنــی شــده اســت. گاهــی این 
فرســودگی ســبب اتــالف وقــت و انــرژی شــهروندان شــده، اما 
گاهــی می تواند پــا را فراتــر بگــذارد. از ایــن رو شــهرداری تهران 
عــالوه بــر توســعه خطــوط متــرو کــه هــر روزه بــه متــراژ کمــی و 
کیفــی آن می پردازد الزم اســت ســرمایه موجود را ارتقــا دهد تا 
شهروندان از این سیســتم به راحتی برای تردد استفاده کنند 
و در کمــال آرامش به امــور روزانه خــود بپردازند. شــاید بتوان 
مهم ترین فعالیت مدیریت شــهری تهران را نگهداشــت شــهر 
دانســت کــه تعمیــر زیرســاخت های  شــهری جــزو اولویت هــا 

خواهد بود.

 توقف مترو در ایستگاه  توقف مترو در ایستگاه 
بی پولی و فرسودگیبی پولی و فرسودگی
»شهروند« پشت پرده نقص فنی سریالی متروی تهران را بررسی کرد»شهروند« پشت پرده نقص فنی سریالی متروی تهران را بررسی کرد

تعمیرات  و اورهال خطــوط مترو با کندی  در 
حال انجام اســت، ماهی یک رام قطار تعمیر 
می شــود  در صورتی که نیاز داریم به صورت 
سه شــیفت تعمیرات انجام و با اقدام جدی 

 قطعات مــورد نیاز از داخل یا خارج 

تامین شود

پروژه ای از سال 1397 طراحی شده بود که 
برق باالسری خط پنج اصالح شود. در این پروژه 
شرکت مپنا ریلی برنده می شود  که از سال 97 تا 

1400 این قرارداد عملیاتی نمی شود تغییرات 
که قرارداد  جدی نرخ ارز باعث توقف شده، چرا

از 15میلیارد به 93میلیارد تومان رسیده است



تغییراتاقلیمی؛تهدیدیبرحیاتتاالبها
حال شان خوش نیســت. بداقبالی و پریشان حالی 
در میان شــان مســری شــده. نــه »پریشــان« و نــه 
»بختگان« حــال وروز خوبــی دارنــد. »هورالعظیم« و 
»شــادگان« هم ناخوش احوال اند. خبرهای خوشی 
هم از تاالب »انزلی« به گوش نمی رسد؛ دردشان یکی 

اســت؛ مــرگ تدریجــی در ســایه خشک شــدن. 
تاالب هایی که تن به خشــکی دهند، ناقوس 
کوسیســتم مناطق شــان را بــه صــدا  مــرگ ا

درخواهند آورد.
تغییرات اقلیمی؛ اتفاقی  اجتناب ناپذیر 
که به صورت تدریجی در حــال روی دادن 
اســت. تغییراتی که ایران هم گریــزی از آن 

نــدارد و بی شــک در مقیاس 
رخ  منطقــه ای  و  محلــی 
خواهد داد. تاالب ها چشــم 
دوخته اند به رودخانه هایی 
که از مرزها ســر ریز می شوند 
یکــی  گفتــه  بــه  کشــور.  بــه 
دانشــگاه  مدرســان  از 
تنهــا  مــرزی  رودخانه هــای 
امید حیــات تاالب هایی اند 
مــرزی  شــهرهای  در  کــه 

جاخوش کرده اند.
و  »هیرمند«،»اتــرک« 

»ارس« در شــمال. »دجلــه و فــرات« در غــرب کشــور 
امید تاالب هایی اند که در همسایگی شان جاخوش 
کرده انــد. بــه گفتــه »راضیــه اشــعثی« به »شــهروند«، 
اغلب اوقــات از این رودخانه ها کشــورهای همســایه 
بهره برداری می کنند. بهره برداری به واسطه ساختن 
ســدهایی که حق و حقوق کشورهای همســایه را زیر 
پا می گذارند. »این سدها باعث کاهش آب ورودی به 
ایران می شــوند. در مرز ایران و عراق ما شاهد کاهش 
آب دجلــه و فــرات بــه کشــوریم. مشــکلی کــه در مــرز 
افغانســتان هم تکرار می شــود. در این مرز هم شاهد 
کاهــش آب رودخانــه هیرمنــد هســتم؛ آبــی کــه وارد 

دریاچه هامون می شود.«

جــای و خانگــی مصــرف شــرب، کشــاورزی،
خالیحقابهتاالبها

»گاوخونی« به برهوت بیشــتر شــبیه شــده اســت. 
تاالبــی کــه در ســال های دور مأمــن پرنــدگان بومی و 
مهاجر بــود و آهو و گور ایرانــی در آن جوالن می دادند. 
ک صنایع،  گاوخونی هم قربانی شد تا حقابه اش خورا
»هورالعظیــم«  هرچنــد  شــود.  کشــاورزی  و  شــرب 
یــا  و »شــادگان« هــم نمی داننــد از حقابــه بنالنــد 

فعالیت هــای نفتــی و رودخانه های مرزی که ســدها 
روی شان نقش بسته اند. در این میانه خشکسالی و 
کاهش بارندگی ها هم زخم گذاشته بر زخم های دیگر 
»هورالعظیــم«، »شــادگان«، »گاوخونــی« و »حلــه«. 
بــه بــاور »اشــعثی« ، کارشــناس محیط زیســت عامل 
اصلی به خشکی نشستن تاالب های مرکزی 
و جنوبی ایــران ریشــه در ســدهایی دارد 
که روی رودخانه ها جاخــوش کرده اند.

رودخانه هایــی  نفــس  کــه  ســدهایی 
تغذیــه  منبــع  کــه  کرده انــد  تنــگ  را 
تاالب هاینــد. ســدها روی رودخانه هــا 
کشیده می شوند تا زمین های کشاورزی 
ع بیکار نمانند.  اشعثی توضیح  و مزار
می دهــد بخــش اعظــم آب 
این ســدها صرف کشــاورزی 
می شــود. هرچنــد بخشــی 
شــده  تصفیــه  هــم  آن  از 
صــرف آب شــرب و مصــرف 
»در  خانگــی  می شــود. 
تاالب هــا  حــق  میــان  ایــن 
نمی شــود.«  رعایــت  امــا 
تحقیقات و بررسی ها نشان 
می دهد 95درصد آب صرف 
ایــن  و  می شــود  کشــاورزی 
یعنــی بهره بــرداری بی رویــه 
از منابع آبی.حرف از اقتصــاد که به میان می آید ایران 
گرچه اقتصاد  در زمره اقتصادهای کشــاورزی اســت. ا
صنعتی هم مســاوی اســت با مصــرف آب. بــه اعتقاد 
»اشعثی« نحوه بهره برداری از منابع آبی در کشاورزی 

ایران هــم جای بســی تامــل اســت. کشــاورزی ای که 
بــه هدررفــت آب دامــن می زنــد و معطــوف شــده بــه 
کشــت  های آب بر. کشــت وکارهایی در مناطقی که نه 

مناسب این نوع از کشاورزی اند، نه مساعد این کار.

کاهشسطحآبهایزیرزمینی
نفس های »حله« به شماره افتاده. حقابه راه نجات 
»حله« اســت؛ حقابه ای به نام محیط زیست و به کام 
آب منطقه ای. هزاران زیست مند در انتهای رودخانه 
چشــم دوخته اند بــه آب امــا بی نتیجــه. آبی کــه باید 
زندگی ببخشــد، اما بــه پشــتوانه مجوزهــای قانونی و 
غیرقانونی برداشت می شــود. حیف ومیل آب، تاالب 
را به خشــکی نشــانده تــا از نیازش بــه الیروبــی بگوید.

تغییــرات اقلیمــی سال هاســت موجودیــت تــاالب را 
تهدیــد می کنــد. تغییراتــی کــه باعــث مــرگ 80درصد 
محــدوده تاالبــی شــده اســت. دیگــر خبــری هــم از 
گونه هــای جانــوری ســال های دور نیســت. پرندگان 
بومی و مهاجر هم در معرض انقراض اند. تاالب یعنی 
ادامه نبض زندگی و معیشــت اهالی که همســایه اند. 
ادامــه نبض ثبــات اقلیمــی و زیســتی هم بــه تاالب ها 
چشم دوخته. مرگ تاالب ها یعنی مرگ یک چرخه از 
حیات. به گفته این کارشناس محیط زیست در شمال 
غــرب، رودخانه هایــی آب دریاچــه ارومیــه را تامیــن 
می کردند. آبی که مدت هاست صرف بخش کشاورزی 
می شود. چاه های متعدد در مسیر تاالب ها هم سطح 
آب های زیرزمینی را کاهش داده اند. »کاهش ســطح 
کی تاالب ها شده  آب های زیرزمینی باعث کاهش نمنا
اســت.« مرگ در کمین تاالب ها نشسته. تاالب هایی 
که بــا از دســت دادن رطوبت شــان خشــکی و ســپس 

مرگ به سراغ شان می آید.

دستورتوقفسدسازیهادادهشود
جــان زیســت مندان »هورالعظیــم« و »شــادگان« 

در خطــر اســت. تنــش  آبــی، هــوای 
دم کرده تابستان و افزایش دمای 

کــه خوزســتان  فوق العــاده ای 
تابش می آورد دست به دســت 
هــم داده انــد تــا حــال تاالب ها 

خوب نباشــد. ارتفــاع آب تاالب 
»شادگان« و »هورالعظیم« پایین 

آمــده و این یعنی مرگ زیســت بوم 
ایــن تاالب ها.به گفتــه مدیرعامل 

انجمن دیده بان جلگه سبز 
خوزســتان شــرایط امســال 
تاالب هــا بــه مراتــب بدتــر از 
سال  گذشــته اســت. شبنم 
قنواتــی زاده بــه »شــهروند« 
کامــا  »امســال  می گویــد: 
کشت های زراعی زیرحوضه 
کرخــه متوقــف شــده  ســد 
اجــازه  درواقــع  اســت. 
برداشــت آب بــه کشــاورزان 

داده نشده است.«
ع  دســتور توقف کشــت و زر
نویــد روزهای خــوب تاالب ها 
آب  ایــن  را مــی داد. »ظاهــرا 
حتــی بــرای محیط زیســت و 

تعیین حقابه هورالعظیم در نظر گرفته نشــده اســت.« 

حــال »شــادگان« هم خوب نیســت و بــا این حال، ســد 
مارون2 تصمیم گرفته قد بکشــد و باال برود. قنواتی زاده 
کشــاورزان، فعاالن محیط زیســت و مــردم  از اعتــراض 
پایین دســت به احداث این ســد می گوید. »متاســفانه 
نماینــدگان کهگیلویه وبویراحمــد بــا نوید اشــتغالزایی 
کاذب و کوتاه مدت در حوضه سد مارون2 برای منطقه 
محروم دهدشــت درصدد اخذ بودجه اعتبار اســت.« 
این کارشــناس محیط زیست معتقد است وضعیت 
سال به ســال در حــال بدتــر شــدن اســت. »علــت 
اصلــی وضعیت بــد تاالب ها در اســتان خوزســتان 
به خصوص »هورالعظیم« و »شادگان« 
سدســازی های بیش از حــد توان 
بــه  منتهــی  رودخانه هــای 
گرچــه  ا تاالب هاســت.« 
نیــرو  وزارت  بی توجهــی 
بــه تامیــن حقابــه پایــدار، 
اصولــی و دائمــی بــرای ایــن 
تاثیرگــذار  هــم  تاالب هــا 
اســت. بــه گفتــه  مدیرعامــل 
جلگــه  دیده بــان  انجمــن 
ســبز خوزســتان این تاالب ها 
حقابــه  میــزان  کمتریــن  از 

برخوردارند.

نفتبالیجانتاالبها
اســتخراج نفــت بــای جان 
تاالب هــا شــده، دلیلــی کــه به 
اعتقــاد صاحب نظــران دلیل 
اصلی خشک شدن تاالب هاســت. به گفته مدیرعامل 
انجمن دیده بان جلگه ســبز خوزســتان متاســفانه زیر 
این تاالب ها  وحوضچه های زیرزمین نفت کشف شده 
اســت. »وزارت نفت بر پایه گفته های یک مشاور چینی 
تاالب  را خشــک کــرده، تنهــا به ایــن دلیل که اســتخراج 
نفت از تــاالب خشک شــده ارزان تر اســت.« قنواتی زاده 
ادامه می دهــد: »وزارت نفت خیلی راحت با هماهنگی 
وزارت نیــرو و بــدون توجــه بــه تذکــر ســازمان حفاظــت 
از محیط زیســت اقــدام بــه خشــک کردن تــاالب کــرده 
اســت. در حقیقت وزارت نفت تمرکزش را روی تاسیس 
جایگاه هــای حفــاری در دل تــاالب گذاشــته اســت.« 
به گفتــه او »هورالعظیــم« پیش از این پنــج حوضچه به 
گرچــه اخیرا بــا جاده کشــی وزارت نفت  خــود می دیده. ا
بــرای دسترســی به نفــت، ایــن حوضچه هــا به بیــش از 
10 عــدد رســیده اند. »عمــا تــاالب ماهیت اصلــی اش را 
از دســت داده اســت.«  به اعتقاد قنواتی زاده رهاشــدن 
پسماندهای نفتی در محیط تاالب زمینه مرگ تاالب را 

مهیا کرده است.

این سدها باعث کاهش آب 
ورودی به ایران می شوند. در مرز 

ایران و عراق ما شاهد کاهش 
آب دجله و فرات به کشوریم. 

مشکلی که در مرز افغانستان هم 
تکرار می شود

وضعیت سال به سال در حال 
بدتر شدن است.»علت 

اصلی وضعیت بد تاالب ها در 
استان خوزستان به خصوص 

»هورالعظیم« و »شادگان« 
سدسازی های بیش از حد 

توان رودخانه های منتهی به 
تاالب هاست.

