 5گزارش «شهروند» از ماجرایی تلخ؛ بیماری که قربانی تنبیه تکنیسینهای اورژانس شد
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متوفی :کودک  2ساله
علت مرگ :خشم یک راننده!

قلمدر دست
شاخهایمجازی!
6

«شهروند» موج انتشار کتاب
از سوی سلبریتیهای شبکههای اجتماعی را بررسی می کند
به همراه گفتوگو با
محمدهاشماکبریانی،نویسنده
علیرضا بهنام ،شاعر و منتقد
فرید قدمی ،نویسنده و مترجم

2

رهبر انقالب در دیدار رئیسجمهوری
ترکمنستان و هیات همراه:

سیاست دولت
ایران گسترش
روابط با کشورهای
همسایه است
4

قرارگاه «خاتماالنبیا»
کار تخریب متروپل را عهدهدار شد

قدردانی رئیسی
از اقدامات
هاللاحمر
در «متروپل »
8

استقاللیها
فضای مجازی را
منفجر کردند!
4
بانوان در دوره بازآموزی امدادی
توان و مهارت شان را محک زدند

زنان آماده
امداد و نجات
11

گزارش «شهروند» از دالیل مرگ  8نفر
در آتش سوزی یک رستوران در شهریار

جشن آخر
8

خط رو خط؛
یک متر و  20سانت
برای موتورسواران
نقشه جدید مدیریت شهری تهران
از راه رسید

10

آبله میمونی چیست؟
عالیم ،راه انتشار و روش پیشگیری

نگران اپیدمی
بزرگ نباشیـد!
�نجشــنبه |
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ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ اوﻟیﻦ

ﺗﺐ ﮐﻪ
ﺳردرد
ردهای ﻋﻀﻼنﻰ
د
ﮐﻤر درد

ﻧﮕ ﯿـ
ﺒﺎﺷ
ﻧ

وﻟﯿﻪ ﻋﺒﺎ
ﻋﻼﺋﻢ ا

ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ

ﻣﯿﻤﻮﻧﻰ
از آﺑﻠﻪ

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳﻰ
ﺳــﺮاﯾﺖ ﻣﻰ
راهﻫﺎى
ﻣﯿﻤﻮﻧﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻠﻮﮔﯿﺮى از
ﺑﻮد .ﺑﺮاى ﺟ
ﺑﯿﻤﺎرى آﺑﻠﻪ
ﻓﻬﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺣﺎل ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ
وﺟﻮد دارد:
از آن ﻗﺎﺑﻞ
راهﻫﺎى ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى ﯿﻤﻮﻧﻰ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدى وﯾﺮوس ﺑﺎﺷﻨﺪ )از
آﺑﻠﻪ ﻣ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﻣﻞ
در آﻧﻬﺎ آﺑﻠﻪ
اﺑﺘﻼﺑﻪ وﯾﺮوس ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ در
ﻮددارى ﮐﻨﯿﺪ.
از ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ( ﺧ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﻰ
ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻤﺎس
ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﯿﻤﻮﻧﻰ دﯾﺪه ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼﻓﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮادى
ﺧﻮﺑﻰ رﻋﺎﯾﺖ
از
از ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ درﻣﻌﺮض ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺳﺖ را ﺑﻪ
ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﻟﮑﻞ.
ﺑﯿﻤﺎران آﻟﻮده را
اﻧﺴﺎنﻫﺎى آﻟﻮده،
ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ
ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﯾﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ
ﭘﺲاز ﺗﻤﺎس
اﺳﺘﻔﺎده
ﻓﺮدى )(PPE
دﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﯾﺎ ﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺷﺴﺘﻦ
ﺑﯿﻤﺎران از ﺗ
ﻣﺜﺎل ،ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
اﺑﺘﻼﺑﻪ آﺑﻠﻪ
ـﻮاردى از
ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻣـ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻰﺷﻮد:
اى ﺳــﻔﺮ
ﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﺟﺪا
ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،رﻋﺎﯾﺖ ا
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺮده
دﯾﺪه ﺷﺪه
وﻟﮕﺮد از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯿﻤﻮﻧﻰ
ﺧﻮددارى ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﻰ ﯾﺎ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ
ﮔﻮﺷﺖ ﺷﮑﺎر
ﺑﻪ
ﺎﻟﺸــﺎن ﺧﻮب
زدن و ﺧﻮردن
از دﺳﺖ
اﻓﺮادى ﮐﻪ ﺣ
ﯾﺎ ﺣﻮﻟﻪ را ﺑﺎ
اﺷﺘﺮاك ﻧﮕﺬارﯾﺪ.
رﺧﺘﺨﻮاب
ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻮﺳﺘﻰ
ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﯾﺎ ﺟﻮشﻫﺎى
ﻣﯿﻤﻮﻧﻰ داﺷﺘﻪ
ﺳــﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻰ
آﺑﻠﻪ
اﺳﺖ اﻓﺮادى ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ
ﺑﺎ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
دارﻧﺪ،
ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺨﺘﻪ
ﮔﻮﺷﺖ
ﺧﻮددارى ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﺴﺘﮕﻰ
ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻟرز
ﻣﺘﻮرم ﮐﻪ
ﻏدد ﻟﻨﻔاوی
شﻨاﺧﺘﻪ ﻣﻰشﻮد
ﻟﻨﻔادنﻮﭘاﺗﻰ
)ﺟﻮشهای
ﺜﻮرات ﭘﻮﺳﺘﻰ
ﻣﻰشﻮند.
اﯾﺠاد ﺗﺐ ،ﺑ
ﺑﻌد ﻇاهر
ﭘﺲاز
ﻣﻰدهد:
ﯾﮏ ﺗا  3روز
ﺗﺄﺛیر ﻗرار
رﮐیﻦ( ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ
زﯾر را ﺗﺤﺖ
ﭼ
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻣﻮارد
ﺑﺜﻮرات
راﯾﺞﺗرﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ
ﭘﻮﺳﺖ
آﺑﻠﻪ اﺳﺖ
نﺸانﻪ انﻮاع
ﮐﻒ دﺳﺖ

اﯾﻨﻔﻮ
ﮔﺮا
ﻓﻰ

ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ
ﻓﮑﺮ
وﺟﻮد اﮔﺮ ﺧﺪاى ﻧﮑﺮده ﺑﻮدهاﯾﺪ ،ﺑﺮاى
ﺑﺎ اﯾﻦ
در ﺗﻤﺎس
آﺑﻠﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻰ
ﺑﻪ ﻣﺪت 21
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و
وﯾﺮوس
ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ:
راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ
ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻮد
ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
روز ﻣﺮاﻗﺐ
ﺗﺐ ﺧﻮد را
دارﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺐ ﯾﺎ
روزى دو ﺑﺎر
ﻣﺘــﻮرم
ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوى
ﺳﺎﻋﺖ در
ﺑﻪ ﻣﺪت 24
و
اﮔﺮ ﻟﺮز ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺧﻮد را
ﺑﺜﻮرات ﭘﻮﺳﺘﻰ
ﻓﻮرا ﺧﻮد را
اﯾﺰوﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳــﺘﻰ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ،
ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺜﻮرات ﭘﻮ
اﮔﺮ ﺗﺐ و ﯾﺎ
ﮐﺎرﻫﺎى روزﻣﺮه
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﺎ اورژاﻧﺲ
ﺧﻮن و ﺷﯿﺮ
اﯾﺰوﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ دارﯾﺪ ،از اﻫﺪاى
ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻣﺘﻰ
ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ را
اﮔﺮ
اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺧﻮد را
ﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
دادن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ا

:آر

در ﺻﻮرت

وس آﺑﻠﻪ ﭼﻪ
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮ

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

ﺗﺠﺮﺑﻪ

ش

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﯿﻤﺎرى در
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ
اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
و ﺷﺪت
اﺳﺖ
ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل
ﻣﻰﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ  19ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﻤﻮﻧﻰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﻮر ﮐﻪ
ﮐﻮوﯾﺪ-
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ
ﺮاﺷﯿﺪه ﻫﻤﺎن ﻫﺎى وﯾﺮوﺳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﯿﺪﻣﻰ ﺑﺰرگ از آﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﭘﻮﺳﺖ ﺧ
ﯾﮏ ﻣﻮرد
ﺑﯿﻤﺎرى
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
آﻧﭽﻨﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ ﻫﺮ  10ﻣﻮرد،
ــﺎﻫﺎى ﻣﺨﺎﻃﻰ ﯾﺎ ) (CDCﻣﻰﮔﻮﯾﺪ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﮕﺮان
ﭘﻮﺳــﺖ
 ،CDCاز
را دﺳﺖﮐﻢ
ﻏﺸ
ﮐﻪ
روى
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ
از ﺑﯿﻤﺎرى
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻔﺲ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى
واﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺴﺎن ﻋﻮارض اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى ﭘﻮﺳــﺘﻰ،
ﺳﺪهﻫﺎى
ﮐﻨﺘﺮل و
ﻏﯿﺮاز ﻋﻮارض
ﭘﺲ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم ﺗﺎ
ﺳﺖ.در
ﻣﻰ
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺪن ﺷــﻮﻧﺪ .ﻣﺮﮐﺰﻣﯿﻤﻮﻧﻰ ﺑﺴــﯿﺎر ﮐﻢ ا ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه از ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺑﻮد.ﺑﻪ
ﻣﺮگ ﻣﻰﺷﻮد .ﻫﺮﺣﺎل آﺑﻠﻪ از
ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ
دﻫﺎن ﻓﺮد
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺪه وارد
ﻓﺮد در آﺑﻠﻪ
ﺗﻤﺎس ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺪت ﻓﺮد آﻟﻮده ﺑﻪ
آﺑﻠﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻰ ﻣﺮﻏﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪدرﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺷﯿﻮع ﻓﺮد ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ
دﻫﺎن
ﯿﻤﺎرى را
آﺑﻠﻪ
ﻣﺮگوﻣﯿﺮ
ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻻ ﻓﻘﻂ از ﺗﻨﻔﺴــﻰ ﺑﺰرگ از ﻣﺪت  3ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺎﺳﮏ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻰ
ﺷﺪﯾﺪ ﺑ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮاى
ﺑﻪ اﻧﺴــﺎن ﭘﺮش ﻗﻄﺮات
ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ
ﭘﯿﺶ ﯾﮑﻰ از
ﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺰدﯾﮏ و
اﻓﺮادى
ﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ او ﺑﺪون ا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ!ﭘﺲ
ﻤﻮﻧﻰ در
ﺷﺪﯾﺪ ﻋ
ﺑﺴﯿﺎر رخ ﻣﻰدﻫﺪ.
اﺷــﺘﻪ
ﻣﯿﻤﻮﻧﻰ ﻣﺒﺘﻼ
وﻣﯿﺮ آﺑﻠﻪ ﻣﯿ
ﺑﺮاى ﻣﻮارد
ﻏﯿﺮآﻟﻮده
از ﻓﺮد آﻟﻮده ﻗﺮار داﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ آﺑﻠﻪ
ﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ
ﻣﻮارد ﻣﺮگ
 1,5ﺗﺎ  2ﻣﺘﺮى ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ،
اﺳﺖ .ﻋ
ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ(
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
)ﺑﺮاى
ﮐﻤﺘر(
ﯾروس
)ﺳﻦ
ﻣﻰ

درﻣﻌرض و
ﺟﻮانﺗر ﺑﻮدن
طﻮﻻنﻰﻣدت
ﻗرارﮔرﻓﺘﻦ
ﮐﻠﻰ ﺿﻌیﻒ
داشﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ
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حفظسهمنفتایراندر
بازار چینبر اساس آمار اوپک
بر اســاس آخرین گــزارش اوپــک ،تولید نفت
ایــران نســبت بــه پیــش از تنــش نظامــی بین
روســیه و اوکرایــن نهتنهــا کاهــش نداشــته که
نســبت به ســه ماهه اول ســال جاری میالدی
 16هزار بشکه نیز بیشتر شده و از این رو ،ایران
نهتنها ســهم خود را از بازار نفت چین از دست
نــداده کــه این ســهم بیشــتر نیز شــده اســت.
بــر اســاس آمارهــا ،روســیه در این مــدت نفت
بیشــتری به هند فروخته ،اما میــزان صادرات
آن بــه چیــن تقریبــا ثابــت بــوده اســت.این در
شــرایطی اســت کــه در داخل کشــور ،برخــی از
منتقــدان دولت ســیزدهم با جنگ رســانهای
همســو با رســانههای غربی ،بــه دنبال انتشــار
شایعه جایگزینی نفت روســیه با نفت ایران در
بازار چین هســتند .نگاهــی به آخریــن گزارش
اوپک اما این ادعا و شایعات را تکذیب میکند.
بر اســاس آخریــن گــزارش اوپــک از تولید نفت
اعضــای آن در مــاه گذشــته میــالدی ،تولیــد
نفت ایــران در ماه می به 2میلیــون و 544هزار
بشکه در روز رســیده است .این در حالی است
کــه تولیــد نفــت ایــران در ســه ماهــه اول ســال
جــاری میــالدی 2میلیــون و  52۸هزار بشــکه
بــرآورد شــده اســت کــه نشــان میدهــد تولید
نفــت ایــران از زمــان حمله روســیه بــه اوکراین
نهتنها کاهش نداشــته بلکه  16هزار بشکه نیز
بیشــتر شــده اســت.بنابراین با توجه به ثابت
بــودن ظرفیــت پاالیشــی کشــور ،مــازاد تولیــد
نفــت خام کشــور صرف صادرات شــده اســت.
ایــن افزایــش صــادرات یــا بــه مشــتری ســنتی
ایران یعنی چین انجام شــده یا بــازار جدیدی
برای نفت ایران ایجاد شــده است که در هر دو
حالت نشــاندهنده دیپلماســی فعــال ایران
در بازاریابی نفت خام و اســتفاده از روشهای
نوینفروشاست.
3کیوسک

دیلیتلگراف

«قضــات اروپایی پــرواز مهاجــران بــه روانــدا را متوقف
کردند» عنوان گزارش اصلی روزنامه دیلیتلگراف است.
اینروزنامهدر گزارشخود آورده«:تمامپروازهایانتقال
بهرواندااکنونممکناستهفتههامتوقفشودتااینکه
بررســی کامل قضائی درباره این سیاســت انجام شــود».
تلگراف گفته وزیران همچنین ممکن است چشمپوشی
از عضویتدر دادگاهحقوقبشر اروپارادر نظر بگیرند.

سیاست دولت ایران
گسترش روابط با کشورهای همسایه است

روز گذشــته ،رئیسجمهــوری
ترکمنســتانو هیــاتهمــراهبــاحضرت
آیتاهلل خامنهای ،رهبــر معظم انقالب
اسالمی،دیدار کردند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،رهبــر
انقالب اســالمی در دیــدار ســردار بردی
محمداف،رئیسجمهوریترکمنستان
و هیــات همــراه ،گســترش و تعمیــق هر
چهبیشــتر روابــطرا کامــالبهنفــعهر دو
کشــور دانســتند و گفتنــد« :سیاســت
دولتجمهوریاسالمیایران ،گسترش
روابطبا کشورهایهمسایهاستواین،
سیاستی کامالدرستاست».
ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه الزمــه عبور
از موانــع منــوط بــه عــزم و اراده جــدی
دو کشــور بــرای گســترش روابــط اســت،
افزودنــد« :البتــه روابط دوســتانه میان
ایران و ترکمنستان مخالفینی در سطح
منطقــه و بینالملــل دارد ولــی بایــد بــر
موانعفائقآمد».
رهبــر انقــالب اســالمی تاکیــد کردنــد:
«باید کمیسیونهمکاریهایمشترک
میــان دو کشــور بهصــورت جــدی فعال
باشــد و بــا پیگیــری مســتمر ،توافقهــا
بــه ســرانجام برســد ».در ایــن دیــدار که
ســید ابراهیم رئیســی ،رئیسجمهوری
کشورماننیز حضور داشت،سردار بردی
محمداف،رئیسجمهوریترکمنستان،
گفــت« :اولویــت دولــت ترکمنســتان
گســترش روابــط با همســایگان اســت و
تــالشداریمباتوجهبهاســنادهمکاری
که امروز امضا شد ،روابط خوب دو کشور
را در حوزههای مختلف بهویژه گاز ،برق
و حمــل و نقــل کاال و همچنیــن اجــرای
طرحهای بــزرگ بیــش از پیش تحکیم
ببخشیم».رئیسجمهوریترکمنستان
ُ
با اشــاره به ســیامین ســالگرد روابط دو
کشــور خطاب به رهبر انقالب گفــت« :از
طرفخودوهمچنینملتترکمنستان
از جنابعالــی بــه دلیــل حمایتهــای
همیشــگی از تعمیــق روابــط ایــران و
ترکمنستانتشکروقدردانیمیکنم».
رئیســی :مصمــم بــه امضــای ســند
همــکاری  2۰ســاله بــا ترکمنســتان
هستیم
همچنیــن ســید ابراهیــم رئیســی،
رئیسجمهــوری ،صبــح دیــروز پــس از

رئیســیدر پایــانبیان کــرد«:بــار دیگر
از حضــور رئیسجمهوری ترکمنســتان
و هیــات عالیرتبــه ترکمنســتان تشــکر
میکنم و امیدوار هســتم منشــأ توسعه
روابطوبرکاتمیاندو کشور باشد».

استقبال رسمی از همتای ترکمنستانی
خــود و امضــای ۹ســند همــکاری میان
ایــران و ترکمنســتان ،در کنفرانــس
مطبوعاتــی مربــوط بــه ایــن دیــدار
حضــور یافــت و گفــت« :الزم میدانــم
از رئیسجمهــوری ترکمنســتان بــرای
حضورشان در کشور جمهوری اسالمی
ایرانواجابتدعوتماتشکر کنم».
وی افــزود« :بــدون تردیــد حضــور
رئیسجمهــوری ترکمنســتان و هیــات
محترمهمراهاوبهعنوان کشور عالیرتبه
دوســت و همســایه مــا میتوانــد نقطــه
عطفروابطدو کشــور باشــد.مادر ســه
دهه گذشتهروابطبسیار خوبیبا کشور
ترکمنستانداشتهایم».
رئیسجمهوریبیان کرد«:سفر چند
ماه گذشــته بنده به عشــقآباد ،برخی از
همکاریهارامیانایرانوترکمنستانبه
ویژهدر زمینهسوآپ گازیوحملونقل
تقویت کــرد و قدمهای بســیار خوبی در
اینزمینههابرداشتهشد».
رئیســی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت برای
همکاریمیاندو کشــور بیشاز میزانی
اســت کــهامــروز صــورت گرفــت،تصریح
کــرد« :بــه نظــر مــن بایــد در حوزههــای
اقتصادی ،تجــاری ،آب ،بــرق و گاز میان
دو کشور همکاریهایبیشتریصورت
گیرد و تفاهمنامهها و قراردادهای میان
دو کشــور بهســطحبســیار باالتــریارتقا
پیداکند».
وی خاطرنشــان کــرد« :رابطــه مــا و
ترکمنســتان صرفــا رابطــه همســایگی
نیســت ،بلکــه رابطــه بــرادری ،تمدنــی
و فرهنگــی و بــه عبــارت دیگــر رابطــه
خویشــاوندی اســت و این رابطه عمیق
میتوانــد زمینــه همکاریهــای فــراوان
میاندو کشور رافراهم کند».
رئیسجمهوری اضافه کــرد« :جا دارد
از رئیسجمهــوری ســابق ترکمنســتان

که گام خوبی در جهت توسعه روابط دو
کشور برداشتند،تشکر کنموامیدوارمدر
دورهریاستجمهوریفرزنداوبهعنوان
رئیسجمهــوری جدیــد نیــز گامهــای
موثریبرداشتهشود».
رئیســی گفــت« :مهــم آن اســت کــه
در مذا کــرات انجــام شــده میــان دو
کشــور روشــن شــد اراده جــدی دو
کشــور بــر توســعه روابــط اســت و اجرای
تفاهمنامههــای امــروز و از همــه مهمتر
مصمم بودن مــا برای به امضا رســاندن
ســندی مربوط به دو دهه آینــده بیانگر
اهمیترابطهباترکمنستاناست».
ویبابیاناینکههمکاریبا کشورهای
دریایخزر یکیاز اولویتهایسیاست
خارجی جمهوری اســالمی ایران است،
خاطرنشان کرد« :از این رو ،ما از اجالس
آینده کهقرار استبامیزبانیترکمنستان
برگــزار شــود ،اســتقبال میکنیــم .حتما
همکاریهــای دو کشــور منتهــی بــه
همکاریهای منطقــهای و بینالمللی
خواهدشد».رئیسجمهوریبااشارهبه
اینکهدر اینمذا کراتمعلومشددیدگاه
دو کشور نسبتبهافغانستاننزدیکبه
هم اســت ،تاکید کرد« :معتقد هســتیم
در افغانســتان بایــد دولتــی فرا گیــر بــه
نمایندگی از تمام احزاب سیاسی وجود
داشــته باشــد و بــر مــردم آن حکومــت
کند».
وی تصریــح کــرد« :ادامــه بحثهــای
انجــام شــده در اجــالس وزرای خارجــه
کشــورهای همســایه افغانســتان مــورد
تاکیــد قــرار گرفت .مشــکالت و مســائل
موجــود در منطقــه بایــد بــه دســت
مســئوالن منطقه حل شــود و هــر گونه
حضور بیگانگانممکناستمشکالتی
به همراه داشــته باشــد و اعتقــاد ما این
است کهوجودبیگانگاندر منطقهمانع
امنیتومشکلساز خواهدبود».