تاالببیآب!تاالببیآب!
گزارش»شهروند«نشانمیدهدباادامهوضعیتفعلی

تاالبهایشادگان،هورالعظیموانزلیکامالخشکخواهندشد

درمانــش  و  درد  »حلــه«  و  »هورالعظیم«،»شــادگان«  »گاوخونــی«، 
یکی اســت. دردی که ریشــه در نبــود حقابه و انتقــال  آب هــای بی برنامه 
و کارشناسی نشــده دارد. »کارون« بــه خشــکی نشســته تــا آبــش راه یــزد 
را در پیــش بگیــرد و ایــن بــرای »هورالعظیــم« یعنــی محکوم شــدن بــه 
خشک شــدن. انتقال آبی که می تواند معطوف شود به فصل های پرآبی 
و دســت بکشــد از فصل هــای کم آبــی. کاش قول وقرارهــا بــر بسته شــدن 
کانال های انتقال آب به یزد بود به وقت فصل های گرم سال و فصل های 
کم آبی.خشکسالی ســایه تهدیدش را بر سر ایران گسترانده و باید نگاهی 
. برداشــت اضافــه از منابــع آبــی و  عمیق تــر داشــت بــر کشــت های آب بــر
هر اقدامــی در زمینــه هدررفــت آب یعنی زخمی عمیــق بر پیکــره ایران و 
خساراتی محتمل. خساراتی که سال ها التیام شــان وقت خواهد برد، آن 

گر درمانی در کار باشــد.فرقی نــدارد باید مصــارف آب و صرفه جویی  هم ا
در انــرژی، برنامه ریزی بلندمدت به خود ببینند. صرفه جویی که تفاوتی 
میان روستا، شهرستان و کانشــهرها به خود نبیند. در این میانه نباید از 
عدم کشــت محصوالت ممنوع و محدودشده کشــاورزی غافل شد.امید 
تاالب ها به توقف برداشــت ها و سدســازی ها در باالدســت کرخه، کارون، 
گرچه حقابــه تاالب ها بایــد در اولویت باشــند و بعد از  مارون و دز اســت. ا
کشــاورزی و صنعــت قــرار نگیرنــد. در چنین شــرایطی شــاید بتــوان امید 
داشــت تاالب ها وضعیــت بهتری را تجربــه کنند.  خشک شــدن تاالب ها 
یعنی تشــکیل کانون های جدید ریزگرد. ریزگردهایی که با هر وزش بادی 
گرچه در  نه تنها خوزســتان که ســایر اســتان ها را هم درگیــر خواهد کــرد. ا

حال حاضر هم بیش از 20استان با ریزگردها دست به گریبان اند.

نبض تاالب ها می زند اگر …
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همچونسالگذشتهاجسادگاومیشهارااینسووآنسورهامیکند.
ومارونچشــمدوختهبهمهربانیآسمان. وکارون،دز نجاتدیارهور
راهبرســدو ع.گرمــااز کشــتوزر از بهدســتکشــیدنکشــتهایآببر
نباشد،خودسوزیهورالعظیمدوبارهتکرارمیشود؛ خبریازحقابههور
کــه1.8میلیــارد صحنــهایدلخــراشبــهوقــتتابســتان97.حقابــهای

بــرایزندگی تعییــنشــده.هــور مترمکعــببــرایحداقــل100هــزارهکتــار
چشــمبهحقابهاشدوخته.چهخشکسالیباشــد،چهترسالیحداقل
ثانیــهآبباید ثانیــهودرحالــتخــوب56مترمکعببــر 24مترمکعــببــر
برخــیمواقعبهصفرهمرســیدهو روانههورشــود.آبــیکهاینروزهــادر

. اینیعنیمرگتدریجیهور
تــاالبمیگذارد،اماهنــوزهورتبزده گاهیقدمدر آباینروزهــاهراز
میانه،راهکــجمیکندبهزمینهایکشــاورزی بیآبیاســت.آبیکــهدر از
یاازچاههایمجاورمیرودبرایشــرب.تاالبکهتســلیمخشــکیشود،
گردوغبارفرصتبیشتریخواهدیافتبرایجوالن.بهخشکینشستن
»هور«یا»شادگان«یعنیتعطیلیصیادیورفتننانازسرسفرهاهالی.
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ملیحــه محمودخــواه |  تــاالب انزلــی در حــال خشــک 
نــدارد. عوامــل خشــک  اســت و حــال خوبــی  شــدن 
رونــد  و  غلــط  سیاســت های  بــه  انزلــی  تــاالب  شــدن 
توســعه ناپایدار این اقلیم وابســته اســت و نه تنها جان 
حیات وحــش تــاالب انزلــی را بــه خطــر انداختــه، بلکــه 
بحران های زیســت محیطی بســیاری را به همراه داشته 

است.
تــاالب انزلی یکــی از ۲۴ تــاالب بین المللی ایران اســت 
کــه در ســال ۱۳۵۴ بــه همــراه ۱۱ تــاالب دیگــر بــه دفتــر 
کنوانســیون رامســر معرفــی شــده اســت. وســعت تاالب 
انزلــی در فصل هــای زمســتان و بهــار به دلیــل افزایــش 
کیلومترمربــع و در فصــل تابســتان  بــارش، حــدود ۲۱۱ 
بــه ســبب کــم شــدن حجــم ورودی آب، کمبــود بــارش و 
افزایــش میــزان تبخیــر بــه ۱۹ کیلومترمربع می رســید، اما 

این روزها حال این تاالب خوب نیست.
گاری بــه ۱0 متر می رســید حاال   عمق ایــن تاالب کــه روز
در برخی از قســمت ها به کمتر از نیم متر رســیده اســت. 
بســیاری از کارشناســان بر ایــن باورند که ایــن تاالب در 
معــرض نابودی اســت و تا یک ســال آینــده این تــاالب از 

بین خواهد رفت. 

عمق تاالب به نیم متر رسیده است
پیمان بازدیدی، کارشــناس حوزه تاالب ها به »شهروند« 
می گویــد: »امروزه قســمت اعظم بخش شــرقی پوشــیده از 
گیاهان آبزی ُبــن در آب یکــی از آلوده تریــن و کم عمق ترین 
محدوده هــای تــاالب انزلــی به شــمار می آیــد. در بخــش 
مرکــزی تــاالب انزلــی نیــز پهنــه آبــی وســیعی وجــود دارد و 
خروجــی آب تاالب به دریا در محــدوده این بخش از تاالب 

قرار دارد.« 
او توضیح می دهد که وضعیــت آب وهوایی، تنوع گیاهی 
و جانــوری ســبب تقســیم تــاالب بــه چهــار بخــش شــرقی، 

مرکزی، غربی و جنوب غربی)سیاه کشیم( شده است.
منطقــه  قدیمی تریــن  کــه  سیاه کشــیم  بخــش  در 
حفاظت شــده در مجموعه تاالب انزلی است، امروزه به جز 
چنــد پهنه آبــی و رودخانه های جــاری در آن، بقیه ســطح 
تاالب از گیاهــان آبزی ُبن در آب به ویژه نی پوشــیده شــده 

است.
او معتقد اســت که  تاالب انزلی ازجمله ســرمایه های ملی 
بــاارزش شــمال کشــور اســت کــه عــاوه بر جــذب گردشــگر 
و بهره برداری هــای اقتصــادی و اجتماعــی، در مهاجــرت 
انبــوه پرنــدگان مهاجــر از سراســر دنیــا و زادآوری آبزیــان 
نقــش به ســزایی دارد. او بــر ایــن باور اســت که در 40 ســال 
اخیــر طبیعــت ایران در حــال نابودی اســت و هیچ کــدام از 
ســازمان های متولی در بررســی کارهای خود طبیعت را در 

نظر نگرفته اند. 
او توضیح می دهد که در شمال حوزه تاالب جنگل تراشی 
ســبب شــده کــه رســوبات وارد تــاالب شــود. از ســوی دیگر 
ورود آلودگی فاضاب شــهری و بیمارستان ها به این تاالب 
موجــب رشــد گیاهــان آبزی بیشــتر شــده و پشــت ســر هم 
گیاهان رشد و در دل تاالب رسوب کرده و اینها در کنار ورود 
رسوبات باالدست به کاهش عمق تاالب منتهی می شود. 

این کارشناس محیط زیســت بر این باور است که جنگل 

وقتی از بین می رود منابع آبریز هم از بین می رود زیرا ریشه 
درختان باعث می شــود آب در داخل ریشه درختان جمع 
شود و طی زمان ریشه این آب را پس داده و سبب می شود 

رودخانه ها پرآب شوند. 

ک  از سوی دیگر از بین بردن جنگل ها سبب شده که خا
جنگل چســبندگی خود را از دســت داده و دیگر آب در دل 
ک نفوذ نکند و بعد از باران های مقطعی آب با رسوبات  خا
به پایین دســت ســرازیر می شــود. برداشتن شــن و ماسه از 
بســتر رودخانه ها نیز مشــکل دیگری اســت که تاالب انزلی 
و تاالب هایی که در شــمال کشــور وجود دارند با آن روبه رو 

هستند. 
بازدیــدی توضیــح می دهــد کــه تغییــرات اقلیمی ســبب 
شــده اســت کــه آب دریــای کاســپین عقب نشــینی کنــد و 
تــراز آبی آن 20 ســانتیمتر پایین تر برود شــاید بــاورش کمی 
ســخت باشــد امــا دریــای خــزر از حالــت طولــی 500 متــر 

عقب نشینی کرده است. 
کیــد بــر اینکــه آب شــور مثــل ســد عمــل می کنــد  او بــا تا
خاطرنشــان کرد که وقتی آب شــیرین به سمت دریا حرکت 

می کند سبب عقب نشینی آب دریا می شود. 
این کارشــناس محیط زیســت توضیح می دهد اسکله ای 
کــه در ورودی تــاالب قــرار دارد نیــز خــودش مســبب به هم 

ریختن توازن تاالب است، 
از طرف دیگر ســنبل آبی این تاالب را به نابودی کشــانده 
است موضوعی که پیش از این بارها هشدار دادیم که باید 
این گیاه ریشه کن شود زیرا به طور مستقیم در تبخیر بیش 
از حد آب تاثیر مستقیم داشته و به راحتی یک ساله تاالب 

را از بین می برد. 

او بــه طــرح بایوجمــی اشــاره می کنــد و می گویــد: »بــرای 
طرح بایوجمی ۸50 میلیاردتومان اعتبار اختصاص یافت 
کــه بخشــی از آن هزینه شــد. در خصــوص این طــرح ده ها 
پرســش هنوز باقی اســت ازجمله یکی از ســواالت اساســی 
گــر هــدف مســئوالن وقت احیــای تــاالب  کــه ا ایــن اســت 
انزلــی بود چرا بعــد از توقف پــروژه به دالیل فنــی، حقوقی و 
قضائی به ســایر مشــکات اولویت دار تاالب مانند احداث 
سیســتم های تصفیه فاضاب و مدیریت رســوب پرداخته 

نشد.
او به ایــن نکته اشــاره می کند که کاشــت درختــان جدید 
نمی تواند در احیای جنگل موثر باشــد زیرا احشــام داخل 
جنگل اجــازه رشــدوباروری درختــان جــوان را نمی دهند. 
برای آنکه تاالب احیا شود باید از جنگل حفاظت شود زیرا 
هر دو به هــم وابســته اند. وقتی جنــگل قرق و حصارکشــی 

شود قطعا تاالب نیز احیا می شود. 
کیــد می کند کــه آنقدر حجم تاالب کاهــش پیدا کرده  او تا
که می تــوان از قایــق پیاده شــد و داخــل آن راه رفــت و این 
گــر این  یعنــی مــرگ تــاالب انزلــی.  به واقــع می تــوان گفــت ا
شــرایط ادامــه پیدا کنــد تا ســال آینده تــاالب انزلــی کاما از 

بین خواهد رفت و به خاطره ها می پیوندد. 

حال بد انزلی 
تــاالب انزلــی در 40 کیلومتری شــمال رشــت قــرار گرفته و 
یکی از بکرترین مناطق شــمال ایران اســت. ایــن تاالب که 
هرساله میزبان میلیون ها گردشگر داخلی وخارجی است، 
یکــی از زیباتریــن و مهم تریــن تاالب های کشــور اســت و در 
. بســیاری از کارشناســان محیط زیســت  نــوع خود بی نظیر
کشــور معتقدنــد تــاالب بین المللی انزلــی نه تنهــا در ایران، 

بلکه در جهان نمونه است و تنوع زیستی زیادی دارد.
شــرایط  و  جغرافیایــی  موقعیــت  به دلیــل  تــاالب  ایــن   
از  بســیاری  تخم ریــزی  و  ســکونت  محــل  زیســت بومی، 

گونه های آبزی است. تاالب انزلی ساالنه میزبان بسیاری از 
پرنده های مهاجر اســت و بیش از 100 گونه پرنده و 50 گونه 
ماهی در این تاالب زندگــی می کنند. از پرندگانی که در این 
تــاالب زندگی می کننــد می توان بــه حواصیل، انــواع اردک، 

کوتاه، قو و عروس غاز اشاره کرد.  کشیم سیاه گردن، غاز پا

خصــوص  در  محیط زیســت  فعــال  درویــش،  محمــد 
خشــک شــدن تاالب انزلی به »شــهروند« توضیح می دهد 
کــه مجموعــه ای از چنددلیــل ســبب حــال بد تــاالب انزلی 
اتفاقــات  و  نمی شــود  داده  تــاالب  حقابــه  اســت.  شــده 
ناخوشــایندی که در باالدســت تاالب رخ داده سبب شده 

که کیفیت وکمیت آب تاالب تغییر کند.
کــه موتــور پمپ هــای زیــادی در    او توضیــح می دهــد 
رودخانه هــای منتهــی بــه تــاالب وجــود دارد تــا آب را برای 
شــالیزارها و کشــاورزی به روســتاهای مختلــف منتقل کند 
کــه ایــن موضــوع باعــث می شــود کــه آب ورودی بــه تاالب 
به شــدت کاهــش پیــدا کنــد. از ســوی دیگــر ایــن فاضاب 
شــهری اســت کــه بــای جــان تــاالب شــده اســت زیــرا آب 
فاضاب بدون هیچگونــه تصفیه ای وارد تاالب می شــود و 

این خود عامل اصلی برای از بین رفتن تاالب است. 
او موج شــکن ها را هــم عاملــی بــرای افزایــش رســوبات 
تــاالب می داند و می گویــد: »در بنادر کنار تــاالب برای آنکه 
کشــتی بتوانــد به اســکله نزدیــک شــود موج شــکن هایی را 
ایجــاد می کند که ســبب می شــود تنــش آبی کم شــود. این 
در  رســوب گذاری  میــزان  می شــود  ســبب  موج شــکن ها 
محوطه تاالب افزایش پیدا کرده و عمق تاالب کاهش پیدا 

کند.« 
این فعــال محیط زیســت بر این باور اســت کــه مهم ترین 
اقــدام برای احیــای تاالب انزلــی ایجاد تصفیه خانه اســت. 
هرچنــد که 20 ســالی  قرار اســت ایــن تصفیه خانــه احداث 
شــود اما به دلیل مشــکات مالــی از احداث آن ســر باز زده 

شده است.
 از ســوی دیگر نباید اجازه دهیم که از ســراوان شــیرابه ها 
وارد گهــررود شــود و در نهایــت بــه تــاالب انزلی برســد. باید 
کــوه  از مبــدا و تصفیه خانــه شــیرابه های  زبالــه  تفکیــک 

سراوان) کوه انباشت زباله در رشت( در اولویت قرار گیرد.

 موتور پمپ های زیادی در رودخانه های 
منتهی به تاالب وجود دارد تا آب را برای 

شالیزارها و کشاورزی به روستاهای مختلف 
منتقل کند که این موضوع باعث می شود 
که آب ورودی به تاالب به شدت کاهش 

پیدا کند. از سوی دیگر این فاضالب 
شهری است که بالی جان تاالب شده 

است زیرا آب فاضالب بدون هیچگونه 
تصفیه ای وارد تاالب می شود و این خود 
عامل اصلی برای از بین رفتن تاالب است

  تاالب انزلی ازجمله سرمایه های ملی باارزش 
شمال کشور است که عالوه بر جذب 

گردشگر و بهره برداری های اقتصادی و 
اجتماعی، در مهاجرت انبوه پرندگان مهاجر 

از سراسر دنیا و زادآوری آبزیان نقش به سزایی 
دارد. او بر این باور است که در 40 سال 

اخیر طبیعت ایران در حال نابودی است و 
هیچ کدام از سازمان های متولی در بررسی 

کارهای خود طبیعت را در نظر نگرفته اند

یرنا
ا
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یاســر نوروزی| ســراغ مترجم و نویســنده ای رفته ایم 
کــه هیــچ کــدام از کتاب هایــش در چــاپ اول متوقــف 
نمانده اند و همگی به چاپ های بعدی رفته اند؛ گاهی 
حتی بــه چاپ های باال رســیده اند. مینا فتحی ترجمه 
کتاب هایی نظیر »آدم های سّمی«، »والدین سّمی«، 
»روابط شــکننده«، »چگونه پروانه شــدم« )اثر اروین 
یالوم( و... را در کارنامه خود دارد. او مولف رمان »شاید 
سرنوشــت اینطور نوشــت« هم بوده که حــاال به چاپ 
کن  چهارم رسیده. او متولد تهران و در حال حاضر سا
کالیفرنیاســت. فتحــی مــاه گذشــته ســفری بــه ایــران 
داشــت کــه توانســتیم قــرار گفت وگویــی را بــا او تنظیم 
غ التحصیل روان شناسی بالینی در مقطع  کنیم. او فار
کارشناســی ارشــد اســت کــه مدتــی هــم در ایــران در 
دانشگاه مشــغول به تدریس بوده. هرچند بیش از 20 
سال اســت که از ایران رفته است، از طریق ترجمه آثار 
روان شناسی تالش دارد با هم وطنان در ارتباط باشد. 
هرچند فعالیت های او به ترجمه آثار محدود می شود، 
اقدامات نیکوکارانه ای هم داشــته؛ از جمله تاســیس 
کتابخانه هایی در سیستان  وبلوچســتان و همچنین 
اهــدای تمامی مبالــغ حاصــل از فــروش کتاب هایش 
در  بی سرپرســت  زنــان  و  بی بضاعــت  کــودکان  بــه 
ایــران. در ایــن گفت وگــو دربــاره ارتباطــش بــا ارویــن 
یالوم، روان پزشــک و نویســنده معروف آمریکایی هم 
پرســیده ایم. اســتقبال یالوم از ترجمه آثارش در ایران 

قابل توجه است که در ادامه می خوانید.

آثار پراستقبالی داشته اید و سواالت فراوانی می شود 
کــرد، امــا فعــال دربــاره تازه تریــن  دربــاره آنهــا مطــرح 
کتاب تان، »مردان بچه ننه « بگویید تا بعد بروم ســراغ 
پرســش های دیگر. کتــاب دربــاره چه گروهی اســت؟ 

نویسنده اش کیست و چطور شد آن را ترجمه کردید؟
کتــاب »مــردان بچه ننــه« توســط دکتــر کنــت آدامــز، 
حــوزه  در  مطــرح  روان درمانگــر  و  روان شــناس 
خانواده درمانــی بــه تحریــر درآمــده و تمرکــزش بــر تاثیــر 
رفتارهــای معیــوب و بایــد و نبایدهــای روابط مــادران در 
رابطــه بــا پسران شــان از زمــان تولــد تــا بزرگســالی و حتی 
بعــد از آن اســت. در این کتاب که مــن دوســت دارم از آن 
به نام کتاب مقــدس روان شناســی یاد کنــم، از واقعیات 
روان شــناختی و تربیتــی مهمی رمزگشــایی می شــود که 
در اصــل می توانــد عامــل بســیاری مشــکالت رفتــاری و 
اختــالالت شــخصیتی در مــردان باشــد. در ایــن کتــاب 
به وضــوح و تفصیل توضیح داده می شــود که وابســتگی 
غلط مادر به پسرش و تکیه کردن بر او یا جایگزین کردنش 
بــه جــای همســر یــا کنترلــش چگونــه می توانــد رشــد و 
شــکل گیری فــرد را دســتخوش آســیب کنــد و در ضمیــر 
گاه پسران و مردان آینده چه آجرها و خشت های  ناخودآ
کجــی می گــذارد؛ طوری کــه موجــب اختــالالت رفتــاری، 
انتخاب ها و تصمیم گیری های اشتباه در شغل، ازدواج، 
خیانــت بــه همســر، اعتیــادات، روی آوردن بــه پــورن و 
مشکالت جنسی، بی ثباتی در زندگی شخصی و زناشویی 

و نارضایتــی از زندگی می شــود، بــدون اینکه فــرد متوجه 
ریشــه و علت روانی این رفتارها باشد. با توجه به فرهنگ 
ســنتی و کلیشــه ای رایــج در جامعه مــا، مــن ترجمه این 
کتــاب را یک اتفاق مهــم در دنیــای روان شناســی ایران و 
که چشــمان مردان،  روان درمانی ایرانیــان می دانم، چرا
مــادران و همســران را رو به واقعیاتــی ژرف بــاز می کند که 
می توانــد به مــرور فرهنــگ و روش تربیتی صحیح تــری را 
جایگزین بســیاری باورهای نخ نمای آسیب رســان کند. 
در ایــن کتاب بــا ذکر نمونه هــای مختلف، ایــن معضل از 
گــون کندوکاو شــده و راهکارهــای خوبی هم  زوایای گونا

ارایه می شود.

برگردیم بــه یکــی از کتاب هایی کــه ترجمــه کردید با 
عنــوان »چگونــه پروانه شــدم«. جایــی خوانــدم این 
کتــاب را با اجــازه خــود ارویــن یالــوم ترجمــه کرده اید. 
چطور با ایشــان ارتباط برقرار کردید؟ چه سالی بود؟ و 
برخوردشــان در مواجهه با اینکه قرار اســت اثرشان را 

ترجمه کنید چه بود؟
هنگام مطالعه کتاب دکتر یالوم )چگونه پروانه شــدم( 
کــه زندگینامــه ایشــان و همسرشــان بــه قلــم خودشــان 
اســت و در آن از صفــر تا صد زندگی پرتالش و گران ســنگ 
خــود را به تصویر می کشــند، دچار تحــول روحی عمیقی 
شــدم. شــاید بتوانم بگویــم تاثیرگذارترین کتابــی بود که 
که مرا با یک ســمبل تکامل یافته  کنون خوانده ام، چرا تا
زندگــی مواجه کــرده بود؛ نوعــی زندگی که نه اســطوره ای 
و نــه مربوط به درگذشــتگان بود، بلکــه درباره فــردی بود 
در قیــد حیــات. مــن هرگز چنیــن چیــزی درباره انســانی 
کــه در زندگــی امــروز اینگونــه زندگــی را درنهایــت زیبایی، 
کمــال و تاثیرگــذاری )در حــد یــک انســان، نــه اســطوره و 
قهرمان سازی( زیسته باشــد، نه دیده و نه شنیده بودم. 
مطالعه این کتاب بســیاری اولویت های مــرا در زندگی ام 
متحــول و جابه جــا کــرد. پــس ترجمــه آن را بی اختیــار و 
بااشــتیاق آغاز کردم و در همان هنگام به ایشان گفتم در 
حال ترجمه این کتاب شان هســتم. در عین حال گفتم 
گر موافق باشند آن را برای هموطنانم در ایران منتشر  که ا

کنم وگرنه ایــن کار را نخواهم کرد. ایشــان هم بــا بزرگواری 
که این اتفاق قبال بارها  فرمودند که مشکلی نیســت، چرا
افتــاده و می داننــد کــه برخــی کتاب های شــان در ایــران 
بدون مجوز و پرداخت حق مولف منتشــر می شــود. من 
به ایشــان توضیح دادم به دالیل ارزی شاید این کار برای 
ناشران ایرانی توجیهی نداشته باشد. ضمن اینکه گفتم 
مطالعه کتاب های ایشان چه تاثیر عمیقی بر خوانندگان 
ایرانی داشــته؛ بــه اضافــه اینکه درآمــد حاصــل از فروش 
ترجمه های من در ایران صرف کودکان بی بضاعت و زنان 

بی سرپرست می شود.

در عین حال،  یکی دیگر از مهم ترین کتاب های تان 
»روابــط شــکننده« اســت؛ روابــط والدین بــا فرزندان 
بزرگسال. چون در ایران کمتر به این موضوع پرداخته 

شده بود. این کتاب هنوز هم در بازار هست؟
تاثیرگذارتریــن  از  یکــی  شــکننده«  »روابــط  کتــاب 
روابــط  ایــران و در زمینــه  کــه در  کتاب هایــی اســت 
فی مابیــن و دوســویه والدیــن و فرزنــدان بزرگســال در 
گاهی دهنده و  ایران منتشــر شــده. این کتاب بســیار آ
تاثیرگذار اســت؛ هم بــرای والدین، هم بــرای فرزندان. 
بخت خــوب من ایــن بود زمانــی که ترجمــه این کتاب 
گیــرودار ســه فرزنــد  را در دســت داشــتم، خــودم در 
کتــاب بــا رهنمودهــا و  نســبتا بزرگســالم بــودم و ایــن 
روشــنگری هایش، آرامش عجیبی را به من منتقل کرد 
و در روابطم با فرزندانم بســیار تاثیرگذار و جهت بخش 
بــود. مــن مطالعــه ایــن کتــاب را بــه والدیــن و فرزندان 
به شــدت توصیه می کنم. این کتاب توســط انتشارات 
»لیوســا« منتشر شــده و عالقه مندان می توانند آن را از 

طریق ناشر تهیه کنند.

بــه نظرتــان خوانــدن کتاب هایــی نظیــر  »والدیــن 
سّمی« یا »مادران سّمی«  به تنهایی می تواند فرد را در 
مواجهه با چنین سوژه هایی محافظت کند؟ در واقع 

می تواند خواننده را از مراجعه به مشاور بی نیاز کند؟
کتاب هــای »والدیــن ســّمی« و »مــادران ســّمی« را 

می تــوان آغازگــر روشــنگری فکــری در روابــط والدین و 
که برای نخســتین بار و  فرزندان در ایران دانســت، چرا
با صراحــت و بی پرده پوشــی و تعارف، مســئولیت های 
والدین و نحوه عملکردشــان به چالش کشــیده شــده 
و از آنان می خواهد به رفتارهای شــان بیندیشــند و در 
گونه شــان  آنها بازنگری کنند. به عبارتی از جایگاه خدا
بــه زیــر بیاینــد و پاســخگو باشــند. چــون مســئولیت 
والدیــن، خطیرتریــن و مهم تریــن شــغل و مســئولیت 
بشــری اســت و بــرای اصــالح و بازگردانــدن ســالمت 
جوامــع، لــزوم آمــوزش و فرهیختگــی و دانایــی پــدر و 
مادرهــا بســیار ضــروری و حیاتــی اســت. دربــاره اینکه 
ایــن کتاب هــا بــه تنهایــی کافــی هســتند، البتــه بایــد 
، اما بــه جــرأت می تــوان گفت نصــف حرکت  گفت خیــر
را انجــام می دهنــد و آن روشــنگری اســت. فرزنــدان 
بســیاری با من تماس می گیرنــد و می گویند با خواندن 

این کتاب ها از بهــت و گیجی و احســاس تقصیر و  گناه 
درآمده اند و در پی شــناخت بهتر خود و والدین شــان 
و درمــان آســیب های وارده هســتند و بــه عبارتــی تــازه 
متوجه شــده اند داستان چیســت و کجا ایستاده اند و 
چگونه باید بــه خود و زندگی شــان نگاهــی واقع بینانه 
داشــته باشــند. این دو کتــاب در اصــل بــرای کمک به 
فرزنــدان نوشــته شــده، ولی مــن مطالعــه آن را به همه 

والدین و مادران صددرصد توصیه می کنم.

همــه اینهــا هــم کتاب هایــی بــوده کــه بــا اســتقبال 
زیادی مواجه شده. در حال حاضر کدام کتاب تان به 

ترین تعداد چاپ رسیده. خبر دارید؟ باال
پرفروش ترین هــا تابه حال »آدم های ســّمی« اســت 
کــه بــه چــاپ ســی ام رســیده؛ همین طــور »والدیــن 
ســّمی« که فکر می کنم چــاپ بیســت ونهم آن به بازار 
آمده باشــد. این دو از اولین ترجمه های من در ایران 
بودند و جای خالی این کتاب هــا را در ایران به خوبی 
حــس می کــردم و از ایــن اســتقبال متعجــب نیســتم. 
به طــور کلی هــدف مــن در انتخــاب کتاب هــای مورد 
کید بــر به چالش کشــیدن باورهای  ترجمــه ام صرفا تا
پوســیده و نخ نما و آسیب رســان و به تعقل واداشــتن 
افــراد در جهــت بازنگــری رفتارهــای خــود و دیگران و 

رعایت باید و نبایدهای منطقی است.

از رمان تــان چــه خبــر؟ »شــاید سرنوشــت اینطــور 
نوشــت« در چه شرایطی است؟ اســتقبال از آن به چه 

شکل بوده؟
رمان »شــاید سرنوشــت اینطور نوشــت«، اولیــن رمان 
مــن در ایــران اســت بــه قلــم خــودم کــه ترجمه نیســت. 
ایــن کتــاب یــک رمــان عاطفــی، اجتماعــی و عاشــقانه 
روان شــناختی عمیق اســت که با زبانی خودمانی و قوی 
ســعی در بــه چالش کشــیدن و مقایســه تاثیــر دو جریان 
کلیشــه ای و پوســیده بــاوری در اجتمــاع در مقایســه بــا 
جریــان فکــری منطقــی و نیمه مــدرن ) نــه غیرمذهبــی( 
دارد. بســیاری از وقایــع ایــن کتاب واقعی اســت یا جایی 
ریشه در واقعیت دارد. الزم به توضیح است که من معتقد 
بــه وجود جریــان فکری مــدرن در ایــران نیســتم. جریان 
کم بــر فرهنــگ و رفتارهــای جــاری در اجتماع  فکری حا
و خانــواده در ایــران دو خط فکری ســنتی و نیمه ســنتی 
اســت؛ یعنــی مدرنیتــه ای در این زمینــه در ایــران وجود 
نــدارد کــه البتــه خــود مدرنیتــه و تعریــف و تاییــد آن هم 
به نظر من مورد ســوال اســت. مــن مدرنیتــه را لزوما یک 
پیشــرفت یــا ارجحیــت نمی دانــم. آنچــه تاییــد می کنــم 
همان جریان نیمه مدرن نیمه ســنتی اســت کــه عبارت 
گاهی هــا و فرهیختگی  از احترام بــه باورهــای عقیدتی، آ
فرهنگی و واقع گرایی اســت که جای پــای منطقی اش در 
بطن فرهنگ ما خالی است؛ پس در این رمان به موازات 
یکدیگر بــه چالــش کشــیده شــده اند. ایــن رمان عشــق 
من اســت و بازخوردهای آن از ســمت خوانندگان بسیار 
حیــرت آور و تکان دهنــده بود و تک تک کســانی کــه آن را 
خوانده اند می گویند در کمتر از دو روز آن را تمام کرده اند 
و چه بسیاری با آن متحول شده و روزها اشک ریخته اند، 
که خــود را در جایی از این رمان یافته اند و این همان  چرا
هدف مــن از نگارش این کتــاب، به خصوص بــا آن زبان و 
ادبیــات خاص خودش بــود. این کتاب در آســتانه چاپ 

چهارم است.