دعوت از «رئیســی» برای شرکت در
اجالس کشورهای حاشیه خزر
در ادامــه ایــن کنفرانــس مطبوعاتــی،
سردار بردیمحمداف،رئیسجمهوری
ترکمنســتان اظهــار داشــت« :در حــال
حاضــر ،مذا کــرات میــان هیاتهــای
اجرایی ترکمنســتان و ایــران با موفقیت
انجــام شــد .گفتوگوهــا در فضــای
شــفاف و احترام متقابل میان دو کشــور
صــورت گرفــت و زمینههــا و چشــمانداز
روابطدوجانبهموردبحثو بررســیقرار
گرفت».
ویبــااشــارهبــهمباحثمطرحشــده
در گفتوگوهــا میان روســای جمهوری
ایــران و ترکمنســتان ،تصریــح کــرد« :در
جهت گســترش همکاریهای بازرگانی
و اقتصــادی و افزایــش حجــم مبــادالت
تجــاری ،مذا کراتــی صــورت گرفــت.
بخــش انــرژی و حمــل و نقــل از جملــه
مــوارد مهــم و اســتراتژیک فیمابین بود
و تمــام تالشهای خــود را برای توســعه
همهجانبــه ایــن مــوارد ادامــه خواهیم
داد.هــر دو کشــور مصمــمبــه گســترش
تعاملفرهنگیوانساندوستیمیاندو
کشور ومردمآنهستند».
رئیسجمهــوری ترکمنســتان اضافــه
کــرد« :از آقای رئیســی و مســئوالن ایران
برای حمایت از ابتکارات ترکمنستان در
مجامعبینالمللیتشکرمیکنیم».
محمدافبابیاناینکهروابطدر حوزه
خزر نیــز در مذا کــرات ما مــورد توجه قرار
گرفــت ،اعالم کــرد« :بــا احتــرام فــراوان از
رئیسجمهــوری محتــرم ایــران دعوت
کــردم در ششــمین اجــالس کشــورهای
حاشیهخزر کهامسالبرگزار خواهدشد،
حضورپیداکنند».
وی گفــت« :در مذا کــرات امــروز بــه
مســاله افغانســتان نیــز توجــه شــد.
کشــورهای ما خواهــان این هســتند که
افغانستانبهدولتیشکوفاتبدیلشود
ودر مشارکتهایمهمملیومنطقهای
مشارکتداشتهباشد».

نقل قول3
مدیر کل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی:

اینفلوئنسرها اظهارنامه مالیاتی
ارایه کنند

مدیــر کل دفتــر طراحــی و
تحلیلفرآیندهایمالیاتی
گفــت« :اینفلوئنســرها تــا
پایانتیرماهفرصتدارندتا
نســبت به ارائــه اظهارنامه
مالیاتــی اقــدام کننــد».
جهانگیر رحیمی اظهار کرد« :اســامی  220نفر
از اینفلوئنســرهای شناســایی شــده بر اساس
بند «ذ» تبصره  6بودجه در درگاه سازمان امور
مالیاتــی قــرار گرفته اســت و ایــن افراد تــا پایان
تیرمــاه فرصــت دارنــد تــا نســبت بــه تســلیم
اظهارنامه اقدام کنند».وی افزود« :بعد از این
زمــان نیــز از آنجا کــه ممکــن اســت اظهارنامه
اصالحــی داده شــود ،مهلــت دیگــری بــه این
افراد داده خواهد شــد و ســپس ســازمان امور
مالیاتــی وارد رســیدگی بــه اظهارنامههــای
مالیاتــی اینفلوئنســرها میشــود .ســازمان در
حــال حاضــر در حــال تجمیــع اطالعــات
اینفلوئنسرهاست تا این افراد در پایان مهلت
قانونی نســبت به انجــام تکالیف خــود اقدام
کننــد و ســازمان امــور مالیاتــی نیــز نســبت به
بررسی اظهارنامهها ورود کند».
معاون حملونقل سازمان راهداری اعالم کرد:

تعیینقیمتبلیتسفر اربعین
همچناندر انتظار تصمیمگیری

«معــاون حملونقــل
ســازمان راهــداری و
حملونقــل جــادهای از
برنامهریــزی بــرای ســفر
زائــران بــه عتبــات عالیات
در ایام اربعین امسال خبر
داد و گفت« :قیمت بلیت وسایل حملونقل
عمومی در دســت بررســی اســت و بــه محض
تعیین آن را اعالم میکنیم».
حمیدرضــا شــهرکی بــا اشــاره بــه اســتفاده از
تجــارب ســالهای گذشــته بــرای مدیریــت
بهتــر ســفرهای اربعیــن و کاهــش مشــکالت
زائران ،در پاسخ به سوالی درباره قیمت بلیت
اتوبوس ،مینیبوس و تا کسی برای سفرهای
اربعیــن اعالم کــرد« :از آنجا که همــه رانندگان
بــرای زائران در مســیر رفــت و برگشــت باید به
صــورت یکســر خالی حرکــت کنند ،پیشــنهاد
افزایش قیمــت را دادهاند اما هنوز مورد تایید
یا مخالفــت قرار نگرفته و به محض مشــخص
شدن نتیجه آن را اطالعسانی میکنیم».
وی افــزود« :بــر اســاس برنامهریزیهــای
صــورت گرفتــه ســه حــوزه کاری در بخــش
جادهای قرارگاه اربعین امسال داریم».

هشتگ روز

گاردین

صفحــات نخســت بســیاری از روزنامههــای بریتانیایــی
اولین پرواز پناهجویــان را به رواندا پوشــش دادهانــد ،که در
آخرینلحظهباحکمدادگاهحقوقبشر اروپالغوشد«.حکم
اروپایــی طــرح روانــدا را بــه هرجومــرج میکشــاند» عنوان
گــزارشاصلــی گاردیناســت کــه گفتهبرنامــهتبعیدهــزاران
پناهجو بــه رواندا در نتیجــه این حکــم به ورطــه هرجومرج
فــرو رفتــه و آن را ضربــه ســختی بــرای بوریــس جانســون،
نخستوزیربریتانیا،میداند.

چاینادیلی

«بــه ایــاالت متحــده دربــاره «توهــم» در مــورد تایــوان
هشدار دادهشد»عنوان گزارشاصلیچاینادیلیاست:
«پکنبهواشنگتنهشدار داده کههیچاشتباهینکندیا
توهمــی در بازی بــا کارت تایوان برای مهار چین نداشــته
باشــد و گفته این ملت مصمم و قادر است از حاکمیت و
تمامیت ارضــی خود دفاع کند .یانــگ جیچی ،دیپلمات
ارشد چینی دوشــنبه در دیدار با جیک ســالیوان ،مشاور
امنیــت ملــی آمریــکا ،در لوکزامبــورگ ،مجــددا تاکیــد کــرد
مساله تایوان از مسائل بنیادی سیاســی در روابط چین
و آمریکاســت که ا گر به درســتی اداره نشــود ،تاثیر مخرب
خواهدداشت».

 #فضای_ مجازی

#شهریار

«تسلیتبه#شهریاریهایعزیز بابت کشتهشدگانحادثهانفجار در کافه.حداقلچهار کودکچهار،
پنجســالهدر بین کشتهشــدگانبودند».یا«در ایرانمرگبر اثر حادثهیکامر روزمرهو عادیه#شهریار».یا
«در موردحادثه#شهریار ،گفتهشدانفجار #بادکنک_هلیومباعثآتشسوزیشده!آقایوندانشمند ،گاز
هلیومنهقابلیتانفجار دارهنهآتیشمیگیره،اصالهلیومهیچوا کنششیمیایینداره!بریدبررسی کنید،
اون بادکنکها با چه گازی پر شده بود ،نکنه با گاز شهری پر شــده بود؟»یا «در حادثه دیشب در #شهریار
اعالم کردند ۸نفر در اثر #انفجار بادکنکهایهلیومیجانخودرااز دستدادهاند!هلیوم گازینجیبو
غیرقابلاشتعالاستواحتماال#فروشندهبادکنکهااز گاز دیگهایمثلهیدروژناستفاده کرده!همین
منفعتطلبیباعثمرگ ۸نفر شده .کیوقت کردیماینقدر بدبشیم؟»یا«التماسمیکنیمحتیبرای
یک روز مرگ دست از ســر ما بردارد»...یا «نتیجه کار کاسبای بیســواد و پولمحور میشه حادثه #شهریار
کهبادکنکروبهجایهلیومبانیتروژنپر میکنیتاارزونتر دربیادو#جشنتولدیهخانوادهروبهمجلس
عزا تبدیل میکنی».یا «با افزایش قیمت گاز #هلیوم ،فروشــندگان بادکنکهای تولــد از گاز #هیدروژن به
عنوانجایگزیناستفادهمیکنند.همینمسالهباعثمرگچندهموطندر #شهریار شدهاستاز جمله
#3کودکبیگناه!»
«متاسفانهآقایونوخانمابهشدتتحتتاثیر فضایمجازیقرار گرفتنوبراهمینمعیار فقطزیبایی
شده .آدم وقتی درون زشتی داشته باشه زیباییش به چشم نمیاد .میشه زیبا نبود ،ولی بهترین زندگی و
خوشبختیرو داشت.متاسفانه کســیبهاینچیزاتوجهنمیکنه».یا«پارلمانژاپنقانونجدیدیبرای
مجازاتافرادی کهبابتتوهینو نفرتپرا کنیدر فضایمجازی گناهکار شناختهشوند،تصویب کرد.بر
اساساینقانون،توهین آنالینمیتواندبرایفردمجرمتایکسالزندانیاجریمهایحدود 30هزار ین
(حدود2هزار و200دالر)بهدنبالداشتهباشد».یا«یکیاز حماقتهایرایجدر فضایرسانهایبخصوص
مجازیهماینه کهتا گفتهمیشهفالنیبرایاینمسئولیتمناسبنبود،حتمابایداز هستیساقطبشه.
باباطرفتراشکار خوبینیست،اماممکنهمکانیک،عطار یاشیرینیفروشخوبیباشه.چرافکر میکنید
از امروز بایدبرهتو خونهســماقبمکه؟»یا«یکیاز دالیلاصلیافســردگیرو فضــایمجازیمیدونم.فکر
کنپدر خانوادهاولصبحبلندمیشهچندتا کلیپمیبینه کههمهدارنمینالن،دالر گرونشد،فالنجا
تصادفشده4نفر مردن،زمانشاهتویجویعسلبودیمواینا،خداییحسیواسه کار کردنمیمونه؟»
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علیرضا جاویدنیا و چمدانهای پول

تزریق حال خوب به مردم

کمیسیون اصل( )9۰استنکاف رئیسجمهوری سابق و معاونش را محرز دانست

صالحی :همه موارد ذکر شده در قانون
راهبردی لغو تحریمها عمل شده است
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در جلســه
علنی دیروز (چهارشــنبه) مجلس گزارش کمیســیون
اصل( )۹0قانون اساســی در مــورد نحوه اجــرای قانون
اقدام راهبــردی برای لغــو تحریمها و صیانــت از منافع
ملتایرانرابررسی کردند.
در متــن ایــن گــزارش کــه توســط علــی خضریــان،
ســخنگوی کمیســیون اصــل نــود مجلــس شــورای
اسالمی،قرائتشد،آمدهاست«:بهاطالعملتشریف
ایرانونمایندگانمجلسشورایاسالمیمیرساند،با
توجه به تصریح ماده ۸قانون مبنی بر اینکه «مسئول
اجرای صحیــح و کامل ایــن قانــون ،رئیسجمهوری،
مقامــات ،مدیــران مربــوط و دســتگاههای اجرایــی
ذیربط میباشند» ،اســتنکاف رئیس سابق سازمان
انــرژی اتمــی و همچنیــن رئیسجمهــوری ســابق از
انجام وظایف مصــرح در قانون «اقــدام راهبردی برای
لغــو تحریمهــا و صیانــت از منافــع ملــت ایــران» بــرای
کمیسیوناصلنودمحرز گردیدهاستوموضوعبرای
رسیدگیبهمراجعقضائیارسالمیشود.ضمناحکم
ُ
مســتنکف از اجــرای ایــن قانون نیــز در مــاده نهــم آن
تعیینشدهاست«:ماده-۹مستنکفیناز اجرایاین
قانون به تناســب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات
تعزیریدرجهدوتاپنجقانونمجازاتاسالمیمصوب
13۹2/2/1محکوممیشوند».
واکنشصالحیبه گزارش کمیسیوناصلنود
رئیسپیشینسازمانانرژیاتمی گفت«:همهموارد
ذکرشدهدر قانونراهبردیلغو تحریمهایمجلسدر
هماهنگیبامراجعذیربطو در چارچوبتوصیههاو
مصوباتآنمراجع،عملشدهاست».
علیا کبر صالحیبااشارهبهانتشار گزارش کمیسیون
اصل نود مجلس شورای اسالمی مبنی بر محرز شدن
استنکاف رئیسجمهوری ســابق و معاونش از اجرای
قانــون راهبــردی لغــو تحریمهــا گفــت« :در خصــوص
نظراتی کــهدر این گزارش آمدهاســت،قبالبههمه آنها
بهطور کتبی توســط ســازمان انرژی اتمی پاســخ داده
شدهاست».
او افــزود« :از نظــر منطقی اصــل قانون راهبــردی لغو
تحریمها،ناظر بهنتیجهاستیعنیبایددر زمانمقرر
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 120کیلوگرم اورانیوم 20درصد تولید میکردیم که برای
مثالبــهجای 120کیلــو،چندبرابر اینمقــدار در زمان
تعیینشدهتولیدشــدهاســت.از اینرو تاکیددارم که
همه مــوارد ذکرشــده در قانون مذکــور در هماهنگی با
مراجع ذیربط و در چارچوب توصیهها و مصوبات آن
مراجععملشدهاست».
صالحی گفت«:در گزارشبهتاریخیاشارهشدهاست
کهقبالدربارهآناز سویآقای کمالوندیدر کمیسیون
اصلنودتوضیحدادهشدهبودمبنیبر اینکهدرجاین
تاریخ،اشتباهتایپیبوده کهدر هر نامهایممکناست
از ایناشتباهاترخدهد،امامتاسفانهدر این گزارش
بهعنوانتخطیسازمانانرژیاتمیاز آننامبردهشده
است».
رئیــس پیشــین ســازمان انــرژی اتمــی خاطرنشــان
کرد« :پاسخ به ابهامات و ســواالت نمایندگان در زمان
خــودش در کمیســیون اصــل نــود ارایــه شــده اســت.
چنانچه نماینــدگان محترم مجلس و نیز کمیســیون
اصــل نــود مصلحــت بداننــد ،میتواننــد پاســخهای
حقوقی سازمان انرژی اتمی را برای تنویر افکارعمومی
منتشر کنندیااجازهدهندتاســازمانانرژیاتمیرأسا
این کار را انجام دهد ،زیرا تمامی مســتندات اقدامات
سازمانموجوداست».
صالحی گفت«:افتخار میکنم کهسازمانانرژیاتمی
کهاز سویبرخیادعامیشد«فاتحهاشخواندهشده
اســت» یا «نابود شده» توانســت بعد از تصویب قانون
راهبــردی لغــو تحریمهــای مجلــس اقدامات ســریع و
حیرتآوری ازجمله راهاندازی خط تولید اورانیوم 20و
 60درصد ،ســاخت هزار دستگاه ســانتریفیوژ  6-IRدر
کمتر از یکســال یا تولید اورانیوم فلزی و  ...را به خوبی
انجامدهد».
شــایان ذکر اســت که قانــون «اقــدام راهبــردی برای
لغو تحریمها و صیانــت از منافع ملت ایــران» در تاریخ
 12آذرماه 13۹۹به تصویب مجلس شــورای اســالمی و
سپستاییدشورایمحترمنگهبانرسیدهاست.این
قانون در پنج ماده ،بهصــورت صریح و خاص ،وظایف
مشخصیرابرایسازمانانرژیاتمیایرانتعیینو آن
سازمانراموظفبهاجرایمفادآنها کردهاست.

علیرضــا جاویدنیــا کــه در «شــب
جاوید» رادیو صبا بــه معرفی آدمهای
سرشــناس محلههــای قدیمــی
میپردازد ،بــه ارایه توضیحاتــی درباره
تجربههای خود در اجرای برنامههای
طنز رادیویی پرداخت.
ایــن گوینــده و بازیگــر رادیــو دربــاره
تجربــه حضــورش در ایــن ســالها در
برنامههــای رادیویــی تصریــح کــرد:
«موقعیتهــای مختلفــی بــرای مــن
پیش آمده که انســانهای سرشناس
و موفــق یا مــردم عادی و سختکوشــی
که مــرا میبیننــد از لحظاتی کــه صدای
مــن را از آنتــن رادیــو شــنیدهاند بــه
نیکــی یــاد میکننــد و ایــن بهتریــن و
ارزشــمندترین چیــزی اســت کــه مــن
دارم».
جاویدنیــا اظهــار کــرد« :چیــز دیگری
کــه مــرا بســیار خوشــحال میکنــد این
اســت کــه برخــی از مردم بــا ابــراز لطف
بــه مــن و همکارانم میگوینــد لبخندی
که شــما بر لب مــا نشــاندید بهانه رفع
خیلی از کدورتها در خانواده و جمع
دوســتان شــده و ایــن از افتخــارات
مــن اســت ».گوینــده طنــاز رادیــو در
ادامــه دربــاره عالقــه بــه کارش بیــان
کــرد« :کارم را دوســت دارم و بــه مــردم
عشــق مــیورزم ،بــرای همیــن قبــل از
حضور در اســتودیو تمام دغدغهها و
ناراحتیهــای شــخصیام را پشــت در
میگذارم».
ایــن گوینــده اضافــه کــرد« :گاهــی
پیامکها و تماسهایی از طرف مردم
داریــم کــه تصــور میکننــد ایــن لبخنــد
روی لب و انرژی ما گویندهها ،بهخاطر
چمدان ،چمدان پولهایی اســت که
بــا اجــرای برنامه بــه خانــه میبریم که
فقط همکاران ما میدانند تنها چیزی
که حال ما را خوب میکند ،تزریق حال
خوب به مــردم اســت و بازخوردهایی
کــه از پیامکهــا و تماسهــای آنها در
برنامه میگیریم».

افزایشقیمتنفت
سنگینایران
جدیدترینگزارشماهانه
اوپکنشانداد کهقیمت
نفتسنگینایرانماهمیالدی
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بشکهنفتسنگینایراندر
ماهمهبه ۱۱۵دالر و ۴۸سنت
رسید که ۹دالر و ۲۰سنت
معادل۸.۷درصددر مقایسه
باقیمت ۱۰۶دالر و ۲۸سنت
در آوریل،افزایشداشت.
میانگینقیمتنفتسنگین
ایراناز ابتدایسال۲۰۲۲
تاکنون،به ۱۰۲دالر و ۹۲سنت
در مقایسهبامیانگینقیمت
 ۶۱دالر و ۹۴سنتدر مدت
مشابهسال۲۰۲۱رسید.ارزش
سبدنفتیاوپکدر ماهمه
رشدچشمگیریپیدا کردو
به ۱۱۳دالر و ۸۷سنتدر هر
بشکهرسید کههشتدالر و
۲۳سنتمعادل۷.۸درصد
در مقایسهباآوریلافزایش
نشانداد.میانگینارزشسبد
نفتیاوپکاز ابتدایسال
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سنتدر هر بشکهدر مقایسه
با ۶۲دالر و ۱۶سنتدر مدت
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گزارشمنابعثانویه،تولیدنفت
اوپکمتشکلاز ۱۳کشور،در
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افزایشپیدا کردامادر لیبی،
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ایسنا-اینجانقطهپایانمسیر طوالنیزایندهروداست؛جایی کهپساز طی
حدود 4۰۰کیلومتر از نقطهآغاز سفرشاز دامنههایخاوریارتفاعاتزا گرسو
عبور از یک راه طوالنی ،پرپیچوخم و دشوار ،در روزگاران گذشته در این نقطه
پایــان ،آرام میگرفته اســت .زاینــدهرود در بهمنماه ســال 14۰1به مــدت 1۰روز
برای کشــاورزان شــرق اصفهان باز شــد که دو روز تا رســیدن آب به کانالهای
کشــاورزان زمان برد و عمال هشــت روز آب تحویل کشــاورزان شــرق اصفهان
شــد .از بهمنمــاه 14۰1تا به امروز حقابه کشــاورزان شــرق در پنــج مرحله و به
مــدت 1۰روز تحویــل داده شــد و ایــن میــزان آب بــه قدری بــود که در ســال آبی
جاری،تنها3۰درصداراضیشرقاصفهانزیر کشتغلهو گلرنگرفت.

باشــگاه خبرنــگاران جــوان  -روز ملــی گلوگیــاه هرســال در تار یــخ 25
خردادمــاه مصــادف بــا  15ژوئــن و روز جهانــی گلوگیــاه ،بــا هــدف ترویــج
فرهنــگ نگهــداری و اســتفاده درســت از گلهاوگیاهــان برگــزار میشــود.
نامگــذاری ایــن روز در تقویم ملــی بهدلیل اهمیت بســیار زیادی اســت که
گلوگیاه در زندگی انسانها دارد.

واحــد مرکــزی خبــر -مخــازن آمونیــاک کارخانــه کربنــات ســدیم کاوه در
شهرســتان فیروزآبــاد پــس از انفجــار ،ایــن حادثــه در مجمــوع 149مصــدوم
داشته اســت که با ترخیص126مصدوم ،در حال حاضر 23مصدوم بستری
بودهوخدماتدرمانیالزمبه آنانارایهمیشود.

تســنیم  -دره خزینــه کــه در اثــر فرســایش و طــی ســالیان دراز بــه شــکل
شــگفتانگیز کنونــی درآمــده اســت ،در میانــه جــاده پلدختــر بــه ســمت
اندیمشــک قرار گرفته اســت .این دره در نزدیکی روســتایی به نام پلدختر
واقع شده است و رودخانه ســیمره از وسط آن عبور میکند که زیبایی دره
رادوچندان کردهاست.

اینفوگرافی
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خبر

تب بازار فروکش کرد

افت  6۰۰هزار تومانی قیمت سکه و  2هزار تومانی دالر
«احمــد لواســانی» روز گذشــته در
خصــوص آخریــن وضعیــت بــازار ارز ،بــا
اشــاره به تداوم روند افزایش عرضه ارز در
مقابل کاهش تقاضا در صرافیها ،اظهار
کرد« :قیمــت دالر در بــازار ارز بین 31هزار
و  500تومــان تــا  31هــزار و  ۸00تومــان در
نوساناست».
رئیــس ســابق کانــون صرافــان بــا بیان
اینکــه نــرخ ارز در چهــار روز گذشــته
بــه طــور میانگیــن روزانــه  500تومــان
کاهش یافته اســت ،افــزود« :بــا توجه به
اجــازهای که بــه صرافیها بــرای خرید ارز
صادرکننــدگان داده شــده ،قیمــت دالر
در برخــی از صرافیهــا کمتــر از  31هــزار
و  500تومــان هــم عرضــه میشــود ،زیــرا
صرافان با صادرکنندگان توافق میکنند
و به متقاضیــان میفروشــند و ارز در بازار
موجود اســت ».او با بیــان اینکــه در بازار
ارز تقاضا بهصــورت جدی وجــود ندارد،
ادامه داد« :صرافان بیشــتر نگران خرید

ارز هســتند ،چون باید ارز را با مسئولیت
خود خریــداری کنند ،زیرا روند کاهشــی
قیمتادامهخواهدداشت».
او توضیــح داد« :در بحــث فــروش ارز
بــر اســاسمصوبــهبانــکمرکزیســقف
 2هــزار دالر برایهر نفر در مصارفســایر
(خریــدارز از صرافیبــا کارتملیو بدون
مدارک مســافرتی ،درمانی ،دانشجویی
و )...درنظــر گرفتــه شــده اســت .منظــور
از مصــارف ســایر ،مصارفــی اســت کــه

دلیلینداردو فردبر اســاسنیــاز خودارز
میخرد».
بازگشــت آرامــش بــه بــازار طــال بــا
اقداماتبانکمرکزی
دیروز همچنین نایــب رئیس اتحادیه
طــال و جواهــر تهــران از کاهــش 600هــزار
تومانی قیمت سکه طرح جدید نسبت
به روز گذشته خبر داد و گفت« :روزهای
گذشــته بازار طال هیجانــی بود ،امــا امروز
دوباره با اقدامات بانک مرکزی و کاهش

نــرخ ارز ،آرامــش بــه بــازار طالوســکه
بازگشتوقیمتها کاهشیشد».
«محمــد کشــتیآرای» در خصــوص
وضعیت بازار طالوســکه ،اظهار داشت:
«روز گذشتهشــاهدافزایشقیمتانواع
ســکهوطال بودیم و رکــورد جدیدی ثبت
شــد ».او افــزود« :بــا توجــه بــه اقدامــات
بانک مرکزی در خصوص کنترل بــازار ارز
و تزریــقارز بهبــازار باعث کاهشنــرخارز
شدودر کنار اینافتقیمت،بهایانس
جهانی طال نیــز کاهش یافت کــه این دو
عامل موجب کاهش قیمت طالوســکه
در داخلشد».
کشــتیآرای توضیــح داد« :وقتــی
قیمتهــا افزایــش مییابــد ،خریــدار در
بــازار وجــوددارد،امــافروشــندگانچون
گمانمیکنندقیمتهاافزایشمییابد،
معموال تمایلــی به فــروش ندارنــد ولی با
ســیرنزولی قیمتهــا ،بــازار روال عــادی
داشت».
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حفظسهمنفتایراندر
بازار چینبر اساس آمار اوپک
بر اســاس آخرین گــزارش اوپــک ،تولید نفت
ایــران نســبت بــه پیــش از تنــش نظامــی بین
روســیه و اوکرایــن نهتنهــا کاهــش نداشــته که
نســبت به ســه ماهه اول ســال جاری میالدی
 16هزار بشکه نیز بیشتر شده و از این رو ،ایران
نهتنها ســهم خود را از بازار نفت چین از دست
نــداده کــه این ســهم بیشــتر نیز شــده اســت.
بــر اســاس آمارهــا ،روســیه در این مــدت نفت
بیشــتری به هند فروخته ،اما میــزان صادرات
آن بــه چیــن تقریبــا ثابــت بــوده اســت.این در
شــرایطی اســت کــه در داخل کشــور ،برخــی از
منتقــدان دولت ســیزدهم با جنگ رســانهای
همســو با رســانههای غربی ،بــه دنبال انتشــار
شایعه جایگزینی نفت روســیه با نفت ایران در
بازار چین هســتند .نگاهــی به آخریــن گزارش
اوپک اما این ادعا و شایعات را تکذیب میکند.
بر اســاس آخریــن گــزارش اوپــک از تولید نفت
اعضــای آن در مــاه گذشــته میــالدی ،تولیــد
نفت ایــران در ماه می به 2میلیــون و 544هزار
بشکه در روز رســیده است .این در حالی است
کــه تولیــد نفــت ایــران در ســه ماهــه اول ســال
جــاری میــالدی 2میلیــون و  52۸هزار بشــکه
بــرآورد شــده اســت کــه نشــان میدهــد تولید
نفــت ایــران از زمــان حمله روســیه بــه اوکراین
نهتنها کاهش نداشــته بلکه  16هزار بشکه نیز
بیشــتر شــده اســت.بنابراین با توجه به ثابت
بــودن ظرفیــت پاالیشــی کشــور ،مــازاد تولیــد
نفــت خام کشــور صرف صادرات شــده اســت.
ایــن افزایــش صــادرات یــا بــه مشــتری ســنتی
ایران یعنی چین انجام شــده یا بــازار جدیدی
برای نفت ایران ایجاد شــده است که در هر دو
حالت نشــاندهنده دیپلماســی فعــال ایران
در بازاریابی نفت خام و اســتفاده از روشهای
نوینفروشاست.
3کیوسک

دیلیتلگراف

«قضــات اروپایی پــرواز مهاجــران بــه روانــدا را متوقف
کردند» عنوان گزارش اصلی روزنامه دیلیتلگراف است.
اینروزنامهدر گزارشخود آورده«:تمامپروازهایانتقال
بهرواندااکنونممکناستهفتههامتوقفشودتااینکه
بررســی کامل قضائی درباره این سیاســت انجام شــود».
تلگراف گفته وزیران همچنین ممکن است چشمپوشی
از عضویتدر دادگاهحقوقبشر اروپارادر نظر بگیرند.

سیاست دولت ایران
گسترش روابط با کشورهای همسایه است

روز گذشــته ،رئیسجمهــوری
ترکمنســتانو هیــاتهمــراهبــاحضرت
آیتاهلل خامنهای ،رهبــر معظم انقالب
اسالمی،دیدار کردند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،رهبــر
انقالب اســالمی در دیــدار ســردار بردی
محمداف،رئیسجمهوریترکمنستان
و هیــات همــراه ،گســترش و تعمیــق هر
چهبیشــتر روابــطرا کامــالبهنفــعهر دو
کشــور دانســتند و گفتنــد« :سیاســت
دولتجمهوریاسالمیایران ،گسترش
روابطبا کشورهایهمسایهاستواین،
سیاستی کامالدرستاست».
ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه الزمــه عبور
از موانــع منــوط بــه عــزم و اراده جــدی
دو کشــور بــرای گســترش روابــط اســت،
افزودنــد« :البتــه روابط دوســتانه میان
ایران و ترکمنستان مخالفینی در سطح
منطقــه و بینالملــل دارد ولــی بایــد بــر
موانعفائقآمد».
رهبــر انقــالب اســالمی تاکیــد کردنــد:
«باید کمیسیونهمکاریهایمشترک
میــان دو کشــور بهصــورت جــدی فعال
باشــد و بــا پیگیــری مســتمر ،توافقهــا
بــه ســرانجام برســد ».در ایــن دیــدار که
ســید ابراهیم رئیســی ،رئیسجمهوری
کشورماننیز حضور داشت،سردار بردی
محمداف،رئیسجمهوریترکمنستان،
گفــت« :اولویــت دولــت ترکمنســتان
گســترش روابــط با همســایگان اســت و
تــالشداریمباتوجهبهاســنادهمکاری
که امروز امضا شد ،روابط خوب دو کشور
را در حوزههای مختلف بهویژه گاز ،برق
و حمــل و نقــل کاال و همچنیــن اجــرای
طرحهای بــزرگ بیــش از پیش تحکیم
ببخشیم».رئیسجمهوریترکمنستان
ُ
با اشــاره به ســیامین ســالگرد روابط دو
کشــور خطاب به رهبر انقالب گفــت« :از
طرفخودوهمچنینملتترکمنستان
از جنابعالــی بــه دلیــل حمایتهــای
همیشــگی از تعمیــق روابــط ایــران و
ترکمنستانتشکروقدردانیمیکنم».
رئیســی :مصمــم بــه امضــای ســند
همــکاری  2۰ســاله بــا ترکمنســتان
هستیم
همچنیــن ســید ابراهیــم رئیســی،
رئیسجمهــوری ،صبــح دیــروز پــس از

رئیســیدر پایــانبیان کــرد«:بــار دیگر
از حضــور رئیسجمهوری ترکمنســتان
و هیــات عالیرتبــه ترکمنســتان تشــکر
میکنم و امیدوار هســتم منشــأ توسعه
روابطوبرکاتمیاندو کشور باشد».

استقبال رسمی از همتای ترکمنستانی
خــود و امضــای ۹ســند همــکاری میان
ایــران و ترکمنســتان ،در کنفرانــس
مطبوعاتــی مربــوط بــه ایــن دیــدار
حضــور یافــت و گفــت« :الزم میدانــم
از رئیسجمهــوری ترکمنســتان بــرای
حضورشان در کشور جمهوری اسالمی
ایرانواجابتدعوتماتشکر کنم».
وی افــزود« :بــدون تردیــد حضــور
رئیسجمهــوری ترکمنســتان و هیــات
محترمهمراهاوبهعنوان کشور عالیرتبه
دوســت و همســایه مــا میتوانــد نقطــه
عطفروابطدو کشــور باشــد.مادر ســه
دهه گذشتهروابطبسیار خوبیبا کشور
ترکمنستانداشتهایم».
رئیسجمهوریبیان کرد«:سفر چند
ماه گذشــته بنده به عشــقآباد ،برخی از
همکاریهارامیانایرانوترکمنستانبه
ویژهدر زمینهسوآپ گازیوحملونقل
تقویت کــرد و قدمهای بســیار خوبی در
اینزمینههابرداشتهشد».
رئیســی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت برای
همکاریمیاندو کشــور بیشاز میزانی
اســت کــهامــروز صــورت گرفــت،تصریح
کــرد« :بــه نظــر مــن بایــد در حوزههــای
اقتصادی ،تجــاری ،آب ،بــرق و گاز میان
دو کشور همکاریهایبیشتریصورت
گیرد و تفاهمنامهها و قراردادهای میان
دو کشــور بهســطحبســیار باالتــریارتقا
پیداکند».
وی خاطرنشــان کــرد« :رابطــه مــا و
ترکمنســتان صرفــا رابطــه همســایگی
نیســت ،بلکــه رابطــه بــرادری ،تمدنــی
و فرهنگــی و بــه عبــارت دیگــر رابطــه
خویشــاوندی اســت و این رابطه عمیق
میتوانــد زمینــه همکاریهــای فــراوان
میاندو کشور رافراهم کند».
رئیسجمهوری اضافه کــرد« :جا دارد
از رئیسجمهــوری ســابق ترکمنســتان

که گام خوبی در جهت توسعه روابط دو
کشور برداشتند،تشکر کنموامیدوارمدر
دورهریاستجمهوریفرزنداوبهعنوان
رئیسجمهــوری جدیــد نیــز گامهــای
موثریبرداشتهشود».
رئیســی گفــت« :مهــم آن اســت کــه
در مذا کــرات انجــام شــده میــان دو
کشــور روشــن شــد اراده جــدی دو
کشــور بــر توســعه روابــط اســت و اجرای
تفاهمنامههــای امــروز و از همــه مهمتر
مصمم بودن مــا برای به امضا رســاندن
ســندی مربوط به دو دهه آینــده بیانگر
اهمیترابطهباترکمنستاناست».
ویبابیاناینکههمکاریبا کشورهای
دریایخزر یکیاز اولویتهایسیاست
خارجی جمهوری اســالمی ایران است،
خاطرنشان کرد« :از این رو ،ما از اجالس
آینده کهقرار استبامیزبانیترکمنستان
برگــزار شــود ،اســتقبال میکنیــم .حتما
همکاریهــای دو کشــور منتهــی بــه
همکاریهای منطقــهای و بینالمللی
خواهدشد».رئیسجمهوریبااشارهبه
اینکهدر اینمذا کراتمعلومشددیدگاه
دو کشور نسبتبهافغانستاننزدیکبه
هم اســت ،تاکید کرد« :معتقد هســتیم
در افغانســتان بایــد دولتــی فرا گیــر بــه
نمایندگی از تمام احزاب سیاسی وجود
داشــته باشــد و بــر مــردم آن حکومــت
کند».
وی تصریــح کــرد« :ادامــه بحثهــای
انجــام شــده در اجــالس وزرای خارجــه
کشــورهای همســایه افغانســتان مــورد
تاکیــد قــرار گرفت .مشــکالت و مســائل
موجــود در منطقــه بایــد بــه دســت
مســئوالن منطقه حل شــود و هــر گونه
حضور بیگانگانممکناستمشکالتی
به همراه داشــته باشــد و اعتقــاد ما این
است کهوجودبیگانگاندر منطقهمانع
امنیتومشکلساز خواهدبود».

دعوت از «رئیســی» برای شرکت در
اجالس کشورهای حاشیه خزر
در ادامــه ایــن کنفرانــس مطبوعاتــی،
سردار بردیمحمداف،رئیسجمهوری
ترکمنســتان اظهــار داشــت« :در حــال
حاضــر ،مذا کــرات میــان هیاتهــای
اجرایی ترکمنســتان و ایــران با موفقیت
انجــام شــد .گفتوگوهــا در فضــای
شــفاف و احترام متقابل میان دو کشــور
صــورت گرفــت و زمینههــا و چشــمانداز
روابطدوجانبهموردبحثو بررســیقرار
گرفت».
ویبــااشــارهبــهمباحثمطرحشــده
در گفتوگوهــا میان روســای جمهوری
ایــران و ترکمنســتان ،تصریــح کــرد« :در
جهت گســترش همکاریهای بازرگانی
و اقتصــادی و افزایــش حجــم مبــادالت
تجــاری ،مذا کراتــی صــورت گرفــت.
بخــش انــرژی و حمــل و نقــل از جملــه
مــوارد مهــم و اســتراتژیک فیمابین بود
و تمــام تالشهای خــود را برای توســعه
همهجانبــه ایــن مــوارد ادامــه خواهیم
داد.هــر دو کشــور مصمــمبــه گســترش
تعاملفرهنگیوانساندوستیمیاندو
کشور ومردمآنهستند».
رئیسجمهــوری ترکمنســتان اضافــه
کــرد« :از آقای رئیســی و مســئوالن ایران
برای حمایت از ابتکارات ترکمنستان در
مجامعبینالمللیتشکرمیکنیم».
محمدافبابیاناینکهروابطدر حوزه
خزر نیــز در مذا کــرات ما مــورد توجه قرار
گرفــت ،اعالم کــرد« :بــا احتــرام فــراوان از
رئیسجمهــوری محتــرم ایــران دعوت
کــردم در ششــمین اجــالس کشــورهای
حاشیهخزر کهامسالبرگزار خواهدشد،
حضورپیداکنند».
وی گفــت« :در مذا کــرات امــروز بــه
مســاله افغانســتان نیــز توجــه شــد.
کشــورهای ما خواهــان این هســتند که
افغانستانبهدولتیشکوفاتبدیلشود
ودر مشارکتهایمهمملیومنطقهای
مشارکتداشتهباشد».