در پایان می خواستم درباره ساخت کتابخانه هایی 
در سیستان وبلوچستان هم بفرمایید. چون اخبارش 

را شنیده بودم و می خواستم از زبان خودتان بشنوم. 
ممنــون از توجــه  شــما. بلــه، بیشــتر از یــک ســال قبل 
گرام بــا یــک فعــال ترویــج کتابخوانی در  از طریــق اینســتا
سیستان وبلوچســتان آشــنا شــدم که با امکاناتی بســیار 
محــدود در جهــت تشــویق کــودکان روستای شــان بــه 
کتابخوانــی ســخت تــالش می کردنــد و بــه موفقیت های 
کــردم حــق چنیــن  خوبــی رســیده بودنــد. پــس فکــر 
تالش های ارزشمندی امکانات بیشتر است، برای همین 
با ایشان وارد گفت وگو شــدم. از جمله نیازهای ایشان در 
جهت پیشــبرد اهداف شان، داشــتن کتابخانه ای بزرگ 
و مجهز بود. پــس با خواهــرم در ایران تصمیــم گرفتیم تا 
ســاخت و تجهیز یــک کتابخانــه را در آن روســتا به عهده 
بگیریم. بعد از هماهنگی و اقدامات الزم این کار به انجام 
رســید و چنــد ماه قبــل، پــس از پایــان بنای ســاختمان، 
افتتاح شــد و کار خود را در فضای جدید و امکاناتی نظیر 
تلویزیــون، لپ تــاپ، پرینتــر و چندهزارجلــد کتــاب آغــاز 
کرد. آقای عبدالقادر بلوچ، فعال کتابخانه ای و گرداننده 
دلســوز ایــن کتابخانــه کــه بــه نــام مادرمــان »لیالمهــر« 
نام گذاری شــده، بــرای اداره و پیشــبرد آن بســیار زحمت 
کشیده و تاثیرگذار هستند. ساخت کتابخانه دیگری هم 
پس از آن در روســتای دیگری در سیستان وبلوچســتان 
به پیشــنهاد یکی از دخترخانم هــای جوان و دلســوز آن 
روســتا با موافقت مــن و خواهرم آغاز شــد کــه آن را هم به 
احترام هنرمند برجسته کشورمان، خانم ایران درودی، 
»ایرانمهر« نام گذاری کردیم. حاال هم با تجهیزات مشابه 
در حال خدمت گذاری به فرزندان و بزرگســاالن روستای 
پیپ در آن منطقه است. این کاری است که از دست من 
و خواهرم برای رسیدگی به کودکان و نوجوانان روستایی 
و ترویج کتابخوانــی برمی آمده. به عــالوه درآمد حاصل از 
فروش تمامــی کتاب هــای مــن در ایران صرف رســیدگی 
به زنان بی سرپرســت و فرزندان شان می شــود. امیدوارم 

بتوانیم رنجی را کم کنیم.

گر موافق  به اروین یالوم گفتم ا
باشند کتاب شان )چگونه پروانه 
شدم( را برای هموطنانم در ایران 

منتشر کنم. ایشان هم گفتند 
مشکلی نیست، هرچند  برخی 

کتاب های شان در ایران بدون 
مجوز و پرداخت حق مولف 
منتشر می شود. من به ایشان 

توضیح دادم به دالیل ارزی 
شاید این کار برای ناشران ایرانی 

توجیهی نداشته باشد. ضمن 
اینکه گفتم مطالعه کتاب های 

ایشان چه تاثیر عمیقی بر 
خوانندگان ایرانی داشته. 

»مادرانسّمی«تا»مردانبچهننه«! از
گفتوگوی»شهروند«بامینافتحی،مترجمکتابهایپرفروشروانشناختیبهمناسبتانتشارکتاب»مردانبچهننه«

»آدمهایسّمی«بهچاپسیامو»والدینسّمی«بهچاپبیستونهمرسیدهاست
درآمدحاصلازفروشتمامیکتابهایاینمترجمصرفرسیدگیبهکودکانبیبضاعتوزنانبیسرپرستمی شود
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اقدام دولت برای جلوگیری از تورم وارداتی؛
مالیات ارزش افزوده کاالهای اساسی 

یک درصد شد

بر اساس مکاتبه معاون اقتصادی رئیس جمهور با وزرای 
اقتصــاد و جهاد کشــاورزی، فهرســت اقالم اساســی وارداتی 
که نرخ مالیــات ارزش افــزوده آنها از ۹ به یــک درصد کاهش 
اقتصــادی  ابــالغ شــد. »محســن رضایی« معــاون  یافتــه، 
رییــس جمهــور در مکاتبه ای با »ســید احســان خاندوزی« 
وزیــر اقتصــاد و »ســید جــواد ســاداتی نــژاد« وزیــر جهــاد 
کشاورزی،  مصوبه جلســه ۶۶ شــورای هماهنگی اقتصادی 
در زمینــه کاهــش نــرخ مالیــات ارزش افــزوده واردات برخی 

اقالم اساسی را ابالغ کرد.
معــاون اقتصــادی رییــس جمهــور در ایــن نامــه نوشــت: 
کاهــش نــرخ مالیــات بــر ارزش افــزوده واردات برخــی اقــالم 
کاالهای اساســی به تشخیص سران ســه قوه و به تایید رهبر 

معظم انقالب رسیده و برای اجرا ابالغ شده است.
برایــن اســاس از تاریــخ الزم االجــرا شــدن قانــون مالیــات 
بــر ارزش افــزوده تــا پایــان ســال 1401، نــرخ اخــذ مالیــات بــر 
ارزش افــزوده بــرای واردات گنــدم، برنج، دانه هــای روغنی، 
انــواع روغــن خــام، حبوبــات شــامل عــدس، نخــود، لوبیــا و 
غ، گوشــت قرمز و چــای یک  ، گوشــت مــر مــاش، قند، شــکر
درصد تعیین می شــود. در مصوبه شــورای عالــی هماهنگی 
اقتصادی نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید 

داخل نیز یک درصد تعیین شد.

خرید ۳ میلیون تن گندم از گندمکاران 
به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان

شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران اعالم کــرد:  خریــد تضمینی 
گندم از گندمکاران سراســر کشــور به بیش از ۳ میلیون تن و 

با ارزش بیش از ۳5 هزار میلیارد تومان رسید.
دولتــی  بازرگانــی  شــرکت  از  ایرنــا  شــنبه  روز  گــزارش  بــه 
، خریــد تضمینــی گنــدم در  ایــران )مبــدأ(؛ در حــال حاضــر
استان های مختلف کشور در دست انجام است و از ابتدای 
ســال، ۳ میلیون و ۳1 هزار تن از این محصول استراتژیک به 

ارزش ۳5 هزار و ۶ میلیارد تومان خریداری شده است.
کنون بالغ بر ۶۶ درصد و به عبارتی  بر اساس این گزارش، تا
بیش از 2۳ هــزار میلیارد تومان از مطالبــات گندمکارانی که 
کز خرید این شــرکت تحویل داده اند،  محصول خود را به مرا
به حســاب آنان واریز شــده و پرداخت مابقی مطالبات این 
عزیــزان نیز در جریــان اســت. این گــزارش می افزایــد، خرید 
تضمینــی گندم از 4 فروردین ماه در کشــور آغاز شــده اســت 
و در حــال حاضــر اســتان خوزســتان بــا خریــد بیــش از یــک 
میلیــون و 400 هــزار تن گنــدم، 4۶ درصــد از کل خرید گندم 
کشــور را به خود اختصاص داده و استان گلســتان با بیش از 
نیم میلیون تن خرید و اســتان فارس با 2۶۸ هزار تن خرید، 
بعد از استان خوزســتان در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

در اســتان خوزســتان که پیشــتاز خریــد تضمینــی محصول 
کشــاورزی راهبــردی گنــدم در کشــور اســت، 14 هزار و 47۳ 
میلیارد تومان به حساب گندمکاران این استان واریز شده 
اســت که بیش از ۸۹ درصد از مطالبات این عزیزان را شامل 

می شود.

 توقف رشد قیمت انواع سکه و طال 
در نخستین روز هفته 

قیمت سکه طرح جدید روز )شــنبه، 21 خردادماه( بدون 
تغییــر قیمــت نســبت بــه روز کاری گذشــته )پنجشــنبه، 1۹ 

خردادماه( به 14 میلیون و ۹40 هزار تومان رسید.
بــه گــزارش ایرنــا، قیمــت هــر قطعه ســکه طــرح جدیــد در 
ســاعت 14 بدون تغییــر قیمت نســبت به روز کاری گذشــته 
بــه 14 میلیــون و ۹40 هــزار تومــان رســید. ســکه تمــام بهــار 
آزادی طرح قدیم نیز با قیمــت 14 میلیون و 500 هزار تومان 
معامله شــد. همچنین روزگذشته نیم ســکه هشت میلیون 
و 520 هــزار تومان، ربع ســکه پنج میلیــون و 520 هزار تومان 

و سکه یک گرمی سه میلیون و 50 هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نــرخ هر گرم طالی 1۸ عیار به 
یک میلیون و 442 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال 
۶ میلیــون و 24۸ هزار تومان شــد. قیمت ُانــس جهانی طال 

نیز روز گذشته به یک هزار و ۸72 دالر و 4۶ سنت رسید.

اخبار3

گزارش »شهروند« از گام بلند دولت و مجلس برای کاهش دغدغه های اقتصادی خانوارهای دارای فرزندان چندقلو

زندگی چندقلوها شیرین  می شود ؟
بــه  تســهیالت  ارائــه  و  خراســانی|حمایت  حســام 
خانوارهــای دارای فرزنــدان چندقلو یکــی از مطالبات 
جــدی مــردم در چنــد دهــه اخیــر بــه شــمار می آیــد؛ 
مســاله ای کــه دولــت ســیزدهم و مجلــس یازدهــم نیــز 
ســعی کرده اند با ارائه تســهیالت رفاهی در جهت رفع 

آن گام بردارند.
 »شــهروند« به همین منظور در گفت وگو با مسئوالن 

و برخی از خانوارها به این موضوع پرداخته است. 

به گزارش خبرنگار »شــهروند«، سال 1۳۹2، دولت وقت 
الیحــه »حمایــت از خانواده هــای چندقلــو« را به مجلس 
ارائــه کــرد تــا بــا تصویــب ایــن طــرح برخــی از چالش های 
ارائــه بســته های  اقتصــادی ایــن خانوارهــا رفــع شــود. 
بهداشــتی و تغذیــه بــرای ایــن فرزنــدان، همچنیــن ارائــه 
تســهیالت مالی و مســکن دولتــی از جمله سیاســت های 
این طرح به شمار می آمد؛ طرحی که متاسفانه آن دوران 
در مرحلــه تصویب و اجرا بی اثــر ماند. در ادامــه با روی کار 
آمــدن مجلــس یازدهــم و دولــت ســیزدهم و در راســتای 
سیاست های فرزندآوری، موضوع حمایت از  خانوارهای 

دارای فرزندان چندقلو نیز در دستور کار قرار گرفت. 
کار ایــن مجلــس  نماینــدگان مجلــس یازدهــم از آغــاز 
کیــد داشــتند. »فاطمــه  بــر رفــع ایــن مطالبــه مردمــی تا
«، نماینــده مجلــس شــورای اســالمی یکــی از  قاســم پور
افرادی به شمار می آید که معتقد است بایستی در قانون 
بودجه، ردیفــی در این زمینه مــد نظر قرار گرفته شــود. از 
نگاه این نماینده مجلس، کمک های ســازمان بهزیستی 

پاسخگوی نیازهای این خانوارها نیست.

سقف سنی، چالشی برای خانوارها
آمارهــا می گوینــد در حــال حاضــر در کشــور نزدیــک بــه 
۳0هــزار خانــواده دارای فرزنــد چندقلــو در چتــر حمایتی 
گرفته انــد. تمامــی خانوارهــای  ســازمان بهزیســتی قــرار 
دارای فرزندان ســه قلو یا بیشــتر بدون توجــه به وضعیت 
اقتصــادی مــورد حمایــت ســازمان بهزیســتی کشــور قــرار 
شیرخشــک،  دریافــت  ماننــد  خدماتــی  از  و  گرفته انــد 
ک و ... بهره منــد می شــوند. همچنیــن خانوارهای  پوشــا
دارای فرزند دوقلو در دهک درآمدی یک تا سه، مشمول 
ایــن  گرچــه  ا می شــوند.  بهزیســتی  خدمــات  دریافــت 
سیاســت ها تا حدودی توانســته اســت نگرانی هــای این 
خانوارها را کاهش دهد، اما هنوز هم خانوارهای بسیاری 
از دریافت این تســهیالت محروم هســتند؛ مثــل خانواده 
پنج قلوهای قمی. »فاطمه باقریان« و »مجتبی اصغری« 
مــادر و پــدر پنج قلو هــای قمــی  هفت ســاله هســتند که با 
توجه بــه عبور فرزندان آنان از ســقف ســنی تعیین شــده، 
دیگر شــامل این تســهیالت نیســتند. پرســش اصلی این 
لی  خانــواده از مســئوالن این اســت که بنــا بر چه اســتدال

این سقف سنی تعیین شده است؟
ایــن  »شــهروند«  بــا  گفت وگــو  در  باقریــان  فاطمــه 
ســقف گذاری را یــک چالش جــدی برشــمرد که بســیاری 
از خانوارهــا بــا فرزنــدان چندقلــو بــا آن مواجــه هســتند؛ 
چالشــی کــه نارضایتــی ایــن خانوارها را بــه دنبال داشــته 
بــه همیــن منظــور در تازه تریــن  ایــن خانوارهــا  اســت. 
فعالیت خود پویشــی بــا عنــوان حمایــت از چندقلوهای 
ایرانــی بــه راه  انداختند. حامیــان این پویش نوشــته اند: 
»مشــکالت و مســائل ما رفته رفته با فرزندان مــان بزرگ تر 
می شــود و واقعا در این شــرایط بحرانی اقتصــادی و نبود 
شــغل و مســکن مناســب، خانواده هــای پرجمعیــت مــا 

درگیر چالش های بزرگی هستند.«

یارانه مان نیز قطع شد!
تصــور داشــتن فرزنــدان چندقلــو، یــک اتفــاق شــیرین 
اســت کــه متاســفانه مشــکالت اقتصــادی طعــم آن را تــا 
حدودی تلخ می سازد؛ موضوعی که خانوارهای فرزندان 

چندقلو نیز به آن اذعان دارند.
 »ربابه« مادر ماهان و شــایان اســت. روایــت او قصه رزم 
و رنج اســت، قصــه امیــد و یــأس. ربابــه ســال ها در انتظار 
مادر شــدن بود تــا اینکــه باالخره بــه مــراد و آرزوی در دل  
ک خــورده خــود رســید؛ زمانــی کــه مبتــال بــه ســرطان  خا
بــود. او که تا چندمــاه پیش مراحل شــیمی درمانی را طی 
می کرد، حــاال مادر دو فرزند اســت: ماهان و شــایان. مادر 
ایــن خانــواده کــه رنــج بیمــاری را هــم تحمــل می کنــد، با 
توجه به دهک طبقه بندی، از تسهیالت وزارت بهزیستی 
محــروم اســت و عــالوه بــر آن یارانه شــان نیــز قطــع شــده 

است! 
بــه گفتــه او، در شــرایطی کــه دولــت مــردم را ترغیــب بــه 
فرزنــدآوری می کند بایــد در چنین مــواردی از خانواده ها 
کنــد، چــون در شــرایط اقتصــادی فعلــی و بــا  حمایــت 
کارگــری، تامیــن نیازهــای دو فرزنــد  حقوق هــای انــدک 

به طور همزمان بسیار دشوار است.