نقل قول3
مدیر کل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی:

اینفلوئنسرها اظهارنامه مالیاتی
ارایه کنند

مدیــر کل دفتــر طراحــی و
تحلیلفرآیندهایمالیاتی
گفــت« :اینفلوئنســرها تــا
پایانتیرماهفرصتدارندتا
نســبت به ارائــه اظهارنامه
مالیاتــی اقــدام کننــد».
جهانگیر رحیمی اظهار کرد« :اســامی  220نفر
از اینفلوئنســرهای شناســایی شــده بر اساس
بند «ذ» تبصره  6بودجه در درگاه سازمان امور
مالیاتــی قــرار گرفته اســت و ایــن افراد تــا پایان
تیرمــاه فرصــت دارنــد تــا نســبت بــه تســلیم
اظهارنامه اقدام کنند».وی افزود« :بعد از این
زمــان نیــز از آنجا کــه ممکــن اســت اظهارنامه
اصالحــی داده شــود ،مهلــت دیگــری بــه این
افراد داده خواهد شــد و ســپس ســازمان امور
مالیاتــی وارد رســیدگی بــه اظهارنامههــای
مالیاتــی اینفلوئنســرها میشــود .ســازمان در
حــال حاضــر در حــال تجمیــع اطالعــات
اینفلوئنسرهاست تا این افراد در پایان مهلت
قانونی نســبت به انجــام تکالیف خــود اقدام
کننــد و ســازمان امــور مالیاتــی نیــز نســبت به
بررسی اظهارنامهها ورود کند».
معاون حملونقل سازمان راهداری اعالم کرد:

تعیینقیمتبلیتسفر اربعین
همچناندر انتظار تصمیمگیری

«معــاون حملونقــل
ســازمان راهــداری و
حملونقــل جــادهای از
برنامهریــزی بــرای ســفر
زائــران بــه عتبــات عالیات
در ایام اربعین امسال خبر
داد و گفت« :قیمت بلیت وسایل حملونقل
عمومی در دســت بررســی اســت و بــه محض
تعیین آن را اعالم میکنیم».
حمیدرضــا شــهرکی بــا اشــاره بــه اســتفاده از
تجــارب ســالهای گذشــته بــرای مدیریــت
بهتــر ســفرهای اربعیــن و کاهــش مشــکالت
زائران ،در پاسخ به سوالی درباره قیمت بلیت
اتوبوس ،مینیبوس و تا کسی برای سفرهای
اربعیــن اعالم کــرد« :از آنجا که همــه رانندگان
بــرای زائران در مســیر رفــت و برگشــت باید به
صــورت یکســر خالی حرکــت کنند ،پیشــنهاد
افزایش قیمــت را دادهاند اما هنوز مورد تایید
یا مخالفــت قرار نگرفته و به محض مشــخص
شدن نتیجه آن را اطالعسانی میکنیم».
وی افــزود« :بــر اســاس برنامهریزیهــای
صــورت گرفتــه ســه حــوزه کاری در بخــش
جادهای قرارگاه اربعین امسال داریم».

هشتگ روز

گاردین

صفحــات نخســت بســیاری از روزنامههــای بریتانیایــی
اولین پرواز پناهجویــان را به رواندا پوشــش دادهانــد ،که در
آخرینلحظهباحکمدادگاهحقوقبشر اروپالغوشد«.حکم
اروپایــی طــرح روانــدا را بــه هرجومــرج میکشــاند» عنوان
گــزارشاصلــی گاردیناســت کــه گفتهبرنامــهتبعیدهــزاران
پناهجو بــه رواندا در نتیجــه این حکــم به ورطــه هرجومرج
فــرو رفتــه و آن را ضربــه ســختی بــرای بوریــس جانســون،
نخستوزیربریتانیا،میداند.

چاینادیلی

«بــه ایــاالت متحــده دربــاره «توهــم» در مــورد تایــوان
هشدار دادهشد»عنوان گزارشاصلیچاینادیلیاست:
«پکنبهواشنگتنهشدار داده کههیچاشتباهینکندیا
توهمــی در بازی بــا کارت تایوان برای مهار چین نداشــته
باشــد و گفته این ملت مصمم و قادر است از حاکمیت و
تمامیت ارضــی خود دفاع کند .یانــگ جیچی ،دیپلمات
ارشد چینی دوشــنبه در دیدار با جیک ســالیوان ،مشاور
امنیــت ملــی آمریــکا ،در لوکزامبــورگ ،مجــددا تاکیــد کــرد
مساله تایوان از مسائل بنیادی سیاســی در روابط چین
و آمریکاســت که ا گر به درســتی اداره نشــود ،تاثیر مخرب
خواهدداشت».

 #فضای_ مجازی

#شهریار

«تسلیتبه#شهریاریهایعزیز بابت کشتهشدگانحادثهانفجار در کافه.حداقلچهار کودکچهار،
پنجســالهدر بین کشتهشــدگانبودند».یا«در ایرانمرگبر اثر حادثهیکامر روزمرهو عادیه#شهریار».یا
«در موردحادثه#شهریار ،گفتهشدانفجار #بادکنک_هلیومباعثآتشسوزیشده!آقایوندانشمند ،گاز
هلیومنهقابلیتانفجار دارهنهآتیشمیگیره،اصالهلیومهیچوا کنششیمیایینداره!بریدبررسی کنید،
اون بادکنکها با چه گازی پر شده بود ،نکنه با گاز شهری پر شــده بود؟»یا «در حادثه دیشب در #شهریار
اعالم کردند ۸نفر در اثر #انفجار بادکنکهایهلیومیجانخودرااز دستدادهاند!هلیوم گازینجیبو
غیرقابلاشتعالاستواحتماال#فروشندهبادکنکهااز گاز دیگهایمثلهیدروژناستفاده کرده!همین
منفعتطلبیباعثمرگ ۸نفر شده .کیوقت کردیماینقدر بدبشیم؟»یا«التماسمیکنیمحتیبرای
یک روز مرگ دست از ســر ما بردارد»...یا «نتیجه کار کاسبای بیســواد و پولمحور میشه حادثه #شهریار
کهبادکنکروبهجایهلیومبانیتروژنپر میکنیتاارزونتر دربیادو#جشنتولدیهخانوادهروبهمجلس
عزا تبدیل میکنی».یا «با افزایش قیمت گاز #هلیوم ،فروشــندگان بادکنکهای تولــد از گاز #هیدروژن به
عنوانجایگزیناستفادهمیکنند.همینمسالهباعثمرگچندهموطندر #شهریار شدهاستاز جمله
#3کودکبیگناه!»
«متاسفانهآقایونوخانمابهشدتتحتتاثیر فضایمجازیقرار گرفتنوبراهمینمعیار فقطزیبایی
شده .آدم وقتی درون زشتی داشته باشه زیباییش به چشم نمیاد .میشه زیبا نبود ،ولی بهترین زندگی و
خوشبختیرو داشت.متاسفانه کســیبهاینچیزاتوجهنمیکنه».یا«پارلمانژاپنقانونجدیدیبرای
مجازاتافرادی کهبابتتوهینو نفرتپرا کنیدر فضایمجازی گناهکار شناختهشوند،تصویب کرد.بر
اساساینقانون،توهین آنالینمیتواندبرایفردمجرمتایکسالزندانیاجریمهایحدود 30هزار ین
(حدود2هزار و200دالر)بهدنبالداشتهباشد».یا«یکیاز حماقتهایرایجدر فضایرسانهایبخصوص
مجازیهماینه کهتا گفتهمیشهفالنیبرایاینمسئولیتمناسبنبود،حتمابایداز هستیساقطبشه.
باباطرفتراشکار خوبینیست،اماممکنهمکانیک،عطار یاشیرینیفروشخوبیباشه.چرافکر میکنید
از امروز بایدبرهتو خونهســماقبمکه؟»یا«یکیاز دالیلاصلیافســردگیرو فضــایمجازیمیدونم.فکر
کنپدر خانوادهاولصبحبلندمیشهچندتا کلیپمیبینه کههمهدارنمینالن،دالر گرونشد،فالنجا
تصادفشده4نفر مردن،زمانشاهتویجویعسلبودیمواینا،خداییحسیواسه کار کردنمیمونه؟»
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علیرضا جاویدنیا و چمدانهای پول

تزریق حال خوب به مردم

کمیسیون اصل( )9۰استنکاف رئیسجمهوری سابق و معاونش را محرز دانست

صالحی :همه موارد ذکر شده در قانون
راهبردی لغو تحریمها عمل شده است
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در جلســه
علنی دیروز (چهارشــنبه) مجلس گزارش کمیســیون
اصل( )۹0قانون اساســی در مــورد نحوه اجــرای قانون
اقدام راهبــردی برای لغــو تحریمها و صیانــت از منافع
ملتایرانرابررسی کردند.
در متــن ایــن گــزارش کــه توســط علــی خضریــان،
ســخنگوی کمیســیون اصــل نــود مجلــس شــورای
اسالمی،قرائتشد،آمدهاست«:بهاطالعملتشریف
ایرانونمایندگانمجلسشورایاسالمیمیرساند،با
توجه به تصریح ماده ۸قانون مبنی بر اینکه «مسئول
اجرای صحیــح و کامل ایــن قانــون ،رئیسجمهوری،
مقامــات ،مدیــران مربــوط و دســتگاههای اجرایــی
ذیربط میباشند» ،اســتنکاف رئیس سابق سازمان
انــرژی اتمــی و همچنیــن رئیسجمهــوری ســابق از
انجام وظایف مصــرح در قانون «اقــدام راهبردی برای
لغــو تحریمهــا و صیانــت از منافــع ملــت ایــران» بــرای
کمیسیوناصلنودمحرز گردیدهاستوموضوعبرای
رسیدگیبهمراجعقضائیارسالمیشود.ضمناحکم
ُ
مســتنکف از اجــرای ایــن قانون نیــز در مــاده نهــم آن
تعیینشدهاست«:ماده-۹مستنکفیناز اجرایاین
قانون به تناســب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات
تعزیریدرجهدوتاپنجقانونمجازاتاسالمیمصوب
13۹2/2/1محکوممیشوند».
واکنشصالحیبه گزارش کمیسیوناصلنود
رئیسپیشینسازمانانرژیاتمی گفت«:همهموارد
ذکرشدهدر قانونراهبردیلغو تحریمهایمجلسدر
هماهنگیبامراجعذیربطو در چارچوبتوصیههاو
مصوباتآنمراجع،عملشدهاست».
علیا کبر صالحیبااشارهبهانتشار گزارش کمیسیون
اصل نود مجلس شورای اسالمی مبنی بر محرز شدن
استنکاف رئیسجمهوری ســابق و معاونش از اجرای
قانــون راهبــردی لغــو تحریمهــا گفــت« :در خصــوص
نظراتی کــهدر این گزارش آمدهاســت،قبالبههمه آنها
بهطور کتبی توســط ســازمان انرژی اتمی پاســخ داده
شدهاست».
او افــزود« :از نظــر منطقی اصــل قانون راهبــردی لغو
تحریمها،ناظر بهنتیجهاستیعنیبایددر زمانمقرر
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 120کیلوگرم اورانیوم 20درصد تولید میکردیم که برای
مثالبــهجای 120کیلــو،چندبرابر اینمقــدار در زمان
تعیینشدهتولیدشــدهاســت.از اینرو تاکیددارم که
همه مــوارد ذکرشــده در قانون مذکــور در هماهنگی با
مراجع ذیربط و در چارچوب توصیهها و مصوبات آن
مراجععملشدهاست».
صالحی گفت«:در گزارشبهتاریخیاشارهشدهاست
کهقبالدربارهآناز سویآقای کمالوندیدر کمیسیون
اصلنودتوضیحدادهشدهبودمبنیبر اینکهدرجاین
تاریخ،اشتباهتایپیبوده کهدر هر نامهایممکناست
از ایناشتباهاترخدهد،امامتاسفانهدر این گزارش
بهعنوانتخطیسازمانانرژیاتمیاز آننامبردهشده
است».
رئیــس پیشــین ســازمان انــرژی اتمــی خاطرنشــان
کرد« :پاسخ به ابهامات و ســواالت نمایندگان در زمان
خــودش در کمیســیون اصــل نــود ارایــه شــده اســت.
چنانچه نماینــدگان محترم مجلس و نیز کمیســیون
اصــل نــود مصلحــت بداننــد ،میتواننــد پاســخهای
حقوقی سازمان انرژی اتمی را برای تنویر افکارعمومی
منتشر کنندیااجازهدهندتاســازمانانرژیاتمیرأسا
این کار را انجام دهد ،زیرا تمامی مســتندات اقدامات
سازمانموجوداست».
صالحی گفت«:افتخار میکنم کهسازمانانرژیاتمی
کهاز سویبرخیادعامیشد«فاتحهاشخواندهشده
اســت» یا «نابود شده» توانســت بعد از تصویب قانون
راهبــردی لغــو تحریمهــای مجلــس اقدامات ســریع و
حیرتآوری ازجمله راهاندازی خط تولید اورانیوم 20و
 60درصد ،ســاخت هزار دستگاه ســانتریفیوژ  6-IRدر
کمتر از یکســال یا تولید اورانیوم فلزی و  ...را به خوبی
انجامدهد».
شــایان ذکر اســت که قانــون «اقــدام راهبــردی برای
لغو تحریمها و صیانــت از منافع ملت ایــران» در تاریخ
 12آذرماه 13۹۹به تصویب مجلس شــورای اســالمی و
سپستاییدشورایمحترمنگهبانرسیدهاست.این
قانون در پنج ماده ،بهصــورت صریح و خاص ،وظایف
مشخصیرابرایسازمانانرژیاتمیایرانتعیینو آن
سازمانراموظفبهاجرایمفادآنها کردهاست.

علیرضــا جاویدنیــا کــه در «شــب
جاوید» رادیو صبا بــه معرفی آدمهای
سرشــناس محلههــای قدیمــی
میپردازد ،بــه ارایه توضیحاتــی درباره
تجربههای خود در اجرای برنامههای
طنز رادیویی پرداخت.
ایــن گوینــده و بازیگــر رادیــو دربــاره
تجربــه حضــورش در ایــن ســالها در
برنامههــای رادیویــی تصریــح کــرد:
«موقعیتهــای مختلفــی بــرای مــن
پیش آمده که انســانهای سرشناس
و موفــق یا مــردم عادی و سختکوشــی
که مــرا میبیننــد از لحظاتی کــه صدای
مــن را از آنتــن رادیــو شــنیدهاند بــه
نیکــی یــاد میکننــد و ایــن بهتریــن و
ارزشــمندترین چیــزی اســت کــه مــن
دارم».
جاویدنیــا اظهــار کــرد« :چیــز دیگری
کــه مــرا بســیار خوشــحال میکنــد این
اســت کــه برخــی از مردم بــا ابــراز لطف
بــه مــن و همکارانم میگوینــد لبخندی
که شــما بر لب مــا نشــاندید بهانه رفع
خیلی از کدورتها در خانواده و جمع
دوســتان شــده و ایــن از افتخــارات
مــن اســت ».گوینــده طنــاز رادیــو در
ادامــه دربــاره عالقــه بــه کارش بیــان
کــرد« :کارم را دوســت دارم و بــه مــردم
عشــق مــیورزم ،بــرای همیــن قبــل از
حضور در اســتودیو تمام دغدغهها و
ناراحتیهــای شــخصیام را پشــت در
میگذارم».
ایــن گوینــده اضافــه کــرد« :گاهــی
پیامکها و تماسهایی از طرف مردم
داریــم کــه تصــور میکننــد ایــن لبخنــد
روی لب و انرژی ما گویندهها ،بهخاطر
چمدان ،چمدان پولهایی اســت که
بــا اجــرای برنامه بــه خانــه میبریم که
فقط همکاران ما میدانند تنها چیزی
که حال ما را خوب میکند ،تزریق حال
خوب به مــردم اســت و بازخوردهایی
کــه از پیامکهــا و تماسهــای آنها در
برنامه میگیریم».

افزایشقیمتنفت
سنگینایران
جدیدترینگزارشماهانه
اوپکنشانداد کهقیمت
نفتسنگینایرانماهمیالدی
گذشته۸.۷درصدرشد کرد.
به گزارشایسنا،قیمتهر
بشکهنفتسنگینایراندر
ماهمهبه ۱۱۵دالر و ۴۸سنت
رسید که ۹دالر و ۲۰سنت
معادل۸.۷درصددر مقایسه
باقیمت ۱۰۶دالر و ۲۸سنت
در آوریل،افزایشداشت.
میانگینقیمتنفتسنگین
ایراناز ابتدایسال۲۰۲۲
تاکنون،به ۱۰۲دالر و ۹۲سنت
در مقایسهبامیانگینقیمت
 ۶۱دالر و ۹۴سنتدر مدت
مشابهسال۲۰۲۱رسید.ارزش
سبدنفتیاوپکدر ماهمه
رشدچشمگیریپیدا کردو
به ۱۱۳دالر و ۸۷سنتدر هر
بشکهرسید کههشتدالر و
۲۳سنتمعادل۷.۸درصد
در مقایسهباآوریلافزایش
نشانداد.میانگینارزشسبد
نفتیاوپکاز ابتدایسال
 ۲۰۲۲تاکنون،به ۱۰۲دالر و۸۰
سنتدر هر بشکهدر مقایسه
با ۶۲دالر و ۱۶سنتدر مدت
مشابهسال۲۰۲۱رسید.طبق
گزارشمنابعثانویه،تولیدنفت
اوپکمتشکلاز ۱۳کشور،در
ماهمهبه۲۸.۵۱میلیونبشکه
در روز رسید که ۱۷۶هزار
بشکهدر روز کاهشماهبهماه
داشت.تولیدنفتاین گروه
عمدتادرعربستانسعودی،
اماراتمتحدهعربیو کویت
افزایشپیدا کردامادر لیبی،
نیجریه،عراق،گابنوایران
کاهشداشت.تولیدنفت
ایراندر ماهمهبه۲.۵۴۴
میلیونبشکهدر روز رسید
که۲۰هزار بشکهدر روز در
مقایسهباسطحتولید۲.۵۶۵
میلیونبشکهدر روز در آوریل،
کمتر بود.

ایسنا-اینجانقطهپایانمسیر طوالنیزایندهروداست؛جایی کهپساز طی
حدود 4۰۰کیلومتر از نقطهآغاز سفرشاز دامنههایخاوریارتفاعاتزا گرسو
عبور از یک راه طوالنی ،پرپیچوخم و دشوار ،در روزگاران گذشته در این نقطه
پایــان ،آرام میگرفته اســت .زاینــدهرود در بهمنماه ســال 14۰1به مــدت 1۰روز
برای کشــاورزان شــرق اصفهان باز شــد که دو روز تا رســیدن آب به کانالهای
کشــاورزان زمان برد و عمال هشــت روز آب تحویل کشــاورزان شــرق اصفهان
شــد .از بهمنمــاه 14۰1تا به امروز حقابه کشــاورزان شــرق در پنــج مرحله و به
مــدت 1۰روز تحویــل داده شــد و ایــن میــزان آب بــه قدری بــود که در ســال آبی
جاری،تنها3۰درصداراضیشرقاصفهانزیر کشتغلهو گلرنگرفت.

باشــگاه خبرنــگاران جــوان  -روز ملــی گلوگیــاه هرســال در تار یــخ 25
خردادمــاه مصــادف بــا  15ژوئــن و روز جهانــی گلوگیــاه ،بــا هــدف ترویــج
فرهنــگ نگهــداری و اســتفاده درســت از گلهاوگیاهــان برگــزار میشــود.
نامگــذاری ایــن روز در تقویم ملــی بهدلیل اهمیت بســیار زیادی اســت که
گلوگیاه در زندگی انسانها دارد.

واحــد مرکــزی خبــر -مخــازن آمونیــاک کارخانــه کربنــات ســدیم کاوه در
شهرســتان فیروزآبــاد پــس از انفجــار ،ایــن حادثــه در مجمــوع 149مصــدوم
داشته اســت که با ترخیص126مصدوم ،در حال حاضر 23مصدوم بستری
بودهوخدماتدرمانیالزمبه آنانارایهمیشود.

تســنیم  -دره خزینــه کــه در اثــر فرســایش و طــی ســالیان دراز بــه شــکل
شــگفتانگیز کنونــی درآمــده اســت ،در میانــه جــاده پلدختــر بــه ســمت
اندیمشــک قرار گرفته اســت .این دره در نزدیکی روســتایی به نام پلدختر
واقع شده است و رودخانه ســیمره از وسط آن عبور میکند که زیبایی دره
رادوچندان کردهاست.