خانواده، مساله مجلس یازدهم 
فرزنــدان چندقلــو، در  از خانواده هــای دارای  حمایــت 
از خانــواده، موضوعــی  راســتای سیاســت های حمایــت 
کید دارد. امیرحســین  اســت که مجلس یازدهم نیز بر آن تا
در  اســالمی،  شــورای  مجلــس  نماینــده  فــرد،  بانکی پــور 
این بــاره می گویــد: »در طــرح »جمعیــت و تعالی خانــواده« 
مشوق هایی برای خانواده های دارای فرزندان دو و چندقلو 
در نظر گرفته شــده اســت کــه یکی از ایــن موارد شــامل یک 
ســال مرخصــی زایمــان بــرای مــادران و یــک مــاه مرخصــی 
بــرای پدران اســت.« بنا به گفته بانکی پــور، در زمینــه ارائه و 
پرداخت وام مسکن و تسهیالت نیز تمهیدات ویژه ای برای 
خانواده های دارای فرزندان دو و چندقلو در نظر گرفته شده 
است. ارائه تســهیالت تولد دوقلوها در زایمان اول و باالتر، از 
۳0 تا 100 میلیون با تنفس ۶ ماهه، تسهیالت تولد سه قلو ها 
در زایمان اول و باالتــر، از ۶0 تا 150 میلیون با تنفس ۶ ماهه، 
تسهیالت تولد چهارقلو ها در زایمان اول و باالتر، از 100 تا 200 
میلیون با تنفس ۶ ماهه و تسهیالت برای تولد پنج قلوها در 
زایمــان اول و باالتــر، از 150 تا 250 میلیــون تومان با تنفس ۶ 

ماهه نیز از جمله تمهیدات این طرح است.

بــه  بهزیســتی  ســازمان  تســهیالت  جزییــات 
خانوارهای دارای فرزندان چندقلو

همســو با مجلــس، ســازمان بهزیســتی نیــز در راســتای 

حمایت از افزایــش جمعیت و سیاســت های ابالغی رهبر 
فرزنــدان  دارای  خانواده هــای  همــه  از  انقــالب  معظــم 
ســه قلو و بیشــتر در هر یک از دهک های درآمدی  که قرار 
داشــته باشــند، حمایت می کنــد؛ موضوعی کــه »نرجس 
خاتون اســعدی خلیلــی« مدیــر کل دفتر توانمندســازی 

خانواده و زنان سازمان بهزیستی نیز به  آن اشاره دارد.
 اســعدی خلیلی در این باره به »شــهروند« می گوید: »در 
ســازمان بهزیســتی از بیــن خانواده هــای دارای فرزنــدان 
دوقلــو، فقــط خانواده هایــی کــه در دهک هــای درآمــدی 
یک تا هفت قــرار دارند، زیر پوشــش قرار می گیرنــد.« بنا به 
کنون این ســازمان بیــش از 24  گفتــه این مقــام مســئول، ا
هزار خانــواده دارای فرزندان دوقلو در دهک درآمدی یک 
تا هفــت و بیش از 4 هــزار خانواده دارای فرزندان ســه قلو و 
بیشــتر در کلیه دهک های درآمدی را تحت پوشــش دارد 
و ماهیانه به طور متوسط یک میلیون و یکصد هزار تومان 

کمک هزینه به آنان پرداخت می کند.
مدیــر کل  دفتر توانمندســازی خانواده و زنان ســازمان 
بهزیســتی ادامه می دهد: »همچنین ســازمان بهزیســتی 
به این خانوارها کمک هزینه ماهیانه، کمک هزینه ودیعه 
مســکن، درمــان، تغذیــه و ... همچنین تســهیالت بانکی 

در زمینــه  اشــتغال سرپرســتان خانــواده بیــکار پرداخت 
می کند.«

تالش سازمان بهزیستی برای ارائه تسهیالت بیشتر
اســعدی همچنین از تــالش این ســازمان در جهت رفع 
نیازهایــی در زمینه تامیــن هزینه پرســتاری، کمک هزینه 
کــودک و...  نیــز خبــر می دهــد.  وی در این بــاره  مهــد 
می گوید: »پس از ابالغ سیاســت های مقام معظم رهبری 
درخصوص جمعیت و بر اســاس بند یــک اصل 110 قانون 
اساســی، در جهــت جبــران کاهش نــرخ رشــد جمعیت با 
در نظــر گرفتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشــرفت 
، ســازمان بهزیســتی کشــور حمایت هــای الزم را بــه  کشــور
منظــور کمــک بــه تســهیل رونــد رشــد و تربیــت متعــادل 
کــودکان، کمــک به حفــظ و ارتقای ســطح ســالمت روان، 
پیشــگیری از ســوء تغذیه مادر و فرزندان و ارتقای ســطح 
گاهــی خانواده هــای دارای فرزنــدان چندقلــو در قالــب  آ
طــرح حمایــت از خانواده هــای دارای فرزنــدان چندقلو، 

انجام می دهد.«
 بنا به گفتــه این مقام مســئول، با توجه به بررســی های 
به عمل آمده، بیشــترین مشــکالت خانواده هــای دارای 
فرزندان چندقلو از بدو تولد تا پایان ۶ ســالگی بوده است 
کنــون، تا  و ایــن ســازمان با اعتبــارات موجــود توانســته تا

حدودی نیازهای این گروه سنی را تامین کند.

سازمان بهزیستی کشور حمایت های الزم 
را به منظور کمک به تسهیل روند رشد و 

تربیت متعادل کودکان، کمک به حفظ و 
ارتقای سطح سالمت روان، پیشگیری از سوء 
گاهی  تغذیه مادر و فرزندان و ارتقای سطح آ

خانواده های دارای فرزندان چندقلو در 
قالب طرح حمایت از خانواده های دارای 

فرزندان چندقلو، انجام می دهد
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شــهروند| بعد از کش و قوس های فراوان سرانجام تیم ملی فوتبال 
ایران قرار اســت اولین مســابقه دوســتانه خود را در راه حضور در جام 

جهانی قطر برگزار کند.
تیم ایران قــرار بود در فیفادی جــاری به کانادا بــرود و ضمن دیدار با 
تیم ملی این کشور، با دو تیم دیگر هم بازی تدارکاتی داشته باشد، اما 
گردان اسکوچیچ به قطر  از سوی کشــور میزبان این سفر لغو شد تا شا

بروند و اردوی تدارکاتی شان را آنجا برپا کنند.
در نهایت طلسم عدم هماهنگی برای بازی دوستانه شکست و تیم 
الجزایر قبول کرد با سفر به دوحه، یکشنبه 22 خرداد ماه در برابر ایران 
گردان جمال بلماضی و  قرار بگیرد. مسابقه ای که از ساعت 21 میان شا

گان اسکوچیچ برگزار خواهد شد. درا
شرایط ایران، فقط تمرین و تمرین!

تیم ایران در شــرایطی مقابل الجزایر قرار می گیرد که بعد از پایان دور 
انتخابی جــام جهانــی در اوایل فروردین ماه، هیچ مســابقه رســمی و 
گان اســکوچیچ در اردوی  گردان درا دوســتانه ای نداشته اســت. شــا
کنون حریف تدارکاتی نداشته اند و حدود 10 روز است  جاری قطر نیز تا
که فقط در دوحه تمرین می کنند. از این رو، بدون تردید دیدار با الجزایر 
برای ایجاد هماهنگی میان نفرات و محک زدن نفرات جدید و قدیم، 
بازی خوبی محسوب می شود. اســکوچیچ این فرصت را پیدا کرده تا 
بتواند تیمش را در یک مسابقه غیر رسمی ببیند و امیدوار به ماه های 

آینده شود.
الجزایر، قدرتی که در جام جهانی نیست

تیمی که ســرمربیگری اش بــه عهده جمــال بلماضی، مربــی نامدار 
فرانســوی اســت، چندی قبل در روز آخر با بدشانسی نتوانست جواز 
حضور در جام جهانی را به دســت بیاورد. الجزایر رقیب ناشناخته ای 
برای ایران نیســت. قهرمان جام ملت های آفریقا در ســال 201۹ ســال 
گذشته نتوانســت در آخرین دوره جام ملت های آفریقا که به میزبانی 

کامرون برگزار شــد، از عنوان قهرمانی دفاع کند. آنها در مسیر رسیدن 
گردانش به رغم پشت  کام ماندند. بلماضی و شا به جام جهانی نیز نا
ســر گذاشــتن تیم های بورکینافاســو، نیجر و جیبوتــی در مرحله دوم 
رقابت های انتخابی جام جهانی 2022 قطر در قــاره آفریقا در ادامه به 
دیدار کامــرون رفتند و با تســاوی 2 بر 2 متوقف شــدند و تنها به دلیل 

قانون گل زده در خانه حریف، از جریان این رقابت ها کنار رفتند.
گرچه بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند سبک بازی الجزایر هیچ  ا
شــباهتی به بازی انگلیــس، آمریکا و ولز، ســه حریف تیم ملــی در جام 
جهانی، نخواهد داشــت اما به هر حال همین کــه این فیفادی بدون 

بازی تدارکاتی به پایان نمی رسد، اتفاق خوبی محسوب می شود.
سابقه تقابل ایران و الجزایر

کنون 5 بار با تیم کشــورمان بازی کرده انــد. 2 برد برای  الجزایری ها تا
ایران، 2 برد برای الجزایر و یک مساوی، حاصل نبردهای دو تیم بوده 
گردان اسکوچیچ  است و 22 خرداد هم قرار است در ششمین بازی شا
و بلماضی با هم بــازی کنند. طرابلس لیبی، ۹ تیــر 1۳۶0 میزبان اولین 
مسابقه ایران و الجزایر بود، مسابقه ای که با برتری یک بر صفر حریف 
آفریقایی در یک بازی دوستانه به پایان رســید. در ادامه دو تیم 7 و 21 
مهر 1۳70 در دو بازی رفت و برگشت جام بین قاره ای با هم بازی کردند 
که بازی رفت را ایران دو بر یک در آزادی به ســود خودش تمام کرد، اما 

در بازی برگشت در الجزیره یک بر صفر باخت.
چهارمین مصــاف ایــران و الجزایــر 10 ســال بعد اتفــاق افتــاد و در 12 
کش با  اســفند 1۳۸0، ایران و الجزایر در جام ال جی در کازابالنکای مرا
هم روبه رو شــدند، مسابقه ای که به تســاوی بدون گل رسید. آخرین 
مسابقه دو تیم هم به پیش از جام جهانی 201۸ روسیه برمی گردد. تیم 
ملی کشورمان که فروردین سال ۹7 برای برگزاری یک اردوی تدارکاتی 
در اتریش به سر می برد، در هفتمین روز فروردین در »یو پی سی آره نا« 
شهر گراتس با 2 گل ســردار آزمون و مهدی طارمی، الجزایر را دو بر یک 

شکست داد. حاال 4 سال بعد دوباره ایران و الجزایر به هم رسیده اند.
غیبت فوق ستاره الجزایر، بازیکن میالن هست

ستاره اصلی تیم الجزایر که در ســطح جهان طرفداران زیادی دارد،  
ریاض محــرز، بازیکــن مطرح منچسترســیتی انگلیس اســت. جمال 
بلماضی امــا او و چند بازیکن تیمش را از مســابقه با ایــران معاف کرده 
اســت.  اســالم ســلیمانی مهاجم، آیســا مندی مدافع و رایس امبولی 
دروازه بــان اصلی الجزایر هســتند که بــه غیر از محــرز در بازی بــا ایران 
حضــور نخواهنــد داشــت.  ریــاض محرز هــم به دلیــل مصدومیــت از 

مسابقه با ایران منع شده و در بازی اول تدارکاتی تیم ملی غایب است.
البته شایعاتی درباره غیبت چند ستاره دیگر تیم ملی الجزایر مقابل 
ایران هم به گوش می رسید؛ گفته می شد اسماعیل بن ناصر، هافبک 
تیم میالن ایتالیا و یوســف بالیلی، بازیکن شــاغل در لیگ فرانسه هم 
در ایــن بــازی غایبنــد، امــا این موضــوع تکذیب و مشــخص شــد آنها 

یکشنبه شب به میدان می روند.
بلماضی: ایران تیم قابل احترامی است

جمال بلماضی، ســرمربی تیم الجزایر درباره مســابقه بــا ایران گفته 

اســت:  »ایران تیمی محترم و حاضــر در جام جهانی اســت. این دیدار 
برای ما مفید خواهد بود. ما در این دیدار تنها به دنبال برد هســتیم و 

فلسفه فوتبال ما چیزی جز برد نمی شناسد.«
او ادامه داد: »هشــام بــوداوی، هافبک تیم ملی بهبود یافته و بعد از 
غیبــت در دو بازی اخیرمان مقابــل اوگاندا و تانزانیا آماده بازی اســت. 
البته باید بگویم بوداوی در دیدار با ایران شــرکت نمی کنــد چون به او 
اســتراحت دادیم. ســفیان بن دبکــه، دیگر هافبک مــا هم همچنان 

مصدوم است.«
شروع دیدارهای تدارکاتی به امید آینده خوب

دیدار با الجزایــر به نوعی شــروع دیدارهای تدارکاتی تیم ملــی در راه 
جام جهانی است. حاال اهالی فوتبال امیدوارند مسئوالن فدراسیون 
فوتبــال بتواننــد در فیفــادی بعــدی کــه شــهریورماه برگــزار می شــود، 
حریفان بهتر و قدرتمندتری را برای تیم ملی انتخاب کنند. تیم ایران 
بــرای حضــور مقتدرانــه در جــام جهانی نیــاز بــه بازی های دوســتانه 
پرتعــداد دارد و تحقــق ایــن مســاله اتفــاق خوبــی بــرای اســکوچیچ و 

گردانش محسوب می شود. شا

گرچه پنجــره نقــل و انتقاالتی لیــگ برتر  شــهروند| ا
فوتبال ایران هنوز به طور رسمی باز نشده، اما فعالیت 
تیم ها برای جذب ستاره های مورد نظرشان از هفته ها 
قبل شروع شــده و هر تیمی بنا بر نظر سرمربی خود و 
البته بــا توجه به بضاعتــش اقدام به جــذب بازیکنان 
مورد نظر می کند. در این راستا قراردادهایی نیز منعقد 
شــده و عمــال بســیاری از تیم هــا فعالیت هــای نقــل و 

انتقاالتی شان را استارت زده اند.
نکته مهم در بازار نقل و انتقاالت اما پیشــنهادهای 
نجومی ای است که تعدادی از باشگاه ها به بازیکنان 
مد نظــر خــود ارائه می دهنــد و البتــه کــه قراردادهای 
کالنی نیز امضا می شود. بسیاری از باشگاه های مطرح 
لیگ برتری برای تقویت خود و ورود به جنگ قهرمانی 
در فصل جدید هر طور شده قصد دارند گوی سبقت 
را از رقبا در جذب بازیکن بربایند و همین موضوع یکی 
از دالیل اصلی باال رفتن قیمت ســتاره های فوتبال در 

شرایط سخت اقتصادی کشور است.