اینفوگرافی
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تب بازار فروکش کرد

افت  6۰۰هزار تومانی قیمت سکه و  2هزار تومانی دالر
«احمــد لواســانی» روز گذشــته در
خصــوص آخریــن وضعیــت بــازار ارز ،بــا
اشــاره به تداوم روند افزایش عرضه ارز در
مقابل کاهش تقاضا در صرافیها ،اظهار
کرد« :قیمــت دالر در بــازار ارز بین 31هزار
و  500تومــان تــا  31هــزار و  ۸00تومــان در
نوساناست».
رئیــس ســابق کانــون صرافــان بــا بیان
اینکــه نــرخ ارز در چهــار روز گذشــته
بــه طــور میانگیــن روزانــه  500تومــان
کاهش یافته اســت ،افــزود« :بــا توجه به
اجــازهای که بــه صرافیها بــرای خرید ارز
صادرکننــدگان داده شــده ،قیمــت دالر
در برخــی از صرافیهــا کمتــر از  31هــزار
و  500تومــان هــم عرضــه میشــود ،زیــرا
صرافان با صادرکنندگان توافق میکنند
و به متقاضیــان میفروشــند و ارز در بازار
موجود اســت ».او با بیــان اینکــه در بازار
ارز تقاضا بهصــورت جدی وجــود ندارد،
ادامه داد« :صرافان بیشــتر نگران خرید

ارز هســتند ،چون باید ارز را با مسئولیت
خود خریــداری کنند ،زیرا روند کاهشــی
قیمتادامهخواهدداشت».
او توضیــح داد« :در بحــث فــروش ارز
بــر اســاسمصوبــهبانــکمرکزیســقف
 2هــزار دالر برایهر نفر در مصارفســایر
(خریــدارز از صرافیبــا کارتملیو بدون
مدارک مســافرتی ،درمانی ،دانشجویی
و )...درنظــر گرفتــه شــده اســت .منظــور
از مصــارف ســایر ،مصارفــی اســت کــه

دلیلینداردو فردبر اســاسنیــاز خودارز
میخرد».
بازگشــت آرامــش بــه بــازار طــال بــا
اقداماتبانکمرکزی
دیروز همچنین نایــب رئیس اتحادیه
طــال و جواهــر تهــران از کاهــش 600هــزار
تومانی قیمت سکه طرح جدید نسبت
به روز گذشته خبر داد و گفت« :روزهای
گذشــته بازار طال هیجانــی بود ،امــا امروز
دوباره با اقدامات بانک مرکزی و کاهش

نــرخ ارز ،آرامــش بــه بــازار طالوســکه
بازگشتوقیمتها کاهشیشد».
«محمــد کشــتیآرای» در خصــوص
وضعیت بازار طالوســکه ،اظهار داشت:
«روز گذشتهشــاهدافزایشقیمتانواع
ســکهوطال بودیم و رکــورد جدیدی ثبت
شــد ».او افــزود« :بــا توجــه بــه اقدامــات
بانک مرکزی در خصوص کنترل بــازار ارز
و تزریــقارز بهبــازار باعث کاهشنــرخارز
شدودر کنار اینافتقیمت،بهایانس
جهانی طال نیــز کاهش یافت کــه این دو
عامل موجب کاهش قیمت طالوســکه
در داخلشد».
کشــتیآرای توضیــح داد« :وقتــی
قیمتهــا افزایــش مییابــد ،خریــدار در
بــازار وجــوددارد،امــافروشــندگانچون
گمانمیکنندقیمتهاافزایشمییابد،
معموال تمایلــی به فــروش ندارنــد ولی با
ســیرنزولی قیمتهــا ،بــازار روال عــادی
داشت».
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قرارگاه «خاتماالنبیا کار تخریب متروپل را عهدهدار شد

قدردانیرئیسیازاقداماتهاللاحمر
در «متروپل»

آیتاهلل رئیسی از زحمات امدادگران و خدمات جمعیت هاللاحمر
در سانحهفروریختنساختمانمتروپل،قدردانی کرد.
رئیــس دفتــر آیــتاهلل رئیســی در نامــهای مراتــب قدردانــی و تشــکر
رئیسجمهوری از زحمات امدادگران جمعیت هاللاحمر در سانحه
فروریختن ســاختمان متروپــل آبــادان و جســتوجوی مصدومان و
پیکرهای جانباختگان محبــوس در زیر آوار این ســاختمان را به دکتر
کولیونــد اعالم کرد .در بخشــیاز ایننامه آمده اســت«:بدین وســیله
مراتب تقدیر و تشــکر رئیسجمهوری از عزیــزان جمعیت هاللاحمر
ابــالغ میشــود».ظهر دوم خردادماه ســال جــاری گــزارش فروریختن
ســاختمانمتروپل آبــادانبهجمعیــتهاللاحمر اعــالمو بالفاصله
نیــرویعملیاتــیجمعیــتهاللاحمــر خوزســتانبــهمحــلاعــزامو
عملیات جستوجو و نجات آغاز شد .دکتر کولیوند ،رئیس جمعیت
هاللاحمر نیز جهت نظارت مســتقیم بــر روند امدادرســانی و حضور
در کنار نیروهای عملیاتی این جمعیت ،به آبادان سفر کرد و تا آخرین
لحظــه کنــار امدادگــران و نجاتگران جمعیــت هاللاحمر مشــغول به
خدمت بود .در عملیات پاســخ به ســانحه فروریختن برج متروپل در
آبــادان،در مجمــوع 48تیمامدادیاز خوزســتانو یکتیــمامدادی
از لرســتان 8،تیــم آنســتاز اســتانهایفــارس،اصفهانو کرمانشــاه
و ســه تیــم تخصصــی آواربــرداری از کرمــان ( 229امدادگــر و نجاتگر) با
تجهیزات تخصصی و دســتگاههای پیشــرفته زندهیاب و ســگهای
جســتوجوگر ،بهصــورت شــبانهروزی در عملیــات امدادونجــات و
جستوجویمصدومانوجانباختگانسانحهمشارکتداشتند.
همچنیــن پنــج تیــم حمایــت روانیواجتماعــی در حوادثوبالیــا
(سحر)در نزدیکیساختمانفروریختهمتروپلمستقر شدندوعالوه
بــر حمایــت روانــی از خانوادههــای داغدیــده ،توانســتند فهرســتی از
مفقودانتهیهودر اختیار مدیرانبحرانبگذارند.
قرارگاه خاتماالنبیا کار تخریب متروپل را عهدهدار شد
حاال بعــداز گذشــت 24روز از ریزشمتروپل،فرماندار ویــژه آباداناز
انتخاب پیمانــکار پروژه تخریــب این برج خبر داد.احســان عباســپور
گفــت« :پــس از تصمیمگیریهای کارشناســی ،تقســیم کار و اســتقرار
تجهیــزات الزم ماننــد جرثقیــل  250تنــی در خیابــان امیرکبیــر ایــن
شهرســتان عملیــات تخریــب بقایــای ســازه متروپــل توســط قــرارگاه
خاتماالنبیــا آغاز شــد ».به گفتــه او قرار اســت تخریب این ســاختمان
بهصورتطبقهایباشدواز باالیساختماناینعملیاتانجامشود.
فرماندار ویژهآبادان گفت«:اینفرآیندبادقتوسرعت کافیصورت
میگیردوتالشهابر ایناست کهخسارتیبهمحیطاطرافساختمان
واردنشود».

راهاندازیدومینپایگاهامدادونجات
بینشهریدرمرند
دومین پایــگاه امدادونجات بین شــهری جمعیت هاللاحمر
شهرســتان مرنــد با عنوان پســت موقــت در محور مرنــد  -خوی
راهانــدازی میشــود .رئیــس شــعبه جمعیــت هاللاحمــر مرند
دراینبــاره گفــت« :ایــن پایــگاه امدادونجــات جــادهای بــا
تخصیص  2دســتگاه کانکس و اســتقرار آن در زمیــن اهدایی به
متراژ  3500مترمربع به زودی با حضور  25نفر از نجاتگران شروع
بــه کار خواهد کرد».به گفته او کمك بــه حادثهدیدگان تصادفات
جــادهای ،خدماترســانی بــه مســافران ،نجــات در راهمانــدگان و
گرفتار در برفوباران از اهداف راهاندازی این پایگاه امداد جادهای
اســت .کلیــه هزینههــای انتقــال و جانمایــی کانکسهــا بالــغ بــر
100000000ریال(یکصــد میلیــون ریــال) -هزینــه جرثقیــل و انتقال-
توســط خیرین تامین شــده و فرمانــداری ویــژه مرند ،بخشــداری
کشکسرای و اداره راهداری و شهرداری شهر دیزج حسینبیگ در
مورد آمادهســازی رمپ ورودی به پایگاه همکاری داشــتند .محور
مرند-خویجزوپرحادثهترینمحورهایمواصالتیاست.

بانوان در دوره بازآموزی امدادی توان و مهارت شان را محک زدند

زنان آماده امداد و نجات

فاطمــه عســگرینیا| دوســال گذشــته بهخاطــر شــیوع بیمــاری کرونــا و شــرایط قرنطینــه بخــش قابلتوجهــی از برنامههــای
آموزشــی جمعیت هاللاحمر در حوزه امدادونجات مســکوت مانده بود و تمــام توان این نهاد مردمی در مســیر کاهش آالم
مردمــی ناشــی از کرونا بهکار بســته شــد ،البته این بــه این معنا نبــود که فعالیتهــای امدادی در حــوزه حــوادث مختلف اعم
از جــاده ،ســیل ،زلزله و کوهســتان تعطیل شــده باشــد اتفاقــا در همین دوســال حــوادث زیادی را شــاهد بودیم که در ســایه
حضور نجاتگران هاللاحمر با وجود شــرایط ســخت کرونا ،امدادرسانی شد .حاال که شــرایط اپیدمی کرونا با تالش جمعیت
هاللاحمر در حوزه واردات وا کســن و وا کســینه شــدن جمعیت کشــور در برابــر این بیمــاری رو به بهبود رفته اســت وقت آن
شده که نجاتگران هاللاحمر در دورههای فشــرده به بازتوانی دانش امدادی خود در قالب آموزشهای تخصصی بپردازند.
پسران نجاتگر اسفندماه گذشته در این دورهها شرکت کردند و دختران نجاتگر خردادماه جاری در اردوگاه میرزا کوچکخان
شهرستان رامسر به بازآموزی امدادی پرداختند .به گفته رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هاللاحمر این دوره از  22تا
 26خردادماه با حضور  40نفر از بانوان امدادگر در رامسر برگزار شد.
مجتمــع فرهنگــی اردویــی کشــوری
شــهید میرزا کوچکخــان در اســتان
مازنــدران در آخرین روزهای خردادماه
 1401میزبان دختــران نجاتگر جمعیت
هاللاحمــر از اقصــی نقــاط کشــور بود.
دخترانــی که سالهاســت با پوشــیدن
لبــاس سرخوســفید هاللاحمــر در
بخــش پشــتیبانی تیمهــای امــدادی
جمعیــت هاللاحمــر همــواره در
حــوادث مختلــف نقشآفرینــی و ثابت
کردند ا گر دختران نجاتگر نباشند روند
امدادرســانی در خیلــی از حــوادث بــه
خوبی پیش نمیرود.
«مهــدی ولیپــور» ،رئیــس ســازمان
امدادونجــات جمعیــت هاللاحمــر بــا
تا کید بر ضــرورت بهرهگیــری از ظرفیت
بانوان در حوزه امدادونجات میگوید:
« 30درصــد از مجمــوع  22هــزار و 272
نفــر از امدادگــران و نجاتگــران فعــال
در ســازمان امدادونجــات جمعیــت
هاللاحمــر معادل  3هزار نفــر را بانوان
نجاتگــر و امدادگــر تشــکیل میدهنــد.
 1371نفــر بهصــورت تخصصــی نجاتگــر

هستند و  1530نفر امدادگرند».
او بااشــاره بــه نقــش بانــوان نجاتگــر و
امدادگــر در امدادرســانی هنــگام بــروز
بحرانهــای طبیعــی و غیرطبیعــی
بــر ضــرورت بهرهگیــری و تقویــت ایــن
ظرفیــت در جمعیــت هاللاحمــر
تا کیــد کــرد« :در ســنوات گذشــته
همواره دورههــای آموزشــی و بازآموزی
امدادگــران ویــژه پســران بــا توجــه بــه

30درصدازمجموع22هزار
و272نفرازامدادگرانو
نجاتگرانفعالدرسازمان
امدادونجاتجمعیت
هاللاحمرمعادل3هزارنفر
رابانواننجاتگروامدادگر
تشکیلمیدهند1371.نفر
بهصورتتخصصینجاتگر
هستندو1530نفرامدادگرند

حضور آنها در پایگاههای امدادونجات
برگزار میشــد این در حالی اســت که در
دوره مدیریــت جدیــد مقــرر شــده بــه
تناســب از ظرفیــت امــدادی دختران و
پسران در جمعیت استفاده شود لذا با
توجه به این رویکــرد برگزاری دورههای
آموزشی از اولویتهای ماست».
بــه گفتــه ولیپــور ،بهروزرســانی
آموزشهــای امدادگــران و آشــنایی
آنهــا بــا بهروزتریــن متدهــای آموزشــی
بهمنظور افزایش کیفیت امدادرســانی
در حــوادث از اولویتهــای جمعیــت
هاللاحمــر اســت و بــه ایــن منظــور
الزم اســت تــا در اعتبــارات ویــژه هــم
برنامهریزی دقیقی صورت گیرد.
حضور دختراننجاتگر در امدادرسانی
موثر و کارآمداست
مدیرعامــل جمعیــت هاللاحمــر
مازنــدران هــم کــه میزبــان دختــران
امدادگر و نجاتگر کشــور در رامسر بوده
در گفتوگــو بــا «شــهروند» میگویــد:
«تجربــه مــا در حــوادث طبیعــی و

غیرطبیعــی ثابــت کــرده اســت کــه
حضــور دختــران امدادگــر و نجاتگــر
در حــوزه امدادرســانی بســیار موثــر و
کارآمــد اســت و جمعیــت هاللاحمــر
بایــد مثــل همیشــه فــار غ از مباحــث
جنســیتی و با توجه به توانایــی ،انگیزه
و عالقــه داوطلبــان امدادگــر نســبت به
بهرهگیــری از توان آنها هنــگام بحرانها
اقدام کند».
غالمعلــی فخــاری بــا بیــان اینکــه در
اســتان مازنــدران هــم ماننــد همــه
اســتانها بخــش قابلتوجهــی از
امدادگران را دختران و بانوان داوطلب
تشــکیل میدهنــد ،تا کیــد میکنــد در
گذشــته عمدتــا از ایــن تــوان فقــط در
بخش پشــتیبانی اســتفاده میشــد اما
بــا درک ضــرورت حضــور ایــن نیروها در
بخش نجات ،شاهد برگزاری دورههای
آموزشــی ویــژه بــرای دختــران و تقویت
تواناییهای آنها در این حوزه هستیم.
او بــا ابــراز رضایــت از دوره بازآمــوزی
امــدادی بانــوان در رامســر میگویــد:
«خوشــبختانه در ســایه تعامــل و
مشــارکت امدادگــران و همچنیــن
بهرهگیــری از مربیــان توانمنــد در
کارگاههــای آموزشــی شــاهد ارایــه
بســتههای آموزشــی خوبــی بــه
امدادگــران بودیــم کــه امیــد اســت از
ایــن آموزههــا در ماموریتهــای آینــده
بهخوبی استفاده و موجب کاهش آالم
حادثهدیدگان شوند».
سهمیه هر استان مشخص بود
«هاتــف باقــر ســلیمی» ،معــاون
امدادونجــات هاللاحمــر مازنــدران
نیــز دربــاره دوره بازآمــوزی امــدادی
بانــوان در رامســر میگویــد« :برگــزاری
دورههای بازآموزی جــزء الینفک حوزه
امدادونجــات اســت و تقویــت تــوان
امــدادی امدادگــران در ماموریتهــا
در گــرو دانــش و تســلط امدادگــران بــر
روشهــای امدادرســانی اســت .لــذا
توجه بــه برگــزاری دورههــای تخصصی
و تقویت دانش امدادگــران و همچنین
بــهروز کــردن اطالعــات آنهــا در ســایه
تخصیــص اعتبــارات مکفــی بایــد در
اولویت کارها قرار بگیرد».
او بــا بیــان اینکــه از اســتان مازنــدران
هم چهار نفــر از نجاتگــران و امدادگران
شهرهای بهشــهر ،قائمشــهر ،تنکابن و
نوشــهر کــه دارای درجه نجاتگــر بودند
در این دوره شــرکت کردند ،یادآور شد:
«تعداد امدادگران شرکتکننده در این
دوره از هر اســتان براســاس سهمیهای
بود که ســازمان امدادونجات جمعیت
هاللاحمر اعالم کرده بود».

مازندران؛ پیشرو در اســتفاده از توان بانوان نجاتگر
«غــالم غالمــی» ،معــاون آموزشوپژوهــش هاللاحمــر مازنــدران نیــز در گفتوگــو با
«شهروند» میگوید« :در این دوره  40نفر از امدادگران بانوی  16استان شمال و غرب
کشــور حضور داشــتند و با شــرکت در چهار کارگاه حمایــت روانی ،اســکان اضطراری،
پیشبیمارســتان و بهداشــتوتغذیه در شــرایط ســخت آموزشهــای الزم را فــرا
گرفتند».
بــه گفته او جمعیــت هاللاحمر در حــوزه امدادونجات شــاهد تیمهای فعــال و خوب
بانــوان در قالــب تیمهــای تواناســت کــه نقــش مهمــی در حــوزه امدادرســانی هنــگام
بحرانهایی چون سیل ،زلزله ،حوادث ترافیکی و جادهای و  ...دارند« :تجربه حوادث
تلخی مانند سیل لرســتان ،زلزله کرمانشــاه و  ...همواره نشان داده اســت که ما در کنار
مــردان امدادگــر نیازمنــد حضــور گــرم بانــوان امدادگر هــم هســتیم و بــرای تقویت این
بخش باید نسبت به برگزاری دورههای آموزشی این قشر اقدام کنیم».
غالمــی با اشــاره بــه موقعیت گردشــگری اســتان مازنــدران میگویــد« :در اســتان ما که
طوالنیترین خط ساحلی را به طول  400کیلومتر دارد و هرساله شاهد حضور جمعیت بانــوان امدادگــر اقــدام کردهایــم و ایــن کار را منــوط بــه ابالغ بخشــنامههای سراســری
زیادی از گردشگران هستیم از سالهای گذشــته نسبت به بهرهگیری از توانوظرفیت نکردیم .کاری که در آن پیشرو بودیم و خوشبختانه نتایج مثبتی هم گرفتهایم».
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گزارش «شهروند» از ماجرایی تلخ؛ بیماری که قربانی تنبیه تکنیسینهای اورژانس شد

متوفی :کودک  2ساله
علت مرگ :خشم یک راننده!
ماجــرا
ملیحــه محمودخــواه|
تکاندهنــده بــود .کــودک دو ســاله جان
باخت آن هم به خاطر رانندهای که وقتی
دید خودروی اورژانس در خط ویژه پارک
کرده و امــکان تردد بهســختی امکانپذیر
اســت ،از خودرویــش پیــاده شــد و بــرای
آنکــه تکنســینهای اورژانــس را بــه خیال
خــودش ادب کندچرخهای خــودرو آنها
را پنچــر کرد .اما او نمیدانســت بــا این کار
یــک کــودک دو ســاله را بــرای همیشــه از
زندگی محروم میکند و غم ازدســتدادن
یــک دختــر شــیرینزبان را برای همیشــه
روی قلب مادر به جا میگذارد.
صدای ممتــد بوق اتوبوسهــا در خیابان
شــهید بهشــتی در گرمای بــاالی  3۸درجه
همــه را کالفــه کــرده بود .مــادر ضجــه میزد
و نگاههــای نگرانــش بــه خودروهایــی بــود
کــه جــای تکانخــوردن نداشــتند تــا شــاید
خــودروی ســفید اورژانــس را در میــان آنهــا
ببینــد .چــراغ آبــی چرخــان بنــز اورژانــس
کــه از خطویــژه دیــده شــد ،انگار چیــزی در
دل مــادر فــرو ریخت .تمــام امیــدش همان
خودرویــی بــود کــه آژیرکشــان بــه او نزدیک
میشــد .تکنســینها ناچــار خــودرو را در
خط ویــژه گذاشــتند و دواندوان خود را به
پلههــای مطبــی کــه کــودک در آن بیجــان
افتاده بــود ،رســاندند .بیجــان روی تخت
افتــاده بــود .کــودک ایســت تنفســی و قلبی
داشت .تکنســینها کار احیای قلب کودک
را شروع کردند .عقربههای ساعت به ُکندی
میگذشت .مادر ســعی میکرد فریادهایش
را در دل پنهــان کنــد تا حواس کارشناســان
فوریتهــای پزشــکی که تمام تــالش خود را
برای احیای کــودک انجــام میدادند ،پرت
نشــود .اما انگار اتفاقاتی افتاد .نفس کودک
بــاال آمــد .مــادر آنقــدر دســتهایش را بــه
هم گــره کرده بود که احســاس میکــرد تمام
انگشــتانش درد میکنــد .نفس بچــه که باال
آمد ،یکــی از سفیدپوشــان اورژانــس بچه را
بغــل کــرد و از پلهها پاییــن آمد .کــودک باید
بالفاصلــه بــه بیمارســتان میرســید .تهران
کلینیــک نزدیکترین بیمارســتان به محل
حادثه بــود ،اما اینبار کارشــناس فوریتها
بود که شوکه شده بود .چرخهای خودروی
اورژانــس پــاره شــده بــود .انــگار همــه چیــز
دســت در دســت هــم داده بــود تــا دوبــاره
صــدای شــیون مــادر بــه هــوا بلنــد شــود.
دوباره استرس ،دوباره اضطراب.
بالفاصلــه درخواســت خــودروی دیگــر

شــد .ترافیک هنــوز هم راه خــودش را ادامه
مــیداد و دســتش را بــه دســت گرمــای هوا
داده بــود تا شــرایط را برای مــادر نگران بدتر
کنــد .تا رســیدن خــودروی اورژانــس دوباره
 15دقیقــهای زمــان صــرف شــد .ایــن یعنی
خط صاف نوار قلب کودک.
ترافیک ،راه اورژانس را مسدود کرد
دکتــر یحیــی صالــح
رئیــس
طبــری،
اورژانــس تهــران در
گفت و گو با «شهروند»
میگویــد« :حــدود
ســاعت  14:42روز
سهشــنبه نیروهای اورژانس طی تماســی با
مرکز  115اورژانس تهران گزارش ایست قلبی
تنفســی دختربچهای دو ساله را به این مرکز
اعالم کردند».
او توضیــح داد کــه پــس از اعــالم ایــن
مــورد بالفاصلــه تکنســینهای اورژانــس
در کمتریــن زمــان ممکــن خــود را بــه محل
حادثه در خیابان شهیدبهشــتی رساندند،
اما بــه دلیــل شــرایط ترافیکی ایــن خیابان،
نبــود جــای پــارک مناســب و حــال وخیــم

دختربچــه ،نیروهــای اورژانــس تهــران
بهناچار برای نجات جــان بیمار ،آمبوالنس
را در خط ویژه با رعایت اصول ایمنی و تردد
خودروهای دیگر پارک کردند.