صنعتی ها  پیشتاز هستند
در بازار نقل و انتقاالت، باشگاه های صنعتی فوتبال 
که تعدادشان کم هم نیست از عوامل اصلی باال رفتن 
قیمت ها بــه حســاب می آینــد. تیم هایی مثــل فوالد 
مبارکه ســپاهان، فوالد خوزســتان، مس رفســنجان، 
گل گهر سیرجان و مس کرمان فعالیت زیادی در نقل و 
انتقاالت دارند. از آنجایی که بازی کردن در تهران برای 
بسیاری از فوتبالیســت ها ارجح اســت، این تیم های 
متمول شهرستانی برای ترغیب بازیکنان به حضور در 
تیم هایشان مبالغ کالنی که در بسیاری از مواقع بیشتر 
از پرداختی استقالل و پرسپولیس است، به بازیکنان 
پیشنهاد می دهند و آنها را به خدمت می گیرند. از این 
رو، اســتارت نقل و انتقاالت همواره با چنین تیم های 
متمولی اســت، چرا که تیم های متوســط لیگ از نظر 
مالی مجبــور می شــوند صبــر کنند تــا این باشــگاه ها 
نفــرات مــورد نظرشــان را بــه خدمت بگیرند و ســپس 
وارد بازار شــوند. به عبارتی می تــوان گفت حاال جنگ 
کثر آنها  قهرمانی به واســطه پرداختی های کالنی که ا
توســط تیم های دولتی و به خصــوص صنعتی انجام 
می شــود دیگــر محــدود بــه اســتقالل و پرســپولیس 
نیست و این موضوع احتماال در فصل جدید لیگ برتر 

هم به خوبی مشخص خواهد شد.

سرخابی ها هم پول شان خوب است
در این بین استقالل و پرسپولیس همواره به واسطه 
نــام بزرگ شــان آرزوی فوتبالیســت های لیــگ برتــری 
محسوب می شوند. ستاره هایی که در تیم های دیگر 
خــود را مطــرح می کننــد مــورد توجــه ســرخابی های 
فوتبال ایران قرار می گیرند و به این دو تیم می پیوندند. 
گرچه استقالل و پرسپولیس توانایی پرداخت مبالغ  ا
هنگفت برخی تیم های صنعتی به بازیکنان را ندارند 
و بیشتر به واسطه برندشــان برای جذب ستاره اقدام 
می کنند، اما آنها نیز ارقام پایینی به بازیکنان پیشنهاد 
نمی دهند. همیــن حاال صحبت هــای زیــادی درباره 
پیشــنهادهای باالی 10 میلیــارد و حتی نزدیــک به 15 
میلیارد تومان به ستاره ها توسط سرخابی های لیگ 

برتــر شــنیده می شــود. البته کــه ایــن پیشــنهادها در 
فضای کنونی فوتبال ایران دور از ذهن هم نیست.

ناراحتی سرمربی و مدیران؛ جنگ نابرابر
در چنیــن شــرایطی برخــی تیم هــای دیگــر لیــگ 
برتــر بایــد هــم صدایشــان دربیایــد. طــی روزهــای 
و  مدیــران  از  متعــددی  مصاحبه هــای  گذشــته 
ســرمربیان تیم های متوســط لیگ که در سال های 
پــرورش  بــه جوانگرایــی و  رو  نیــز بیشــتر  گذشــته 
اســتعدادها آورده انــد، مشــاهده کردیم که نســبت 
بــه پیشــنهادهای نجومــی گالیه مند هســتند. این 
باشــگاه ها که بودجــه محــدودی دارند، نســبت به 
بودجه هــای چنــد صد میلیــاردی برخــی تیم ها که 
البته تعداد و نام شــان مشخص است، موضع گیری 

کرده و خواهان اصالح این رویه شده اند.

بدعت بد؛ هوایی کردن بازیکن تحت قرارداد
ورود پول هــای نجومــی بــه فوتبــال ایــران یــک 
کــرده  اتفــاق غیرحرفــه ای و بــد را هــم نهادینــه 
اســت. اینکــه باشــگاه های متمــول بــرای جــذب 
ســتاره های جوان و آینده دار تیم هــای دیگر که از 
قضا تحت قرارداد هم هســتند، اقدام می کنند. در 
فوتبال حرفــه ای روز دنیا جذب بازیکنی که تحت 
قرارداد باشــگاهی است فقط با رضایت آن باشگاه 
می تواند انجام شــود، اما در ایران شــاهد هستیم 
کــره بــا مدیــر باشــگاه مبــدأ دربــاره  بــه جــای مذا
یــک ســتاره، ابتــدا بازیکن مــد نظــر را بــا پول های 
آنچنانــی وسوســه می کننــد و خواهــان جذبــش 
می شــوند. این اقــدام غیراخالقی هم باعث شــده 
اعتراض هایــی از ســوی باشــگاه های بازیکن ســاز 

فوتبال شنیده شود.

همه جای دنیا این گونه است، اما...
رقابت مالی در فصل نقل و انتقاالت موضوع عجیبی 
در فوتبال روز دنیا نیست. طبیعتا در همه لیگ های 
معتبر فوتبال شــاهد هســتیم که برخی باشــگاه های 
بــزرگ هزینه بیشــتری انجــام می دهند و برخــی دیگر 
بــر اســاس بودجــه و درآمدهایشــان خــرج می کنند و 
بــه رقابــت در لیــگ می پردازنــد. اســتدالل بســیاری 
از افــراد دربــاره هزینه هــای آنچنانــی در فوتبــال هــم 
همین موضوع اســت، اما قضیه فوتبال ایران با ســایر 

کشورهای دنیا کامال تفاوت دارد.
در همــه کشــورهای دیگــر درآمدهــای باشــگاه ها 
به طور کامل شفاف ســازی شــده و مشــخص اســت. 
در ایــران اما بــا توجه به اینکــه حق پخــش تلویزیونی 
و کپی رایــت و تبلیغات محیطــی به باشــگاه ها به طور 
عادالنــه پرداخــت نمی شــود، رقابــت مالــی در بحــث 
جــذب بازیکن بــه یک پروســه عجیــب تبدیل شــده 
کثــرا دولتــی هســتند و از  اســت. باشــگاه ها در ایــران ا
بودجه مشخص هزینه می کنند و بدون آنکه عایدی 
خاصی داشته باشــند،  وارد بازار مکاره نقل و انتقاالت 

می شوند.

کسی می تواند جلوی این بریز و بپاش را بگیرد؟
چند ســال قبل بــود که ســازمان لیگ فوتبــال برای 
جلوگیــری از رد و بــدل شــدن مبالــغ هنگفــت بــرای 
باشــگاه های لیگ برتری ســقف قرارداد را اجرا کرد. به 
کثر  این صورت که به تیم ها اجازه می داد تا فقط با حدا
مبلغی خاص بازیکنان را به خدمت بگیرند. از ســوی 
دیگر، حتی رقم قراردادها نیز روی سایت سازمان لیگ 
قرار داده شــد، اما این مســاله اعتراض های شــدیدی 
به همراه داشت. همچنین باعث شــد تا قراردادهای 
زیر میزی و متمم توســط باشــگاه ها به اجرا دربیاید و 
مشــکالت متعددی ایجــاد کنــد. اما حاال فدراســیون 
فوتبــال و ســازمان لیــگ عمــال خــود را در موضــوع 
پرداختی به بازیکنان و مربیان کنار کشیده اند و به نظر 
می رســد هیچ  کــس نمی تواند جلــوی ایــن رویه غلط 
و بــدون اســتدالل های مالــی در سیســتم اقتصــادی 
را بگیــرد؛ موضوعــی کــه روز بــه روز شــاهد افزایــش آن 
هســتیم و بــدون شــک در بلندمدت اتفاقــات تلخی 

برای فوتبال رقم خواهد زد.

نشوید،مختانسوتمیکشد! وارداینبازار
گزارش »شهروند« از رقم های نجومی پیشنهادی به ستاره های لیگ برتر فوتبال

،امشببازیدوستانهداریم! خداراشکر
الجزایر بدون ستاره من سیتی و با حضور بازیکن میالن به مصاف ایران می آید
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حادثه

 واژگونی مرگبار اتوبوس
 در خراسان رضوی

گونــی یــک دســتگاه اتوبــوس در بجســتان   صبــح دیــروز  بــر اثــر واژ
خراسان رضوی، 31 نفر دچار حادثه شدند.

  ســاعت 7:23 دیــروز  21 خردادمــاه، یــک دســتگاه اتوبــوس در 
گون و 31 سرنشین آن دچار  کیلومتر 70 جاده بجستان-فیض آباد واژ
حادثه شــدند. براســاس گــزارش مرکــز کنتــرل و هماهنگــی عملیات 
جمعیت هالل احمــر، در این حادثه 3 نفــر در صحنه، جان خــود را از 
دســت دادند و 28 نفر از مســافران نیز مصدوم شــدند کــه امدادگران 
کردنــد. ســایر  کــز درمانــی منتقــل  هالل احمــر 5 مصــدوم را بــه مرا
کز درمانی منتقل شدند.  این  مصدومان نیز به وسیله اورژانس به مرا

اتوبوس از کرمان عازم مشهد بوده است.

 پایان یک زندگی در سیالب
 مشهد- کالت

 سیالب رودخانه در مسیر مشهد-کالت یک کشته و یک مفقودی 
برجای گذاشت.

 رئیــس پلیــس راه خراســان رضوی گفت: در ســیالب روز گذشــته در 
منطقــه گوجگــی در مســیر مشــهد- کالت یــک دســتگاه خــودروی 
سواری گرفتار سیالب شد که جســد راننده کشف شد، اما همسر وی 
هنوز پیدا نشــده اســت.  ســرهنگ حســین میش مســت افــزود: این 

خودرو هنگام بارندگی در بستر رودخانه متوقف بود.
 او اضافه کرد: هم اینک تمام جاده های اســتان باز و تــردد در آنها در 
جریان اســت و در مسیر مشــهد- چناران نیز ترافیک، پرحجم است.  
رئیــس پلیــس راه خراســان رضوی گفــت: طی 24 ســاعت گذشــته ۹ 
فقره تصــادف جرحی با 14 مصــدوم و پنج فقــره تصادف خســارتی در 

جاده های استان رخ داده است.

 انهدام باند ۶ نفره 
سارقان میلیاردی لوازم منزل در کرج 

گاهی  گاهان پایگاه یکم پلیس آ باند ۶ نفره سارقان منزل با تالش کارآ
استان البرز شناسایی و دستگیر شدند.

گاهی استان البرز با اشاره   سرهنگ  محمد نادربیگی، رئیس پلیس آ
به متالشی شــدن باند ســارقان منــازل در کرج گفــت: »در پــی ارجاع 
یک پرونده ســرقت منزل در منطقه ساسانی شهر کرج به پایگاه یکم 
گاهان  گاهی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآ پلیس آ
کــی از این بود که افرادی با اســتفاده از  قــرار گرفت. تحقیقات اولیه حا
یک پیکان وانت اقدام به ســرقت طالجات و لوازم منزل مالباخته به 
گاهان با  ارزش ۶ میلیارد ریــال کرده و متواری شــده اند. در ادامــه کارآ
انجام اقدامات پلیسی ردپای یکی از سارقان سابقه دار سطح استان را 
در این پرونده مشاهده کردند. آنها با تحت نظر قرار دادن مخفیگاه او 

در اقدامی غافلگیرانه او و چهار نفر از همدستانش را دستگیر کردند.«
این مقام انتظامی با بیــان اینکه ارزش اموال به ســرقت رفته در این 
پرونده حدود ۶میلیارد ریال برآورد شــده اســت، گفــت: »متهمان در 
تحقیقات تکمیلی پس از مشاهده مستندات غیر قابل انکار پلیس به 
ناچار لب به اعتراف گشوده و به پنج سرقت منزل در سطح شهر کرج 

اقرار کردند.«
نادربیگــی بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک مالخــر امــوال مســروقه و 
شناســایی همه مالباختگان این پرونده ادامــه داد: »امروز پلیس به 
میزانی از توانمندی رســیده کــه هرگونــه جرمــی را در کوتاه ترین زمان 

ممکن شناسایی و سارقان آن را دستگیر می کند.«

 ۵ کشته و زخمی
 در نزاع محلی منطقه عشایری دلفان

نزاع محلی منطقه عشایری سرکشتی دلفان سه کشته و دو زخمی 
بر جای گذاشت.

روز جمعه در نزاع محلی منطقه عشــایری سرکشــتی دلفان سه نفر 
کشته و دو نفر زخمی شدند.

فرمانده انتظامی لرستان در محل حاضر شده و با حضور پلیس در 
منطقه درگیری ها پایان یافته و آرامش برقرار است.