سه گروهاز افراداگر بهموقعبه
بیمارستانبرسند،امکانزنده
ماندنشانزیاداست؛بچهها،
افرادی کهدچار غرقشدگیو
برقگرفتگیمیشوند

صالحطبــری بــا تا کیــد بــر اینکــه
تکنســینهای اورژانــس خــود را بهســرعت
به آدرس کودک بدحال رســانند و بالفاصله
تــالش خــود را بــرای نجــات جانــش انجــام
دادنــد و احیای قلبــی و ریوی کــودک را آغاز
کردنــد ،ادامــه میدهــد« :عملیــات احیای
کــودک بــا موفقیــت انجــام میشــود و حــال
کودک رو به بهبودی پیشمیرود ،اما وقتی
نیروهــای اورژانــس پــس از عملیــات احیــا

قصد انتقال بیمار به آمبوالنس را داشــتند،
متوجــه میشــوند بــه دو عــدد از چرخهای
آمبوالنــس توســط فــردی ناشــناس آســیب
رســیده و بادهای الســتیک آن خالی شــده
است».
رئیــس اورژانــس تهــران بــا تا کید بــر اینکه
نیروهای اورژانس با مشــاهده این وضعیت
بــرای انتقــال بیمــار درخواســت حضــور
آمبوالنــس دیگــری را میکنند ،خاطرنشــان
میکنــد« :آمبوالنــس دوم در محــل حاضــر
شــده ،امــا متاســفانه طوالنیشــدن رونــد
انتقال به دلیــل اتفاق به وجود آمده ،باعث
وخامــت مجدد حــال کــودک شــده و جان
خود را از دست میدهد».
او بــا تا کیــد بــر اینکــه ایــن ماجــرا پیــش
از ایــن نیــز رخ داده ،تا کیــد میکنــد:
«آمبوالنسهای اورژانــس  115در دو حالت
در خیابان حضور دارند یــا در حال رفتن به
ماموریت هستند یا از ماموریت بازمیگردند
و وقتی هم در مکانی حضور دارند ،حتما در
حال نجات بیمار هســتند ،بــه همین دلیل
هیچ خودرویــی در هیچ زمانــی بیدلیل در
جایی پارک نمیکنــد و رفتار فردی که منجر
بــه صدمهزدن به خودروی اورژانس شــده،
غیرانسانی بوده است».
اورژانــس پیگیــر پرونــده این کــودک در
مراجع قضائی است
مجتبــی خالــدی،
ســخنگوی اورژانــس
کشــور بــه «شــهروند»
توضیــح میدهــد کــه
اداره حقوقــی مرکــز
اورژانــس تهــران پیگیر
پرونده این کودک در مراجع قضائی است.
او بــا تا کیــد بــر اینکــه ایــن اتفــاق بســیار
غمانگیــز و ناراحتکننــده بــود و اورژانــس
آن را پیگیری میکند ،خاطرنشــان میکند:
«اولیــایدم اولیــن شــا کیان ایــن پرونــده
هســتند ،از ســوی دیگر این اتفاق خسارت
زیادی به اورژانس زده اســت ،زیرا از یکسو
خــودروی دولتــی آســیب دیــده و از ســوی
دیگر خارجشــدن ایــن خــودرو از چرخه کار
اورژانــس ســبب شــده که زمــان رســیدن به
ســایر بیمــاران بــا تاخیر روبــهرو شــود و این
هم خودش موضوع بسیار مهمی است».
او در پاســخ بــه این ســوال که آیــا وضعیت
ایــن بیمــار بهگونــهای بــوده اســت کــه در
صورت رســیدن به بیمارســتان زنده بماند،
تا کیــد میکنــد« :ســه گــروه از افــراد ا گــر
بهموقع به بیمارستان برســند ،امکان زنده
ماندنشــان زیاد اســت؛ بچهها ،افرادی که
دچار غرقشدگی و برقگرفتگی میشوند».
او تا کیــد میکنــد کــه فاصله محــل حادثه
تــا بیمارســتان تهــران کلینیــک زیــاد نبــود
و امــکان اینکــه ایــن کــودک زنــده میمانــد
زیاد بود.

معاونتدر قتلشبهعمد
علــی شــاهصاحبی ،وکیــل پایــه یــک
دادگســتری ضمــن بررســی حقوقــی
رفتار فــردی که با پنچرکــردن خودروی
اورژانس بــه دلیــل پارککــردن در خط
ویــژه باعــث مــرگ کــودک دو ســاله
شــده ،ایــن رفتــار را «معاونــت در قتــل
شــبهعمد» و تخریــب امــوال عمومــی
اعــالم کرده و به «شــهروند» توضیــح میدهد که در واقع ســوءنیتی
در این حوزه وجود نداشــته است و حتی ا گر هم بوده ،نمیتوان آن
را ثابتکرد .اما متاســفانه رفتار فرد خاطی منجر به مرگ یک کودک
شدهاست کهمیتواندمعاونتدر قتلشبهعمدعنوانشود.
او معتقد اســت که حساســیت ایــن ماجرا بــه این دلیل اســت که
خودرو آمبوالنس بوده و این را همه میدانند که خودروی اورژانس
وســیلهای امدادی اســت و حتــی ا گر در مســیر تــردد خودروها هم
قرار گرفته باشــد ،هدف نجات جان یک انســان اســت و پنچرکردن
دو چــرخ ایــن خــودرو نشــان از بیتوجهــی فــرد بــه ایــن موضــوع
داشتهاست.
ایــن وکیل دادگســتری معتقد اســت کــه ماجــرا از ســوی دیگر نیز
قابل بررسی است و آن هم اینکه این فرد با این کار سبب اختالل در
نظم عمومی و ممانعت در رســیدن دیگران به حق خود شــده که از
اینسونیز ماجراقابلبررسیوتحقیقاست.

اومعتقداست کهبدیهیاستبرخوردبااینگونهرفتارهایخالف
اخالق ،عرف و قانون یا به عبارت بهتر جرایم و کجرویها با مقامات
ذیربطاز حیثتسبیبدر ورودآسیبجانیبهبیمار،ورودضرر به
اموال عمومی یا خصوصی و تخریب عمــدی و همچنین برهمزدن
نظاماجتماعیاز حیث«جنبهعمومیجرم»قابلپیگرداست.
او توضیــح میدهــد« :مباشــرت آن اســت کــه جنایــت مســتقیما
توسطخودمرتکبواقعشودوتسبیبدر جنایتآناست که کسی
سببتلفشدنیامصدومیتدیگریرافراهم کندوخودمستقیما
مرتکبجنایتنشود،بهطوری کهدر صورتفقدانرفتار اوجنایت
حاصل نمیشــد ،مانند اینکه شــخصی چاهی بکند و کســی در آن
بیفتد و آسیب ببیند ،بنابراین تعیین مجازات بسته به قصد و نیت
مجرمومرتکبوشرایطواوضاعواحوالواینکهجنایتاز نوععمد،
شــبهعمد یا غیرعمد باشــد ،متفــاوت اســت و تحمیل مجــازات در
صورت شکایت شــا کی خصوصی یا پیگیری مدعیالعموم و صدور
حکم از سوی مقام قضائی امکانپذیر است ».شاهصاحبی به این
موضوعاشارهمیکند که بهموجبماده 6۷۷کتابتعزیراتقانون
مجازات اسالمی «هرکس عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق
به دیگــری را تخریب کنــد یا به هر نحــو کال یا بعضــا تلف کند یــا از کار
اندازد ،به حبس از  6ماه تا ســه سال محکوم خواهد شد ».بنابراین
در اینجــا میتــوان از بــاب تخریــب و آسیبرســاندن بــه آمبوالنــس
بهعنواناموالعمومینیز موضوعراپیگیری کرد.
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نخستین دوره همایش بزرگ دو ومیدانی
خانوادگی«جام مسافر»
جمعیــت احیــای انســانی کنگــره  60بــه مناســبت ســالروز جهانی
مبارزه با موادمخدر روز جمعه ســوم تیرماه در ساعت ۷صبح میزبان
نخستین دوره همایش بزرگ دوومیدانی خانوادگی «جام مسافر» با
شعار «یاریگر هم باشیم ،نه به اعتیاد؛ بیایید این آتش ویرانگر را مهار
کنیم»،در دوردهحرفهایو آماتور (آقایانوبانوان)خواهدبود.
بــرای نخســتینبار در تاریــخ مســابقات دوومیدانــی ایــران در رده
حرفهای به نفر نخست 50میلیون تومان ،نفر دوم 30میلیون تومان
و نفر ســوم20میلیون تومــان و در رده آماتور به 11نفــر اول یک تومان
تعلق میگیرد .مســافت مســابقه برای بانوان 4200متر و بــرای آقایان
۷۸00متر در ورزشگاهتختیتهرانخواهدبود.
عالقهمنــدان بــرای ثبتنــام در مســابقه میتواننــد بــه آدرس
 ir.http://champ.portal60از جمعــه  2۷خــرداد تــا
چهارشــنبه یکم تیــر مــاه مراجعه کننــد .ثبتنــام در همایــش «جام
مســافر» برای عمــوم آزاد اســت .این مســابقات بــه میزبانی جمعیت
احیای انســانی کنگره 60و مجموعه ورزشــی تختی تهــران و با نظارت
و مشــارکت اداره کل ورزش و جوانــان اســتان تهــران ،ســتاد مبــارزه با
موادمخدر کل کشور وهیأتدوومیدانیاستانتهرانبرگزار میشود.

آغاز پرداخت افزایش حقوق
خردادماه بازنشستگان تامیناجتماعی
ســازمان تامیــن اجتماعــی اعالم کــرد کــه پرداخت افزایــش حقوق
خردادماهبازنشستگاناینسازمانآغاز شدهاست.
سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد« :با توجه به ابالغ مصوبه هیأت
وزیــران دربــاره افزایــش حقــوق ســال 1401بازنشســتگان به ســازمان
تامیناجتماعــی و اعالم قبلــی درخصوص زمــان واریــز مابهالتفاوت
حقوق خردادماه ،پرداخت افزایش حقوق خــرداد از دیروز بهصورت
استانی آغاز شــده و در چند روز آتی در سراسر کشور تکمیل میشود.
همچنین مســتمریبگیرانی که واریــزی آنها در حســابهایی به جز
بانــک رفــاه انجام میشــود ،مجمــوع حقــوق و مابهتفــاوت خــرداد را
در تاریــخ 2۹خــرداد دریافــت خواهنــد کــرد .الزم به ذکر اســت فرآیند
پرداخت حقوق ایــن ماه ،مشــابه روال معمول و فهرســت الفبایی ،از
 20خرداد آغاز شــده و تا پایان ماه ادامــه دارد .همچنین مابهالتفاوت
افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان نیز طی ماههای
تیر ومردادپرداختمیشود.

سالمندان ایران
۸۸؛ رتبه توانمندی
ِ

رئیــس مرکــز تحقیقــات ســالمندی ایــران بــا بیــان اینکــه در زمینه
شــاخص قابلیت و توانمنــدی ســالمندان ،ایــران در جایــگاه ۸۸قرار
دارد ،میگویــد« :در گذشــته از بیماریهــای اصلی ســالمندی بحث
بیماریهــای قلبــی و عروقی و بیماریهــای زمینــهای ژنتیک عنوان
میشــد ،درحالیکــه ا کنــون بــا توجه بــه گسستهشــدن شــبکههای
اجتماعــی افــراد در دوران بازنشســتگی ،بســیاری از آنهــا دچــار
بیماریهایروحیوروانیمیشوند».
احمد دلبــری یکی از مشــکالت حــوزه ســالمندی را «بازنشســتگی
قبــل از موعــد» میدانــد و میگویــد« :در حــال حاضــر میانگین ســن
بازنشســتگی در کشــور  52ســال اســت ،درصورتی که افراد اغلب از ۷0
ســالگی از کار افتــاده میشــوند و بخش زیــادی از بیماریهــا به علت
این بیــکاری رخ میدهد کــه در این زمینه الزم اســت در قوانین حوزه
سالمندیبهموضوعبازنشستگیورودشود ».رئیسمرکز تحقیقات
ســالمندی ایــران علــت پایینبــودن ســن بازنشســتگی در کشــور را
«ایجاد اشــتغال کاذب» عنوان میکند و میافزایــد« :در ایران معموال
بازنشســتگی را زودتــر از موعــد در نظر گرفتــه و افراد زودتر بازنشســته
میشوندتاجایآنهارانیروهایجوانبگیرند».
تنها ۳۴درصد از سالمندان در ایران «شاغل» هستند
در همیــن خصــوص دلبــری بــه گــزارش حاصــل از ارزیابــی
شــاخص دیدهبــان ســالمندی کــه اخیــرا توســط ســازمان
بازنشســتگی انجام شــده اســت ،اشــاره و خاطرنشــان میکند:
«در ایــن ارزیابی  ۹۷کشــور بررســی شــدند و ایران رتبــه  64را به
خــود اختصــاص داد؛ بــه عبارتــی  64کشــور در جهــان از ایــران
وضعیــت بهتــری دارنــد .از ســوی دیگــر در زمینــه شــاخص
قابلیت و توانمندی ســالمندان ،ایران در جایگاه  ۸۸بوده و در
وضعیت نامطلوبی قرار دارد».
به گفتــه او بــا توجــه بــه اینکــه شــاخص قابلیــت و توانمندی
ســالمندان ترکیبــی از اشــتغال و توانمندی و میــزان تحصیالت
سالمندان اســت ،تنها 34درصد از ســالمندان در ایران شاغل
هســتند .رئیــس مرکــز تحقیقــات ســالمندی ایــران در ادامــه
درخصــوص وضعیــت اشــتغال ســالمندان در کشــورهای دیگر
بیــان میکنــد« :انتظــاری نمــیرود کــه ســالمندان کار یــدی
انجــام دهنــد ،اما ا کثــر کشــورها از ســالمندان بهعنوان مشــاور
در ردههــای بــاال بهــره میبرنــد و همانگونــه کــه در کشــورهای
توســعهیافته بازنشســتگی فرآینــدی دو ســاله اســت و طی این
مدت فرد تجربیات چند ســاله خود را در اختیار میگذارد ،ارایه
مشــاوره و تجــارب در ســالهای بعد نیز بــه نیروهای جــوان در
این کشورها ادامه مییابد».
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قلم در دست شاخهای مجازی!
«شهروند» موج انتشار کتاب از سوی سلبریتی های شبکههای اجتماعی را بررسی می کند

یاسر نوروزی| اواخر دهه  80بود که چهرههای مشهور سینما و تلویزیون بهتدریج
شروع به انتشار کتاب کردند .پیش از آن البته معدودی از چهرههای اینچنین آثاری
منتشــر کرده بودند که بعضی از آنها آثاری قابل تامل بودند .اما نا گهان موجی به راه
افتاد که گویی چهرههای ســینما گر برای چاپ کتاب از هم سبقت میگیرند .نوشتن
شــعر و داســتان در واقع تبدیل به نوعی ُمد روز بین این جماعت شــده بود .ناشران
هم که البته بهخاطر سود حاصل از فروش کتابهای این چهرههای مشهور ،شروع
به چــاپ کردند .گاهــی حتی ناشــران بزرگ اقــدام به انتشــار چنین آثــاری میکردند.
به این ترتیــب گاهی کتابهایی دیدیــم خالی از هر نــوع ادبیت .درواقــع آنچه امروز
بهعنوان سلبریتی میشناســیم ،گاهی حتی نوشتههای اینستا گرامی و فیسبوکی و

غیرهاش را هم منتشــر کرده؛ کتابهایی بســیار ضعیــف که از جمله آنهــا میتوان به
کتــاب صابر ابر اشــاره کرد .ایــن جریان در ســالهای اخیــر متوقف نمانــد و همچنان
ادامــه دارد .امــا همزمــان با توســعه شــبکههای اجتماعی ،افرادی شــروع به انتشــار
کتــاب کردند کــه صرفا بهواســطه صفحــات مجــازی و فالوئرهــای فراوان ،به شــهرت
رســیده بودند .در واقــع جریانی دیگر بــه راه افتاد از انتشــار آثاری که بســیاری از آنها
نــازل و بیکیفیت بودند .به این ترتیب ا گر اوایل دهه گذشــته مــردم برای کتابهای
نویســندگانی نظیــر مصطفی مســتور یا رضــا امیرخانــی صــف میکشــیدند ،نا گهان
دیدیــم که عــدهای صف کشــیدهاند برای خریــد کتاب کســی که اصال اســمش را هم
نشنیدهایم! از جمله این کتابها هم میشود به کتاب «قهوه سرد آقای نویسنده»

(روزبه معین)« ،راز رخشــید برمال شد» (علی سلطانی)« ،من ســر قولم هستم» (امیر
علــی ق ).و غیــره اشــاره کــرد .در هفتههــای گذشــته هم کتابی منتشــر شــد از ســوی
یکــی از بال گرهای خــارج از ایران که فقــط در ایام نمایشــگاه ،پنج چــاپ آن به پایان
رســید! هرچند نظــرات درباره این پدیده همیشــه منفی نبوده اســت و عــدهای آن را
به ســود بازار کمدرآمد کتــاب در ایــران میدانند .در واقــع آنچه اهمیــت دارد نظرات
اهالی ادبیات است که در این پرونده سراغشان رفتیم تا درباره این جریان بپرسیم.
آیــا چنیــن جریانی به ســود بــازار کتاب اســت؟ بــرای آنچه بهعنــوان صنعــت فرهنگ
میشناســیم چه معایبی قابل تصور اســت؟ چه وجوهــی در این بــازار مغفول مانده
است؟ رسانهها چه وظیفهای دارند؟ و...