در همین خصوص ســرهنگ فضل اله منصوری، فرمانده انتظامی 
دلفــان گفــت: »در پــی اعــالم مرکــز 110 مبنی بــر درگیری مســلحانه در 
منطقــه عشــایری »سرکشــتی داربیــد« ایــن شهرســتان، بالفاصلــه 
کیپ هایی از یگان امــداد، پلیس های تخصصی و پاســگاه انتظامی  ا
محــل بــه سرپرســتی فرماندهــی انتظامــی دلفــان در محــل حاضــر 
شــدند. پس از حضــور مامــوران و تحقیقــات صورت گرفته مشــخص 
شد دو خانواده عشایری به علت اختالف بر ســر چرای دام به صورت 
مسلحانه با یکدیگر درگیر شده اند. ســه نفر از طرفین درگیری شامل 
یک زن و دو مرد به قتل رسیدند و سه نفر دیگر از ناحیه پا با سالح گرم 

مجروح و ۶0 رأس گوسفند نیز تلف شدند.«
گاهی و انتقال مجروحان  ضمن اقدامات تخصصی توســط پلیس آ
کز درمانی، فرمانده انتظامی اســتان شخصا در  به منظور مداوا به مرا
محــل حاضر شــد. او با صــدور دســتورات الزم به منظور پیشــگیری از 
گسترش و ادامه درگیری تمهیدات الزم را اجرا کرد. ۶ نفر از عامالن نزاع 
که متواری بودند پس از شناســایی طی چند عملیات دســتگیر، سه 
قبضه سالح شامل دو قبضه سالح جنگی کالش و یک قبضه شکاری 

کشف شد.

سیما فراهانی | یک قدم، دو قدم و درنهایت ۹ 
قدم از دخترانش دور شد. از آن بستنی فروشی 
معروف فاصلــه گرفت. نگاهــش به روبــه رو بود. 
همان ساختمان پزشکی کنار متروپل؛ داشت 
از در آنجــا وارد ســاختمان می شــد. هنــوز قــدم 
گهان همه چیز نابود  نهم را برنداشــته بود که نا
ک و  ک، لرزش زمین، خا شــد. صدای وحشــتنا
آوار آنجا را پر کرد. چند ثانیه بیشتر طول نکشید 
که زمین و آســمان در نظرش یکی شد. تا چشم 
کار می کــرد آوار بــود. زمیــن زیــر پایــش لرزیــد. 
صــدای هیاهــو و فریــاد درهم تنیده بــود. مردم 
وحشت زده به این ســو و آن سو می رفتند. فریاد 
می زدند. جیغ می کشیدند. اشک می ریختند. 
او امــا در میان این همه هیاهو چشــم انداخت 
کنــد. می خواســت  تــا بستنی فروشــی را پیــدا 
ببینــد دخترانــش روی آن میــز نشســته اند و 
دارند هویج بســتنی خــود را می خورند. چشــم 
می انداخــت و بــه آن ســوی آوار نــگاه می کــرد. 
می خواســت ملیــکا و میتــرا را ببینــد و خیالــش 
راحت شود. بعد به دنبال دختر جاری اش برود 
و او را بیــاورد و همگی با هم به خانه بروند. اما نه 
خبری از بستنی فروشــی بود، نــه از دخترانش؛ 
مگر می شــود در عرض چند ثانیــه صورت های 
زیبا، تن های ســالم، آن مغازه تازه افتتاح شده، 
پســر بامــزه بســتنی فروش کــه از آنهــا ســفارش 
ک و آهــن دفن  گرفــت، همگــی زیــر آن همه خــا

شده باشند. 
گهــان بــه خــودش آمــد. هیــچ خبــری از آن  نا
ســاختمان نوســاز نبــود. نمی توانســت قــدم از 
قدم بردارد. دنیا برایش تمام شــده بود. آخرین 
کــرد. آن  تصویــر دخترانــش را در ذهــن مــرور 
خنده ها، آن ذوق و شــوق برای خوردن بستنی 
و خریدهایــی کــه کــرده بودنــد. در آن گرمــای 
خردادماهی بچه ها درســت دســت گذاشــتند 
روی آن بستنی فروشی معروف؛ بستنی فروشی 
جلیلیان؛ آنجا را برای خوردن آبمیوه و بســتنی 
انتخاب کردند. همان دختران 11 و 14 ســاله ای 
که با اصرار مادرشــان را راضی کردند همراه شــان 
بــه دندانپزشــکی بروند. بعــد از آنجا هــم تفریح 
و گــردش کنند. امــا حاال مــادر مانــده و دختر 10 
گهــان یادش آمــد. در میان  ســاله جاری اش؛ نا
آن همهمه و شلوغی وارد ســاختمان شد. به او 
اجــازه ورود نمی دادند، ولی بــه هر جان کندنی 
بود، وارد شد. دختر جاری اش را از دندانپزشکی 
برداشــت و بیرون آمد. اما حاال بایــد به آن دختر 
بگوید که مــادرش زیــر این همه آوار دفن شــده 

است. 

به سوی مرگ
مــادر ملیــکا و میتــرا، همــان دو خواهــری کــه 
در متروپــل آبــادان دفــن شــدند، در گفت وگــو 
کــی از مــرگ  بــا خبرنــگار شــهروند روایــت دردنا

دخترانش بازگو کرد:

چرا آن روز به آن ساختمان رفتید؟
انــگار همــه چیــز  اتفاقــی شــد.  همــه چیــز 
دست به دست هم دادند تا دختران و جاری ام 
درســت در همان ثانیه، آنجا در بستنی فروشی 
باشــند. ماجــرا از این قــرار بــود که جــاری ام آمد 

و گفت کــه فــردا دختــرش وقــت دندانپزشــکی 
دارد. درســت همــان ســاختمان پزشــکی کنــار 
متروپــل؛ قرار شــد با هــم برویــم. اما لحظــه آخر 
وقتــی داشــتم آمــاده می شــدم، ملیــکا و میتــرا 
هــم اصــرار کردند کــه همراه مان بیاینــد. گفتند 
حوصله شــان در خانــه ســر رفتــه و می خواهند 
یک دوری در خیابان بزنند. هرچه به آنها گفتم 
که ما فقــط می خواهیم به دندانپزشــکی برویم 
و زود برمی گردیــم، فایــده ای نداشــت. اصــرار 
کردنــد. درنهایت من هــم قبول کــردم. از طرفی 
پســر 4 ســاله ام محمدمهدی هم اصرار کرد که 
همراه مان بیاید. درنهایت شــوهرم با خودرو ما 

را به آنجا برد. 

یعنی همگی با هم به دندانپزشکی رفتید؟
جــاری ام خیلی نمی توانســت خوب فارســی 
صحبــت کند. بــرای همین بیشــتر جاهایی که 
می رفــت من هــم همراهــش می رفتــم. در واقع 
وقت دندانپزشکی دخترش برای روز پنجشنبه 
بود. اما منشی یکشــنبه با آنها تماس می گیرد و 
درســت ظهر روز دوشــنبه به او وقــت می دهد. 
جــاری ام هــم پیش مــن آمــد و گفــت که بــا هم 

برویم. 

وقتی به آنجا رفتید چه اتفاقی افتاد؟
ما همگی باال رفتیم. از آنجایی که مطب شلوغ 
بــود، دکتــر دختــر جــاری ام را داخــل اتــاق بــرد. 
منشی هم از همه ما خواست که بیرون برویم و 
تا کار مریض تمام نشــده برنگردیم. حدودا یک 
ســاعت کار داشــت. وقتــی دیدیم زمــان زیادی 
اســت، چهار نفری بیرون آمدیم. ملیــکا و میترا 
اصرار کردند که به خرید برویم. در همان خیابان 

امیری کلی گشت زدیم و مغازه ها را دیدیم.

شوهر و پسرتان کجا بودند؟
ماشــین  داخــل  محمدمهــدی  و  شــوهرم 
ماندنــد. بعــد از اینکــه کارمــان طــول کشــید، 
شــوهرم تماس گرفت و گفت که هــوا خیلی گرم 

است و آنها به خانه برمی گردند. 

 چطور شد که به بستنی فروشی رفتید؟
بعــد از کلی خرید و گشــت زنی، می خواســتیم 
دوباره به مطب برگردیم، ولی ملیکا و میترا گفتند 
مامان ما تشــنه ایم. ترو خدا بیا آبمیوه بخوریم. 
آن همــه آبمیوه فروشــی در آنجا وجود داشــت، 
نمی دانــم چــرا درســت دســت گذاشــتند روی 

همان آبمیوه فروشی معروف. 

وقتــی بــه آبمیوه فروشــی رفتیــد، خانــواده 
جلیلیان را هم دیدید؟

بله. درســت یادم می آید که پسر کوچک شان 
آمــد و از مــا ســفارش گرفــت. بــه مــن می گفــت 
خاله؛ خیلی شــیرین زبان و مودب بود. همگی 
آب هویج بستنی ســفارش دادیم. ملیکا و میترا 
خیلی خوشحال بودند. می خواستیم بخوریم 
که از مطــب با جــاری ام تماس گرفتنــد و گفتند 
که کار دخترش تمام شده؛ همگی بلند شدیم. 
اما من گفتم شما همین جا بشینید بستنی تان 
را بخوریــد، مــن خــودم میــر وم و او را بــه اینجــا 

می آورم. 

بعد چه شد؟
از جایم بلند شــدم و از بستنی فروشــی بیرون 
آمدم. آخرین تصویــر از دخترهایم را دیدم. یک 
قدم، دو قــدم و درنهایت قدم نهم را برداشــتم، 
گهان زمین لرزید. برگشتم. تا چشم کار می کرد  نا
آوار بــود. باورم نمی شــد کــه دخترهایم زیــر آوار 
باشند. از میان جمعیت و آن همه سنگ و کلوخ 
به دنبال بستنی فروشی می گشتم. می خواستم 
خیالم راحت شــود که آنها سالم اند، ولی چیزی 
ندیــدم. مدتــی بهت زده بــودم. تــا اینکــه در آن 
شلوغی و فریاد مردم، یاد دختر جاری ام افتادم. 
بالفاصله خواستم وارد ساختمان شوم، ولی به 
من اجازه ندادند. با این حال، هر جور بود پله ها 
را باال رفتم. دختر جاری ام را برداشتم و به پایین 
برگشتم. با شــوهرم تماس گرفتم و تازه آن زمان 

بود که فهمیدم دخترهایم زیر آوار هستند. 

از کسی شکایتی دارید؟
از چــه کســی شــکایت کنیــم. زندگــی مــا تمام 
شــده؛ دیگر چه فایــده ای دارد. هنــوز هم باورم 
نمی شــود. مــن تنهــا چنــد قــدم بــا دخترهایم 
فاصلــه داشــتم. تنهــا چنــد قــدم تــا مــرگ؛ ای 
کاش مــن هــم آنجــا می مانــدم. زندگی مــا نابود 
شــده؛ پسرم افســرده شده. مرتب اســم ملیکا را 
می آورد. با او خیلی جور بود. سعی کردیم برایش 
توضیح بدهیم که او دیگر نیست، ولی فایده ای 
ندارد. می گویــد یا به آنها بگو برگردند یا مرا پیش 
ک ها  آنهــا ببــر. هر بــار ســر مــزارش می رویــم خا
را کنــار می زنــد و می گوید میترا اینجــا نمی تواند 
بخوابــد. خودمــان هم کــه حال مــان روزبــه روز 
بدتر می شــود. خانواده جــاری ام همینطورند. 
جــاری ام ســه دختــر و یــک پســر چهــار ماهــه 
داشت. حاال همگی بی مادر شده اند. مرتب به 
این فکــر می کنم کــه دخترهایم چطــور مردند. 
عــذاب کشــیدند یــا همــان لحظــه اول جــان 
باخته انــد. کاش همــان لحظــه جان شــان را از 
دســت داده باشند. کاش زجر نکشیده باشند. 

این فکرها ما را نابود کرده است.

خبر3

گفت وگوی »شهروند« با مادر 2 خواهری که زیر آوار متروپل جان دادند

9 قدم برداشتم، دخترانم زیر آوار ماندند 

از جایم بلند شدم و از 
بستنی فروشی بیرون آمدم. 
آخرین تصویر از دخترهایم 

را دیدم. یک قدم، دو قدم و 
درنهایت قدم نهم را برداشتم، 

گهان زمین لرزید. برگشتم.  نا
تا چشم کار می کرد آوار بود. 
باورم نمی شد که دخترهایم 

زیر آوار باشند. از میان 
 جمعیت و آن همه سنگ

  و کلوخ به دنبال
 بستنی فروشی می گشتم.
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شکست انگلیس از ژاندارک
593 ســال پیش، برابر 12 ژوئن 1429 میالدی، در نبرد بین انگلستان و فرانسه 
)معروف به جنگ های صدساله(، فرانسوی ها برای نخستین بار بر سپاه بریتانیا 
پیروز شــدند و ژنرال ویلیام الپل، فرمانده نیروهای انگلیسی را به اسارت گرفتند. 
ژاندارك دختــر الهام بخش فرانســوی در این نبرد وظیفــه فرماندهی هموطنان 
خود را برعهده گرفته بود. ژاندارك که پیش از این و در جریان نبرد، سربازان ناامید 
و فرســوده فرانســوی را تشــویق به ادامه جنگ می کرد، از 11 ژوئن کار فرماندهی را 

مستقیما به عهده گرفت که نتیجه آن یک پیروزی بسیار بزرگ بود. 

 رد پیشنهاد مجازات اسرائیل  
55 ســال پیــش، برابــر 12 ژوئــن 1967 میــالدی، شــورای امنیت ســازمان ملل، 
پیشــنهاد شــوروی بــرای مجــازات اســرائیل و وادار ســاختن آن به تخلیــه اراضی 
اشــغالی را رد کــرد. ارتــش اســرائیل 5 ژوئــن 1967 طــی یــک حملــه غافلگیرانه به 
پایگاه های هوایی مصر حمله کرده بود )مقدمه جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل(. در 
این جنگ اسرائیل، بیت المقدس شرقی را تصرف و همچنین ارتفاعات جوالن، 
نوار غزه و صحرای سینا را اشغال کرد. این جنگ بر شمار آوارگان فلسطینی افزود. 
صحرای ســینا یک دهه بعد، پس از ســازش کمپ دیوید، تخلیه شد ولی جوالن 

همچنان در اشغال اسرائیل باقی مانده است.

 ستاره برتر کشتن مرغ مقلد
19 ســال پیش، برابــر 12 ژوئن 2003 میــالدی، الدرد گریگوری پک، بازیگر شــهیر 
ســینمای جهان در لس آنجلس درگذشــت. گریگوری پک در فهرســت بزرگترین 
هنرپیشــگان مرد تاریخ ســینما رتبه دوازدهــم را از آن خــود کرده اســت )پایین تر 
از هامفــری بــوگارت، مارلون برانــدو، چارلی چاپلیــن و باالتــر از جان ویــن، الرنس 
گالس(. نقش آفرینی  او در آثار بــه یادماندنی چون »تعطیالت در  اولیویه، کــرک دا
غ مقلد«، »موبی دیک« و »اســب کهر  رم«، »برف هــای کلیمانجارو«، »کشــتن مر
را بنگــر« هرگز از یاد هــا نخواهد رفت. در ماه می ســال 2003 و تنهــا دو هفته قبل از 
غ  مرگ گریگوری پک، بنیاد فیلم آمریکا نقش او، آتیکوس فینج در فیلم »کشتن مر

مقلد« را به عنوان »برترین قهرمان پرده های سینما در تاریخ« برگزید.

شاعر انقالب و راوی وقایع
6 سال پیش، برابر 22 خرداد 1395 خورشیدی، حمید سبزواری، شاعر معاصر 
و ملقب به پدر شــعر انقــالب، در 91 ســالگی درگذشــت. ســبزواری ســال 1304 در 
سبزوار متولد شد. از آثار او می توان به »سرود سپیده«، »یاد یاران«، »سرود درد«، 
و... اشاره کرد. شعر حمید ســبزواری را شناســنامه زمان دار انقالب لقب داده اند 
زیرا کمتــر حادثه یا رویدادی بعد از انقالب رخ داده اســت که انعکاس آن در شــعر 
او نیامده باشد. از جمله اشعار معروف او می توان به »خمینی ای امام« اشاره کرد. 
قطعه موسیقایی ماندگار »همپای جلودار« با صدای حسام الدین سراج و دکلمه 

فرج اهلل سلحشور از آثار ماندگار این شاعر چیره دست به شمار می رود. 

مستأجر یک دوره ای کاخ سفید
کــر بوش، فرزند  98 ســال پیش، برابر 12 ژوئن 1924 میــالدی، جرج هربرت وا
ســناتور پرســکات بوش، در شــهر میلتون ماساچوســت به دنیا آمــد. نماینده 
آمریکا در سازمان ملل متحد، نماینده کنگره آمریکا از حوزه تگزاس، سفیر ایاالت 
متحده در چین، رئیس ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا )ســیا(، معــاون رونالد 
ریگان رئیس جمهوری آمریکا و در نهایت تکیه زدن بر صندلی ریاست جمهوری، 
بــه نوعی نمــودار اوج گیــری پله پلــه جرج بــوش پــدر در عرصه سیاســت ایاالت 
متحده آمریکاست. جرج بوش سال 1988 در پی پایان دوره ریاست جمهوری 
کیس فرماندار ماساچوست و نامزد حزب  رونالد ریگان موفق شــد مایکل دوکا
دموکرات را با کســب 426 رأی الکترال شکســت داده و به عنوان چهل و یکمین 
رئیس جمهــوری ایــاالت متحــده ســوگند یــاد کنــد. مهم تریــن واقعــه دوران 
ریاست جمهوری بوش پدر را باید حمله آمریکا و نیروهای ائتالف به عراق برای 
بیرون رانــدن ارتش این کشــور از کویــت قلمداد کــرد. ســال 1992 میالدی بیل 
کلینتون نامزد حزب دموکرات با کســب 370 رأی الکترال در برابــر 168 رأی، عذر 
جرج بوش را از کاخ ســفید خواســت و او را در کنار معدود روسای جمهوری   یک 

دوره ای آمریکا قرار داد. جرج بوش 30 نوامبر 2018 در 94 سالگی درگذشت.

210 ســال پیــش، برابــر 12 ژوئــن 1812 میــالدی، 
ناپلئــون بناپــارت امپراتور فرانســه فرمــان حمله به 
روســیه را صــادر کرد. کمتــر از یک دهه پیــش از این 
حمله، دهکده استرلیتز در قلمرو امپراتوری اتریش، 
شــاهد صف آرایی ارتش های دو امپراتوری  روسیه و 
اتریش برای پایان دادن به افســانه ناپلئون بناپارت 
بــود. ایــن دو امپراتوری قصد داشــتند شــر ناپلئون 
را برای همیشــه از ســر خــود کم کننــد، اما پــس از 10 
ســاعت جنگ بی وقفه، این فرانســوی ها بودند که 
نبرد امپراتورهــا را به نفع خــود پایــان دادند. نتیجه 
ایــن شکســت فضاحت بــار بــرای روســیه و اتریــش 
امضای »پیمان پرســبورگ« بــود که بــه موجب آن 
اتریش در کنار پرداخت 40 هزار فرانک غرامت، همه 
گــذار کرد.  متصرفــات خــود در ایتالیا را به فرانســه وا
ناپلئون همچنین در نهایت بزرگ منشی اجازه داد 
باقی مانده ارتش شکســت خورده روســیه به کشور 
خــود بازگردند. به گــواه تاریخ پــس از این جنگ بود 

کــه فرانســه برای نخســتین بــار طــی تاریخ خــود در 
قامت یکی از قدرت هــای بزرگ اروپایی ظاهر شــد. 
ناپلئون هفت سال پس از استرلیتز بار دیگر متوجه 
روسیه شــد. او با نیم میلیون ســرباز راه استپ های 
خشــک نیمه شــمالی کره زمین را در پیش گرفت تا 
بزرگترین لشکرکشی تاریخ اروپا تا آن زمان رقم بخورد. 
امپراتور فرانســه پس از مضمحل کــردن روس ها در 
نبــرد بورودینو، راه خود را به ســمت مســکو بــاز کرد. 
در پایتخت افســانه ای تزارها پیروزی بــزرگ دیگری 
انتظار فرانســوی ها را می کشــید و آنها موفق شدند 
کل شــهر را که خالی از سکنه شده بود اشغال کنند، 
بــا این تبصره کــه روس ها قبــل از فرار مســکو را آتش 
زده و تمــام آذوقــه موجــود در انبارهــا را با خــود برده 
بودند. حاال فرانســوی ها با شــهری طــرف بودند که 
نــه ســرپناهی داشــت و نــه غذایی بــرای ســیرکردن 
شکم شــان. در چنیــن اوضاعــی ناپلئــون چــاره ای 
نداشــت جــز آنکه دســتور عقب نشــینی به ســمت 

فرانسه را صادر کند. از لشکرکشی ناپلئون به روسیه 
در تاریخ سیاسی جهان به عنوان یک اشتباه بزرگ 
نظامی یاد شده است. اشتباهی که پیش از ناپلئون، 
ســوئدی ها در جریان نبردهای موســوم به »جنگ 
بــزرگ شــمالی« مرتکب شــدند و یــک قرن پیــش از 
امپراتور فرانسه مزه شکست را چشیدند. سال 1709 
میــالدی و در جریان »جنــگ بزرگ شــمالی«، کارل 
دوازدهم امپراتور ســوئد که نزدیک به نیمــی از اروپا 
را تحت ســیطره خود داشــت، بــرای فتح روســیه   با 
ک این کشــور پهناور شد. اما  ســربازان خود وارد خا
نتیجه این حمله، نابــودی ارتش ســوئد و فرار کارل 
به قلمرو امپراتوری عثمانی بود. یکصد ســال پس از 
ریســک نظامی کارل دوازدهم، ناپلئون که از روابط 
روس ها با دشمن فرانسه یعنی انگلستان ناخرسند 
ک روســیه یــورش آورد و تــا دروازه هــای  بــود بــه خــا
مســکو پیشــروی کرد، اما در نهایت حریف ســرمای 

زمستان و کمبود آذوقه نشد.
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کام روسیه از کارل تا ناپلئون، همه فاتحان نا

نلسون ماندال )نفر سوم( در حال ورود به صحن دادگاه - 1964
58 سال پیش، برابر 11 ژوئن 1964 میالدی، نلسون ماندال به جرم شرکت در اقدامات خشونت آمیز و تحریک دیگر کشورها برای حمله نظامی به آفریقای 
جنوبی از سوی قضات دادگاه به حبس ابد محکوم شد. ماندال اتهام نخست را پذیرفت اما اتهام دوم را رد کرد. او برای گذراندن دوران محکومیت خود 

به جزیره روبن فرستاده شد و تا 27 سال بعد رنگ آزادی را به خود ندید.

فاصله درست با دشمنان
چرچیــل  وینســتون  از  مشــهور  جملــه ای 
سیاســتمدار شــهیر و نخســت وزیر بریتانیــا در 
دوران جنــگ جهانــی دوم نقل می شــود به این 
مضمــون کــه: دوســتانت را نزدیک خــودت نگاه 
. او در کتاب خاطرات  دار و دشــمنانت را نزدیکتر
خود می نویسد: زمانی که پســرکی 11 ساله بودم، 
روزی ســه نفر از بچه هــای قلدر مدرســه مقابلم 
ســبز شــدند، کتــک مفصلی به مــن زدنــد و پولم 
را بــه زور از من گرفتنــد. وقتی به خانه رســیدم با 
چشــمانی گریان قضیه را برای پدرم شــرح دادم. 
پدر نگاهــی تحقیرآمیز بــه من کــرد و گفت: »من 
از تــو انتظــار بیشــتری داشــتم. واقعــًا مایه  شــرم 
اســت کــه از ســه پســربچه  نــادان کتــک بخوری. 
فکر می کردم پســر من باید زرنگتر از این حرف ها 
باشــد ولــی ظاهــرًا اشــتباه می کــردم.« بعــد هــم 
ســری تــکان داد و گفــت: »ایــن مشــکل خودت 
اســت باید خــودت آن را حل کنــی!« وقتی پدرم 
حمایــت خــود را از من دریــغ کرد تصمیــم گرفتم 
یکــی  یکــی  اندیشــیدم  اول  کنــم.  پیــدا  راهــی 
می توانــم از پس شــان بربیایــم. آنهــا را تنهــا گیــر 
می آورم و حساب شــان را می رســم. اما بعد گفتم 
نه، آنهــا دوباره با هم متحد می شــوند و باز من را 
گهــان فکری به خاطرم رســید.  کتــک می زنند. نا
ســه بســته شــکالت خریدم و با خود به مدرســه 
بردم. وقتی مدرســه تعطیل شــد به آرامی پشت 
سر آنها حرکت کردم و سر یک کوچه  خلوت صدا 
زدم: »هــی بچه هــا صبــر کنیــد«. شــکالت ها را از 
جیب بیرون آوردم و به هر کدام یک بسته دادم. 
اول با تردیــد به من نگاه کردند و بعد شــکالت ها 
را گرفتند و تشکر کردند. من گفتم: »چطور است 
با هم دوســت باشــیم؟« بعــد قدم زنان بــا هم به 
طــرف خانــه رفتیــم. پــس از آن مــا هــر روز بــا هم 
بــه مدرســه می رفتیــم و با هــم برمی گشــتیم. به 
واسطه  دوستی ام با آنها تا پایان سال همه از من 
حســاب می بردنــد و از ترس دوســت های قلدرم 
هیچ کــس جــرات نمی کــرد مزاحمم شــود. روزی 
قضیــه را بــه پــدرم گفتــم. او لبخنــدی زد و گفت: 
گر آن روز  »آفرین، نظرم نسبت به تو عوض شد. ا
من به تــو کمک کرده بــودم تو چه داشــتی؟ یک 
پدر پیر غمگین و ســه دشــمن جــوان و عصبانی 
و انتقام جــو. اما امروز تو چــه داری؟! یک پدر پیر 

خوشحال و سه دوست جوان و قدرتمند.« 

درد مشترک،درک متقابل
مغازه دار روی شیشــه اطالعیــه ای نصب کرده 
 .» کــدام 10 دالر گربــه  فروشــی، هــر  بــود: »بچــه 
لحظاتی بعد ســر و کله  پســربچه ای پیدا شــد. او 
دست در جیبش کرد، مقداری پول خرد در آورد 
و گفــت: »مــن 2 دالر و 37 ســنت دارم. می توانم 
نگاهی بــه توله ها بیندازم؟« صاحــب مغازه پس 
از لبخنــدی ســوت زد، یــك گربــه مــاده بــا پنــج تا 
توله فســقلی از النه شــان بیــرون آمدنــد و داخل 
مغــازه بــه  راه افتادنــد. یکــی از توله هــا بــه شــکل 
محسوســی می لنگیــد و از بقیــه عقــب می افتاد. 
پســر کوچولو بالفاصله به آن بچه گربه اشاره کرد 
و گفــت: »آن تولــه  چــه مشــکلی دارد؟« صاحب 
مغازه جواب داد: »دامپزشك گفت حفره  مفصل 
ران نــدارد و به همیــن خاطر تا آخــر عمر خواهد 
لنگیــد.« پســرک با هیجــان گفت: »مــن همان را 
می خواهــم، همــان را می خــرم!« صاحــب مغازه 
گر  گفــت: »نه، ایــن توله بــه درد نمی خورد. تــازه ا
آن را بخواهــی همین طوری مجانــی می دهم به 
تــو!« پســربچه بــا جدیت بــه چشــمان مغــازه دار 
نگریســت و گفــت: »نــه، نمی خواهــم مجانــی به 
من بدهید. او به اندازه  بقیــه  توله ها ارزش دارد. 
من پولش را به شــما می دهم. 2 دالر و 37 سنت 
را حــاال و بعــد هر مــاه چنــد دالر می دهــم که کل 
پــول را پرداخــت کــرده باشــم.« مغــازه دار گفت: 
»ولــی آن بــه درد نمی خــورد. هیچ وقت قــادر به 
دویدن و بازی کردن نیســت!« پسرك با شنیدن 
ایــن حــرف خــم شــد و بــا دو دســت لبــه  چــپ 
شــلوارش را گرفــت و بــاال کشــید.  پــای چــپ را که 
بدجور آســیب دیده بــود و به وســیله  آتلی فلزی 
محکم نگاه داشــته شــده بود به مغازه دار نشان 
کــه در چشــمان او زل زده بــود  داد و در حالــی 
گفــت: »می بینیــد کــه من هــم نمی توانــم بدوم. 
این توله  هم به کســی نیاز دارد که وضع و حالش 

را خوب درك کند.«
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ک کف پا خا
گر به رخسار چو ماهت صنما می نگرم/به حقیقت اثر لطف خدا می نگرم
تا مگر دیده ز روی تو بیابد اثری/هر زمان صد رهت اندر سر و پا می نگرم

ک کف پایت به وفا می نگرم تو به حال من مسکین به جفا می نگری/من به خا
آفتابی تو و من ذره مسکین ضعیف/تو کجا و من سرگشته کجا می نگرم

سر زلفت ظلمات  است و لبت آب حیات/در سواد سر زلفت به خطا می نگرم
هندوی چشم مبیناد رخ ترک تو باز/گر به چین سر زلفت به خطا می نگرم
راه عشق تو درازست ولی سعدی وار/می روم وز سر حسرت به قفا می نگرم

سعدی

  سینه بی  کینه

دل روان جان می دهد در عشق آن جانان ما/گر قبولش می کند شکرانه ها بر جان ما
غرقه دریای بی پایان کجا یابد کنار/ساحلش پیدا نباشد بحر بی پایان ما

هرچه آید در نظر آیینه گیتی نماست/روشنش بنگر که باشد نور آن جانان ما
گر داری طلب کن ذوق جاویدان ما جان حیات جاودان از عشق جانان یافته/عشق ا

مجلس عشق ست و رندان مست و ساقی در حضور/ساغر می نوش کن شادی سرمستان ما
گر خواهی بجو گنج دل ویران ما سینه بی کینه ما مخزن اسرار اوست/گنج ا

نعمت اهلل رند و سرمست است و جام می به دست/می برند آن می دهد این سید رندان ما
شاه نعمت اهلل ولی