به جای «عامهپسند» بگوییم «ا کثریتپسند»
محمدهاشما کبریانی،نویسنده
در ایــن ســالها بــا انتشــار کتــاب از طــرف بعضــی
چهرههایــی مواجه بودهایــم که در شــبکههای اجتماعی
به شهرت رســیدهاند .عدهای ماجرا را به ســود بازار کتاب
میداننــد و عدهای دیگر مضراتش را بیشــتر از محاســنش
ارزیابی میکنند .نظر شما چیست؟
مــن در مجمــوع مخالف نیســتم ،چــون فکــر میکنــم ما در
جهانــی زندگــی میکنیــم کــه بایــد واقعیتهایــش را ببینیــم
و اقتضائاتــش را هــم بپذیریــم .اینکــه شــبکههای اجتماعــی
بهشــکل گســتردهای فعــال هســتند و عــدهای توانســتهاند
از طریــق ایــن شــبکهها خودشــان را مطرحکننــد یــا مطالبی
بنویســند کــه به هــر حــال در میــان طیفــی از مــردم خواننده
داشــته باشــد ،اشــکالی نــدارد .مــا هــم نمیتوانیــم از تمــام
مــردم و گروههــای اجتماعــی انتظــار داشــته باشــیم کــه مثال
یکنــوع ادبیــات خــاص را بخواننــد .ضمــن اینکه شــاید این
نوع ادبیــات نزدیک باشــد به نوعــی از ادبیات که عــدهای به
آن میگوینــد ادبیات عامهپســند؛ هرچند به نظــر من باید به
آن گفــت ا کثریتپســند .چــون آثــاری کــه دربــاره آن صحبت
میکنیم پهلو به همیــن نوع ادبیات میزند .مــن با وجود آن
نوع ادبیات هــم موافقم .چون دلیلی ندارد ما تقســیمبندی
را براســاس شــاخصههایی در نظــر بگیریــم کــه فقــط نظــر
خودمــان را تامیــن کنــد! دربــاره ارتبــاط ایــن نــوع کتابها با
چرخــه نشــر هم ،مــن اتفاقــا بــا یکــی از ناشــران دربــاره یکی از
همیــن کتابهایــی که از طرف پســر جوانی ،ســه چهار ســال
پیش منتشــر شــده و خیلی خواننده پیدا کرده بود ،صحبت

کردهام .چون همان ســال دیدم مردم کنار غرفه ناشــر ،صفی
طوالنــی بســتهاند .بــا ناشــر کــه صحبــت میکــردم،
نظرش خیلــی موافق بود ،چــون میگفت من با
فروش و ســودی کــه از همیــن کتابهــا عایدم
میشــود میتوانم بروم سراغ چاپ کتابهای
دیگر؛ آن هم کتابهایی که چند ســال باید
بابــت آن ســرمایهام بخوابد تــا بتوانــم آنها را
بفروشــم .بنابرایــن در گردش ســرمایه نشــر،
به نظر مــن تاثیــر مثبــت دارد .به همیــن دلیل
ایــن جریــان ،جریانی نیســت کــه بخواهــم با آن
مخالفت کنم.
بین کالمتان اما از
«ادبیات اکثریتپســند»
بــه جــای «ادبیــات
عامهپســند» اســتفاده
کردید.چرا؟
در ایــن مــورد خــاص،
نقــد مــن بــه جریــان
روشــنفکری اســت.
جریان روشنفکری ما در
بســیاری مــوارد ،ا کثریت
را بــرای آزادیهــای
سیاســی ،آزادیهــای

اجتماعــی و غیــره ،مبنــا قــرار میدهــد .در واقــع در بســیاری
مــوارد ا کثریــت برایــش حــاوی نوعــی ارزش و اعتبــار
اســت .مثال خیــاط ،بقــال یا خانــهداری که آشــنا
بــا ادبیــات و کتــاب نیســت ،وقتــی دنبالــهرو
جریانشــان میشــود و بــه شــخصی خــاص
رأی میدهــد ،ا کثریت را تحســین میکنند .در
واقــع آرای اینهــا از نظــر بخشــی از روشــنفکران
مــا آرایــی اســت کــه مبنــای دموکراســی تعریــف
میشــود .ولی همین ا کثریت ،یعنی زن خانهدار،
کارگــر ،کشــاورز و حتــی پزشــک و مهنــدس و غیــره،
وقتــی با توجه بــه همه تبلیغاتــی که برای
یــک کتــاب شــده ،میرونــد و بــه
یــک نــوع ادبیــات گرایــش پیدا
میکننــد ،ایــن نوع ادبیــات از
نظر روشــنفکران ما میشود
ادبیــات عامهپســند! خب
چــرا اســم ایــن را نگذاریــم
ادبیــات ا کثریتپســند؟
چــون ا کثــر جامعــه مــا
دارنــد این نــوع ادبیات را
میپسندند.
متوجــهام .بــه
نوعــی تناقــض در ایــن

نوع تفکر اشاره دارید.
بلــه ،چــون ا گــر مثــال دربــاره رأیدادن ،همیــن ا کثریــت را
حامل نوعی ارزش مثبت میدانند ،چــرا وقتی پای صحبت
از خرید فــالن کتاب به میــان میآید ،همیــن ا کثریت را فاقد
ارزش میداننــد؟! بعد هــم میگویند ا کثریــت نمیفهمند یا
حتمــا باید بروند ســراغ یک نــوع ادبیات خــاص! درحالیکه
مــن فکــر میکنــم درســت ایــن اســت کــه بگوییــم ادبیــات
روشــنفکران مــا ،ادبیــات اقلیتپســند اســت ،چــون تعــداد
خاصی این نــوع ادبیات را میپســندند .در مقابــل ،ادبیات
عامهپســند مــا ،ادبیــات ا کثریتپســند اســت .یعنــی ا گــر
بخواهیــم نوعی تقســیمبندی در نظــر بگیریم بایــد بگوییم
ادبیــات ا کثریتپســند و ادبیــات اقلیتپســند .امــا خــب
متاســفانه چــون جامعــه روشــنفکری مــا ایــن نــوع نــگاه را
برنمیتابد و ســعی میکنــد از جایگاهی که خــودش را در آن
مســتقر میدانــد ،پایین نیایــد ،در حوزه ادبیات هم دســت
بــه چنیــن تقســیمبندیهایی میزنــد تــا ارزش و جایــگاه
خودش را بــاال نگه دارد .هرچند به نظر مــن این نوع نگاهها
خــالف واقعیتهــای موجــود اســت و همیــن امــر باعــث
میشــود که با جامعه ارتباط تنگاتنگی هم نداشــته باشند.
چــون خودشــان را نخبــه میداننــد و ادبیاتشــان را هــم
نخبهگــرا میخوانند! آن هم ادبیاتی کــه نمیتواند با جامعه
ارتبــاط بگیــرد .بــرای همیــن هــم هســت کــه بیــن مخاطب
و ایــن نــوع ادبیــات ،در دهههای گذشــته ،فاصله بســیاری
افتاده است.

فرهنگی
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فرهنگ ما دچار آسیبهای جدی خواهد شد

پسماندههای صنعت فرهنگ!

علیرضا بهنام ،شاعر و منتقد

فرید قدمی ،نویسنده و مترجم

اواخــر دهــه  80بعضی ســلبریتیهای ســینمایی
پشت هم به انتشار کتاب عالقه نشــان دادند ،اما ماجرا
در ســالهای اخیــر ســمت بعضــی ســلبریتیهای
شــبکههای اجتماعــی رفتــه و اینها هم شــروع به انتشــار
کتاب کردهاند .این موضوع را چطور ارزیابی میکنید؟
اول اینکه چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم،
به هر حــال کتاب جزئــی از صنعت/فرهنگ اســت .در واقع
وقتی در کشــوری با اقتصاد بازار زندگی میکنیم ،ناچاریم به
قواعد بازار در زمینه محصوالت فرهنگــی آن هم تا حدودی
تــن بدهیــم و مقتضیاتــش را بپذیریــم .ایــن قضیــه مربــوط
بــه ایــران هــم نیســت و در همــه جــای دنیــا وجــود دارد؛ به
این شــکل که مشــاهیر و ســلبریتیها (به اصطــالح فرهنگ
غربــی) روی بازارهای جانبی فرهنگی نظیر کتــاب ،تاثیرگذار
هســتند .هرچنــد در کشــورهای دیگــر ،شــکل دیگــری از
مناسباتفرهنگیحکمفرماست.
به چه معنی؟
مثــال فــرض کنیــد بخشــی از زندگــی خصوصــی یــک
سلبریتی ،جنجالساز میشود و او دربارهاش اتوبیوگرافی
مینویســد یــا دیگــران اقــدام بــه انتشــار بیوگرافــی دربــاره
فرد مورد نظــر میکننــد .یا به عنــوان مثال شــما چهرهای
مشــهور را میبینیــد کــه شــرح تــور کتابخوانــیاش را در
قالــب یــک کتــاب بــه انضمــام عکــس و تصاویــری مربوط
به اتفاقــات جانبــی آن رویداد منتشــر میکند کــه خب در
کشــور ما چنیــن اقداماتــی امکانپذیــر نیســت .البته این
نــوع تولیــدات فرهنگــی عمومــا در ســطحی بســیار نــازل
هســتند و بــا اســتانداردهای ادبیــات معاصــر فاصلــهای
بسیار دارند.
پس اعتقاد شــما بر خوب یا بد بــودن این پدیده
نیست؟
ببینید؛ به این نکتــه باید توجه کرد کــه کتابهای مربوطه
که دربــاره آن بحــث میکنیم ،جایگزیــن همــان بیوگرافیها و
اتوبیوگرافیهاســت و در واقــع عطــش بخشــی از مخاطبــان
فرهنگ مکتوب را نســبت به شناخت بیشتر دنیای مشاهیر
صنعتسرگرمیسیرابمیکند .کاریهمنمیشود
کرد و از این منظر ،چنیــن پدیدهای نه خوب
اســت و نه بــد .اما از ســویی ا گر میشــد
درســت از ایــن پدیــده اســتفاده کرد،
میتوانستبهسودبازار کتابباشد.
چطور؟
چــون بــه بهانــه انتشــار همــان آثــار،
اقشــاری کــه عمومــا بــا کتاب
سروکار ندارند ،میآیند
و مخاطــب کتــاب
مربوطــه و بــه تبــع
آن ،مخاطــب
کتابهایدیگری
غیــر از آن کتــاب
هــم میشــوند.
از ایــن جهــت
میتوانــد بــه
ســود بــازار کتــاب
باشد.

در کشــور ما امــا به نظــر نمیرســد چنیــن اتفاقی
بیفتد.قبولدارید؟
بله،بهایندلیل کهمادر 20سالاخیر در نوعیروندمشکوک
افتادهایم؛روندی کهبهنظر نمیآیداتفاقیباشدوباعثشده
تماممکانیسمهایتولیدوتوزیعکتابمانبههمبریزد.دنباله
این جریان به کجا رســیده؟ به جایی کــه از لحظه تولید کتاب
برای بــازار ،هیچ نــوع هدفگذاری صــورت نمیگیــرد .در واقع
پیشفرضناشر برایانتشار کتابجدیایناست کهآنرادر
تیراژ محدود چاپ کند ،نوعی اعتبار فرهنگی به دست بیاورد
وبرایمولفهمصرفانوعیارضایخاطر فراهممیشود.این
اتفاقیاســت کهواقعاافتاده.یعنیاصال کســیدیگر بهفروش
کتاب فکر نمیکند و هدفگذاری در این زمینه از ســوی ناشــر
انجام نمیشــود .از ســوی دیگر پیشفرض شــبکه توزیع هم
این است که کتاب کاالیی است که فروش نمیرود .به همین
دلیل چون چنین فکــری میکنند ،اصــوال کتــاب را عرضه هم
نمیکنند .دلیل بعدی هم این اســت که هر کتابــی وقتی قرار
باشدبهدستمخاطببرسد،مخاطببایدابتدااز وجودش
مطلــعباشــد.یعنیبایــدهالــهای گفتمانــیحولیــک کتاب
شکل بگیرد تا مخاطبان از وجودش آ گاه شوند ،نسبت به آن
کنجکاوی پیدا کنند و به دنبالش بروند .این وظیفه کیست؟
وظیفه رســانهها .درحالیکه در ایران شبکه رســانهای در این
حوزه وجود ندارد .در واقع باید ســلیقههای مختلف در بستر
اینشبکهدر حال گفتوگوباشندوفضاییزندهحولوحوش
یک کتابشکلبدهند.درحالیکهمتاسفانهدر نوعیفرآیند
مشــکوک ،کلاینپروسه کامالبستهشــدهو از ادبیاتجدی
دریغشدهاست.
چرا چنین فرآیندی را کامال بسته میبینید؟
چون برنامههــای معدودی که در شــبکههای ملی نظیر
رادیو و تلویزیــون درباره کتاب هــم بوده ،تکبهتــک از دور
خارج شدهاند .شــبکههای ماهوارهای فارسیزبان هم که
ابــدا به این ماجــرا نمیپردازنــد .در رســانههای اجتماعی،
بال گرهــای جــدی هــم کــه قبــال بــه کتــاب میپرداختنــد یا
مجبور به مهاجرت شــدهاند یا وبال گهایشــان را تعطیل
کردهانــد .بنابرایــن مــا شــاهد یــک فضــای کامــال بســته و
غیرتجــاری در زمینــه ادبیــات جــدی هســتیم .بــه همیــن
دلیــل حتــی حضــور ســلبریتیها در دنیــای کتــاب هــم
نمیتواند به این فضای مرده جانی دوباره ببخشــد.
درحالیکــه مثال ا گــر در جای دیگــر دنیا بودیــم و آن
بخــش دیگــر ،درســت کار میکــرد ،ایــن موضــوع
میتوانســت بــه ایجــاد هیجــان در بــازار کتــاب
بینجامد و به معطوفشدن توجه مردم به کتاب
منجر شــود .درحالیکــه در ایران حتی ایــن اتفاق
هــم نمیافتــد .امــا ظاهــرا تصمیمگــذاران مربوط
بــه ایــن حــوزه تصمیمشــان را گرفتهانــد.
آینده فرهنگ ما هم بهطور کلی از این
تصمیمی که برای بستهکردن فضای
کتــاب گرفتهشــده ،آســیبهایی
جدی خواهــد دید؛ آســیبهایی
کــه خــود تصمیمگیــران هــم
نمیتواننــد تصــورش را بکنند .در
واقع جامعهای کــه در آن جریان
آزاد اندیشه و جریان آزاد ادبیات
وجود نداشــته باشــد ،مســلما
با اتفاقات بســیار بــدی مواجه
خواهد شد.

من احمق  /نویسنده :شیما کاتوزیان
ِ

سال چاپ / 1401 :چاپ هفتم
تعداد دنبالکنندگان در اینستا گرام :یکمیلیون نفر
ا گــر نگاهــی بــه صفحــه شــیما کاتوزیــان در اینســتا گرام
بیندازید ،کامال متوجه فعالیتهای او خواهید شــد؛ تصاویر
و ویدیوهایی حولوحوش آرایــش ،زیبایی ،فالن پماد و کرم
و رنگ چشم و از این قبیل مســائل .نه اینکه فعالیت در این
زمینهها سخیف باشــد .به هر حال هر کسی ممکن است در
زمینههای مختلف آرایشی و بهداشــتی کسبوکاری داشته
باشــد .ماجــرا امــا جایی لــوث میشــود کــه طــرف رمانی هم
مینویســد و آن را در ایران منتشــر میکند و کار هم در همان
ایام نمایشــگاه بــه چاپ پنجم میرســد؛ آن هــم در حالی که
پــر از غلطهــای صرفــی و نحــوی و داســتانی و خالصــه انواع
سهلانگاریهاســت .البتــه کاتوزیــان مدتهــا بال گــر بوده و
در مدت فعالیت در همین حوزه هم توانســت به فالوئرهای
باال دســت پیــدا کنــد .هرچند چنــد جملــه از کتابش نشــان
میدهد که حتی در جملهبندی ساده هم مشکل دارد.
به این نمونهها دقت کنید:
«یکــی از مــا دو نفــر احمــق بــود و ا گــر یکــی از آن دو نفر من
بودم ،عالی بود».

بــاز دوباره با پدیــدهای مواجه هســتیم با عنوان انتشــار کتاب
توســط ســلبریتیها .هرچنــد اینبــار ســلبریتیهایی کــه محصــول
شبکههایاجتماعیهستند.
قبــل از هر چیز بایــد به مفهــوم «ســلبریتی» بپردازیم ،چون بــه نظر من
نمیشوداز کلمه«سلبریتی»برایاینهااستفاده کرد.
چرا؟
کلمه«سلبریتی»در واقعجانشینمفهومشهرت کالسیکشدهاست.
در دوران شکسپیر یا دانته ،چاســر و دیگران یا قبل از آنها ،شهرت ادبی در
میان طبقه اشــراف یا طبقه برگزیده پدید میآمــد .در واقع نخبههایی که
ادبیات میخواندند و با هنر رابطه داشتند ،در طبقه اشراف قرار داشتند.
زمانی هم که یک نویسنده محبوب بود ،بین این طبقه شناخته میشد.
اما کــم کم ،بهتدریج در قــرون هجدهم و نوزدهم ،مفهوم ســلبریتی جای
این شــکل از شــهرت را گرفت؛ به این معنی کــه آن فرد توســط عامه مردم
پاسداشتهمیشودیا celebrateمیشود.ایندرواقعنتیجهشکل گیری
و توسعه دموکراسی هاســت که مردم به مرجع اثر ادبی بدل می شوند ،نه
نخبــگان .در واقع پیونــدی بین کلمه «ســلبریتی» و مفهوم دموکراســی و
دموکراتیزاســیون وجــود دارد .برای همیــن زمانی ما میتوانیــم از یک فرد
بــه عنوان ســلبریتی صحبت کنیم کــه پیوندی هــم با مفهوم دموکراســی
داشــته باشــد .اما اینهایی که از آنهــا صحبت میکنیــد و امروز نــه فقط در
ایران بلکه در کشــورهای دیگر هم وجــود دارند ،در واقــع پس ماندههای
صنعت فرهنگاند .به این معنی که صنعت فرهنــگ که از طرفی به اخته
سازی سیاسی مشغول اســت و از طرفی پول سازی می کند ،یکسری پس
ماندههایــی هم تولید میکند کــه از این طریــق هم پول زیادی به دســت
مــیآورد و هــم جریــان اختهســازی فرهنگی جهانی هم پشــتش اســت؛ از
جملــه دولتهــای بزرگی مثــل آمریکا کــه از ایــن ماجرا حمایــت میکنند.
وظیفهاینجریانچیست؟اینکهادبیاتوهنر رابهپدیدهایبیخاصیت
تبدیل کننــد و فرهنگ صنعتیشــده را جایگزین آن کننــد؛ مثل فرهنگ
موسیقی پاپ ،سینمایی که میبینیم (چه بخشی از سینمای خودمان،
چه هالیوود) ،بــازار مدلها .درحالیکه به قول فالســفه ا گــر آدم لحظهای
اینها را اپوخه کند ،به این سوال میرسد که چرا اینها باید معروف باشند و
پاسداشتهشوند؟!
ا گــر بخواهیــد از محصــوالت ایــن نــوع فرهنگــی
صنعتیشــده مثــال بیاوریــد ،بــه چــه نمونــهای اشــاره
میکنیــد؟ در واقــع میخواهــم بــه یــک مثــال عینــی
برسیم.
اوج قضیــه مثــال در آدمی مثــل کیم کارداشــیان
متجلی است .شــما هر طوری از هر کسی بپرسید
ایــن چــرا معــروف اســت ،چــرا شــهرت دارد و چــرا
بــه ســتاره فرهنــگ امــروز تبدیــل شــده ،پاســخی
منطقــی پیــدا نمیکنیــد .چــرا؟ چــون اینهــا
پسماندههــای این سیســتم هســتند و از
طریق همین سیســتم تغذیه میشــوند.
در واقــع ا گر بخواهــم به بحــث خودمان
برگــردم ،وقتــی یــک مــدل ،یــک بازیگــر،
یک خواننده پــاپ یا امثال اینها ،کتابی را
چاپ و منتشر میکند ،از حمایت فرهنگ
جهانی همین جریان بهرهمند است و آن
فرهنــگ جهانــی پشــتیبانیاش میکند،
چــون ایــن فرهنــگ بــا پســمانده هایش
کار میکنــد؛ همــان فرهنگــی کــه مــن

«من کمتر چیزی را بهخاطر نمیآورم».
«آنوقتها کمتر حسود داشتم .همه بدانند که در حدی
که در ســن کم خواســتگاری برای ازدواج داشــته باشــم ،زیبا
هستم».
«کمــی و فقــط کمــی از روز گذشــته ،مثــل همــه روزهــا.
کمکــم کمــی میگــذرد و نهایتــا شــب میشــود و بعــد روز
بعدی»...
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سالهاســت به آن اشــاره کردهام؛ تثلیث نامقدس پاپ ،پورن و پاپکورن
کــه دارد از این جریــان حمایتمیکنــد .در واقع این فرهنــگ جهانی یک
نظــام هیوالیی اســت که بی شــمار کارمند بــی نام و نشــان و مشــهور دارد
و همه شــان به نحوی هم این سیســتم را تقویت می کنند ،هــم از آن بهره
مند می شــوند .وقتی یک مدل یا بازیگر کتابی می نویســد همه این نظام
فرهنگی با تمام قدرت خودبه خود پشــتش می ایستد و برایش تبلیغ می
کند و درســت برعکس ،وقتی نویســنده ای رادیکال پا به عرصه می گذارد،
تمامایننظامعلیهاشعملمی کندتابههیچوجه کارشخواندهنشود،
چونخطرنا کاست.
چــرا ایــن بــه قــول شــما پسمانــده هــای فرهنــگ تــا ایــن حد
برجستهمیشوند؟
اول اینکــه خطری بــرای هیچکس و هیچ سیســتمی ندارنــد .دوم اینکه
پول خوبی هم از همین جریان نصیب سیســتمی میشــود کــه دارد اینها
را پشتیبانی میکند .شــما نظیر همین پول را در ســینما میبینید ،در ُمد
میبینید و در تمام چنین پدیدههایی که به آن سیستم متصل هستند.
البته پیشــتر گفتم اینها پــس ماندههای همــان تولیدات هســتند ،اما در
پسماندفرهنگ!
پسماند
ایرانبایداینمفهومراچندبرابر کنیدوبگویید
ِ
ِ
مثــال بریتنــی اســپیرز که پــس ماند فرهنــگ غرب اســت ،اخیــرا قــراردادی
چند میلیون یورویی برای کتابی که قرار اســت بنویســد ،امضــا کرده ،حاال
چهــره هــای مبتــذل فرهنگــی مــا هــم از آن تبعیــت میکننــد ،درحالی که
ماند چیزی می شوند که
حتی آن اســتعداد اندک را هم ندارند :یعنی پس ِ
خودشپسماندچیزیاست.
ســوالی که پیــش میآیــد این اســت کــه آیــا در کشــورهایی که
صاحب صنعت نشــر پیشرفتهتر هستند هم ناشــران اقدام به انتشار
کتابهای این افراد میکنند؟ یا فقط در کشــورهایی نظیر ایران است
کهتااینحدبرجستهمیشوند؟
اتفاقا میخواســتم بــه وجــه دوم ماجرا اشــاره کنــم و به همیــن موضوع
برســم .وجــه دوم چیســت؟ اینکــه مــا در ایــران فضــای انتقــادی و فکری
نداریم .برای همین هر کسی آثار خودش را بهعنوان ادبیات قالب میکند
و میبینیم ناشــران بزرگمان هم میآیند و چنین آثاری را چاپ میکنند.
اینپدیده،موضوعجدیدیهمنیست .کمیبهعقبتر برویم،میبینیم
چه چهرههای مبتذلی از ســینما و تلویزیون آمدنــد و کتاب چاپ
کردنــد و خیلی هــم کتابهایشــان با اســتقبال مواجه شــد.
اتفاقا ناشــران بزرگــی هــم کتابهایشــان را در ایــران چاپ
کردند.درحالیکهشمادر کشورینظیر فرانسههیچوقت
چنیــن اتفاقــی را نمیبینید .هیچوقــت نمیبینید در
فرانسه یک خواننده یا مدل توانسته باشد با ناشران
بزرگوروشنفکرگراییمثل«گالیمار»«،ا کتهسود»یا
«مینویی» کار کند .در مطبوعات روشنفکریشــان
هــم هیچوقت بــه این آثــار نمیپردازنــد .اما
در ایــران ناشــران روشــنفکری مــا میآیند
و کتابهــای اینهــا را چــاپ میکننــد،
بعد مطبوعات روشــنفکری مــا هم به
این کتابهــا میپردازنــد و بدتر اینکه
روشــنفکران مــا هم بــه روابــط بــا اینها
افتخار میکنند!میروندبااینهاعکس
یــادگاری هــم میگیرنــد! نمونــهاش
کتــاب آقای صابر ابر اســت کــه کتابی
کامــال مزخرف بــود یــا کتابهایــی نظیر
کتاببهارهرهنماوامثالاینها.

قهوه سرد آقای نویسنده  /نویسنده :روزبه معین
سالچاپ/1396:چاپهشتادوپنجم
تعداددنبالکنندگاندر اینستا گرام55:هزار نفر
اینها جمالتی است از روزبه معین که در یکی از مصاحبههایش
گفته بود« :دستم خســته شــد از بس که در رونمایی ،کتاب امضا
کردم .در رونمایی دو ســه هزار نفر آمده بودنــد و اتفاقاتی افتاد که
بعد از دو ســه ســاعت نیمهکاره رها شــد و مراســم را جمــع کردند.
در رونمایــی دوم که تا چاپ ســوم به فروش رســید .هفته بعدش
سه روز در نمایشــگاه کتاب ،مخاطبان صف ایســتاده بودند که از
سالن کتابهای عمومی به سمت ســالن کتابهای دانشگاهی
رفت .بعد از آن در مشــهد هم همین اتفاق افتاد .هشــت ســاعت
جشنامضاطول کشید».صحبتمعین کموبیشواقعیتدارد،
چرا کــه تعــداد چــاپ رمانش خود نشــان میدهــد با چــه حجم از
درخواستی مواجه بوده .او لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه
ارا کداردوتاپیشاز انتشار کتابشهمهیچحرفوسخنیدرباره
نویســندگیاش مطــرح نبــود .در فضای مجــازی فعالیت داشــت
و بــه واســطه فالوئرهایش هــم توانســت جمعیــت زیــادی را برای
خرید کتابش ترغیب کند .کتابی که فاجعهای تمامعیار در عرصه
داستاننویســی اســت! چرا که خط روایی قصه چندان مشخص
نیســت ،حجــم کثیــری از صفحــات بــه بیــان ذهنیــات ســطحی
نویســنده میگذرد و در کل ،تمام کتاب در حد یک وبال گنویسی
متوســط اســت .به این نمونهها دقت کنیــد« :هیچوقت نباید یه

ســوال رو واسه کسی تکرار کرد ،مگه وقتی که مطمئن باشی طرف
گوشهاش سنگینه ،چون در غیر اینصورت طرف داره به این فکر
میکنه چه خزعبالتی تحویلت بده ،ا گه میخواســت راســتش رو
بگهقطعاهموناولمیگفت».
«فکر میکنم خدا ســه چیز رو با ذوق بیشتری افریده :زن ،هنر،
عشــق .امــا در عجبم تــو را با چه شــور و حالــی افریــده :زن هنرمند
عاشق».
«تو واســم اون صدای قشــنگ بــودی که من بــه خاطرش هیچ
صداییرونشنیدم!»
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قلم در دست شاخهای مجازی!
«شهروند» موج انتشار کتاب از سوی سلبریتی های شبکههای اجتماعی را بررسی می کند

یاسر نوروزی| اواخر دهه  80بود که چهرههای مشهور سینما و تلویزیون بهتدریج
شروع به انتشار کتاب کردند .پیش از آن البته معدودی از چهرههای اینچنین آثاری
منتشــر کرده بودند که بعضی از آنها آثاری قابل تامل بودند .اما نا گهان موجی به راه
افتاد که گویی چهرههای ســینما گر برای چاپ کتاب از هم سبقت میگیرند .نوشتن
شــعر و داســتان در واقع تبدیل به نوعی ُمد روز بین این جماعت شــده بود .ناشران
هم که البته بهخاطر سود حاصل از فروش کتابهای این چهرههای مشهور ،شروع
به چــاپ کردند .گاهــی حتی ناشــران بزرگ اقــدام به انتشــار چنین آثــاری میکردند.
به این ترتیــب گاهی کتابهایی دیدیــم خالی از هر نــوع ادبیت .درواقــع آنچه امروز
بهعنوان سلبریتی میشناســیم ،گاهی حتی نوشتههای اینستا گرامی و فیسبوکی و

غیرهاش را هم منتشــر کرده؛ کتابهایی بســیار ضعیــف که از جمله آنهــا میتوان به
کتــاب صابر ابر اشــاره کرد .ایــن جریان در ســالهای اخیــر متوقف نمانــد و همچنان
ادامــه دارد .امــا همزمــان با توســعه شــبکههای اجتماعی ،افرادی شــروع به انتشــار
کتــاب کردند کــه صرفا بهواســطه صفحــات مجــازی و فالوئرهــای فراوان ،به شــهرت
رســیده بودند .در واقــع جریانی دیگر بــه راه افتاد از انتشــار آثاری که بســیاری از آنها
نــازل و بیکیفیت بودند .به این ترتیب ا گر اوایل دهه گذشــته مــردم برای کتابهای
نویســندگانی نظیــر مصطفی مســتور یا رضــا امیرخانــی صــف میکشــیدند ،نا گهان
دیدیــم که عــدهای صف کشــیدهاند برای خریــد کتاب کســی که اصال اســمش را هم
نشنیدهایم! از جمله این کتابها هم میشود به کتاب «قهوه سرد آقای نویسنده»

(روزبه معین)« ،راز رخشــید برمال شد» (علی سلطانی)« ،من ســر قولم هستم» (امیر
علــی ق ).و غیــره اشــاره کــرد .در هفتههــای گذشــته هم کتابی منتشــر شــد از ســوی
یکــی از بال گرهای خــارج از ایران که فقــط در ایام نمایشــگاه ،پنج چــاپ آن به پایان
رســید! هرچند نظــرات درباره این پدیده همیشــه منفی نبوده اســت و عــدهای آن را
به ســود بازار کمدرآمد کتــاب در ایــران میدانند .در واقــع آنچه اهمیــت دارد نظرات
اهالی ادبیات است که در این پرونده سراغشان رفتیم تا درباره این جریان بپرسیم.
آیــا چنیــن جریانی به ســود بــازار کتاب اســت؟ بــرای آنچه بهعنــوان صنعــت فرهنگ
میشناســیم چه معایبی قابل تصور اســت؟ چه وجوهــی در این بــازار مغفول مانده
است؟ رسانهها چه وظیفهای دارند؟ و...

به جای «عامهپسند» بگوییم «ا کثریتپسند»
محمدهاشما کبریانی،نویسنده
در ایــن ســالها بــا انتشــار کتــاب از طــرف بعضــی
چهرههایــی مواجه بودهایــم که در شــبکههای اجتماعی
به شهرت رســیدهاند .عدهای ماجرا را به ســود بازار کتاب
میداننــد و عدهای دیگر مضراتش را بیشــتر از محاســنش
ارزیابی میکنند .نظر شما چیست؟
مــن در مجمــوع مخالف نیســتم ،چــون فکــر میکنــم ما در
جهانــی زندگــی میکنیــم کــه بایــد واقعیتهایــش را ببینیــم
و اقتضائاتــش را هــم بپذیریــم .اینکــه شــبکههای اجتماعــی
بهشــکل گســتردهای فعــال هســتند و عــدهای توانســتهاند
از طریــق ایــن شــبکهها خودشــان را مطرحکننــد یــا مطالبی
بنویســند کــه به هــر حــال در میــان طیفــی از مــردم خواننده
داشــته باشــد ،اشــکالی نــدارد .مــا هــم نمیتوانیــم از تمــام
مــردم و گروههــای اجتماعــی انتظــار داشــته باشــیم کــه مثال
یکنــوع ادبیــات خــاص را بخواننــد .ضمــن اینکه شــاید این
نوع ادبیــات نزدیک باشــد به نوعــی از ادبیات که عــدهای به
آن میگوینــد ادبیات عامهپســند؛ هرچند به نظــر من باید به
آن گفــت ا کثریتپســند .چــون آثــاری کــه دربــاره آن صحبت
میکنیم پهلو به همیــن نوع ادبیات میزند .مــن با وجود آن
نوع ادبیات هــم موافقم .چون دلیلی ندارد ما تقســیمبندی
را براســاس شــاخصههایی در نظــر بگیریــم کــه فقــط نظــر
خودمــان را تامیــن کنــد! دربــاره ارتبــاط ایــن نــوع کتابها با
چرخــه نشــر هم ،مــن اتفاقــا بــا یکــی از ناشــران دربــاره یکی از
همیــن کتابهایــی که از طرف پســر جوانی ،ســه چهار ســال
پیش منتشــر شــده و خیلی خواننده پیدا کرده بود ،صحبت

کردهام .چون همان ســال دیدم مردم کنار غرفه ناشــر ،صفی
طوالنــی بســتهاند .بــا ناشــر کــه صحبــت میکــردم،
نظرش خیلــی موافق بود ،چــون میگفت من با
فروش و ســودی کــه از همیــن کتابهــا عایدم
میشــود میتوانم بروم سراغ چاپ کتابهای
دیگر؛ آن هم کتابهایی که چند ســال باید
بابــت آن ســرمایهام بخوابد تــا بتوانــم آنها را
بفروشــم .بنابرایــن در گردش ســرمایه نشــر،
به نظر مــن تاثیــر مثبــت دارد .به همیــن دلیل
ایــن جریــان ،جریانی نیســت کــه بخواهــم با آن
مخالفت کنم.
بین کالمتان اما از
«ادبیات اکثریتپســند»
بــه جــای «ادبیــات
عامهپســند» اســتفاده
کردید.چرا؟
در ایــن مــورد خــاص،
نقــد مــن بــه جریــان
روشــنفکری اســت.
جریان روشنفکری ما در
بســیاری مــوارد ،ا کثریت
را بــرای آزادیهــای
سیاســی ،آزادیهــای

اجتماعــی و غیــره ،مبنــا قــرار میدهــد .در واقــع در بســیاری
مــوارد ا کثریــت برایــش حــاوی نوعــی ارزش و اعتبــار
اســت .مثال خیــاط ،بقــال یا خانــهداری که آشــنا
بــا ادبیــات و کتــاب نیســت ،وقتــی دنبالــهرو
جریانشــان میشــود و بــه شــخصی خــاص
رأی میدهــد ،ا کثریت را تحســین میکنند .در
واقــع آرای اینهــا از نظــر بخشــی از روشــنفکران
مــا آرایــی اســت کــه مبنــای دموکراســی تعریــف
میشــود .ولی همین ا کثریت ،یعنی زن خانهدار،
کارگــر ،کشــاورز و حتــی پزشــک و مهنــدس و غیــره،
وقتــی با توجه بــه همه تبلیغاتــی که برای
یــک کتــاب شــده ،میرونــد و بــه
یــک نــوع ادبیــات گرایــش پیدا
میکننــد ،ایــن نوع ادبیــات از
نظر روشــنفکران ما میشود
ادبیــات عامهپســند! خب
چــرا اســم ایــن را نگذاریــم
ادبیــات ا کثریتپســند؟
چــون ا کثــر جامعــه مــا
دارنــد این نــوع ادبیات را
میپسندند.
متوجــهام .بــه
نوعــی تناقــض در ایــن

نوع تفکر اشاره دارید.
بلــه ،چــون ا گــر مثــال دربــاره رأیدادن ،همیــن ا کثریــت را
حامل نوعی ارزش مثبت میدانند ،چــرا وقتی پای صحبت
از خرید فــالن کتاب به میــان میآید ،همیــن ا کثریت را فاقد
ارزش میداننــد؟! بعد هــم میگویند ا کثریــت نمیفهمند یا
حتمــا باید بروند ســراغ یک نــوع ادبیات خــاص! درحالیکه
مــن فکــر میکنــم درســت ایــن اســت کــه بگوییــم ادبیــات
روشــنفکران مــا ،ادبیــات اقلیتپســند اســت ،چــون تعــداد
خاصی این نــوع ادبیات را میپســندند .در مقابــل ،ادبیات
عامهپســند مــا ،ادبیــات ا کثریتپســند اســت .یعنــی ا گــر
بخواهیــم نوعی تقســیمبندی در نظــر بگیریم بایــد بگوییم
ادبیــات ا کثریتپســند و ادبیــات اقلیتپســند .امــا خــب
متاســفانه چــون جامعــه روشــنفکری مــا ایــن نــوع نــگاه را
برنمیتابد و ســعی میکنــد از جایگاهی که خــودش را در آن
مســتقر میدانــد ،پایین نیایــد ،در حوزه ادبیات هم دســت
بــه چنیــن تقســیمبندیهایی میزنــد تــا ارزش و جایــگاه
خودش را بــاال نگه دارد .هرچند به نظر مــن این نوع نگاهها
خــالف واقعیتهــای موجــود اســت و همیــن امــر باعــث
میشــود که با جامعه ارتباط تنگاتنگی هم نداشــته باشند.
چــون خودشــان را نخبــه میداننــد و ادبیاتشــان را هــم
نخبهگــرا میخوانند! آن هم ادبیاتی کــه نمیتواند با جامعه
ارتبــاط بگیــرد .بــرای همیــن هــم هســت کــه بیــن مخاطب
و ایــن نــوع ادبیــات ،در دهههای گذشــته ،فاصله بســیاری
افتاده است.
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فرهنگ ما دچار آسیبهای جدی خواهد شد

پسماندههای صنعت فرهنگ!

علیرضا بهنام ،شاعر و منتقد

فرید قدمی ،نویسنده و مترجم

اواخــر دهــه  80بعضی ســلبریتیهای ســینمایی
پشت هم به انتشار کتاب عالقه نشــان دادند ،اما ماجرا
در ســالهای اخیــر ســمت بعضــی ســلبریتیهای
شــبکههای اجتماعــی رفتــه و اینها هم شــروع به انتشــار
کتاب کردهاند .این موضوع را چطور ارزیابی میکنید؟
اول اینکه چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم،
به هر حــال کتاب جزئــی از صنعت/فرهنگ اســت .در واقع
وقتی در کشــوری با اقتصاد بازار زندگی میکنیم ،ناچاریم به
قواعد بازار در زمینه محصوالت فرهنگــی آن هم تا حدودی
تــن بدهیــم و مقتضیاتــش را بپذیریــم .ایــن قضیــه مربــوط
بــه ایــران هــم نیســت و در همــه جــای دنیــا وجــود دارد؛ به
این شــکل که مشــاهیر و ســلبریتیها (به اصطــالح فرهنگ
غربــی) روی بازارهای جانبی فرهنگی نظیر کتــاب ،تاثیرگذار
هســتند .هرچنــد در کشــورهای دیگــر ،شــکل دیگــری از
مناسباتفرهنگیحکمفرماست.
به چه معنی؟
مثــال فــرض کنیــد بخشــی از زندگــی خصوصــی یــک
سلبریتی ،جنجالساز میشود و او دربارهاش اتوبیوگرافی
مینویســد یــا دیگــران اقــدام بــه انتشــار بیوگرافــی دربــاره
فرد مورد نظــر میکننــد .یا به عنــوان مثال شــما چهرهای
مشــهور را میبینیــد کــه شــرح تــور کتابخوانــیاش را در
قالــب یــک کتــاب بــه انضمــام عکــس و تصاویــری مربوط
به اتفاقــات جانبــی آن رویداد منتشــر میکند کــه خب در
کشــور ما چنیــن اقداماتــی امکانپذیــر نیســت .البته این
نــوع تولیــدات فرهنگــی عمومــا در ســطحی بســیار نــازل
هســتند و بــا اســتانداردهای ادبیــات معاصــر فاصلــهای
بسیار دارند.
پس اعتقاد شــما بر خوب یا بد بــودن این پدیده
نیست؟
ببینید؛ به این نکتــه باید توجه کرد کــه کتابهای مربوطه
که دربــاره آن بحــث میکنیم ،جایگزیــن همــان بیوگرافیها و
اتوبیوگرافیهاســت و در واقــع عطــش بخشــی از مخاطبــان
فرهنگ مکتوب را نســبت به شناخت بیشتر دنیای مشاهیر
صنعتسرگرمیسیرابمیکند .کاریهمنمیشود
کرد و از این منظر ،چنیــن پدیدهای نه خوب
اســت و نه بــد .اما از ســویی ا گر میشــد
درســت از ایــن پدیــده اســتفاده کرد،
میتوانستبهسودبازار کتابباشد.
چطور؟
چــون بــه بهانــه انتشــار همــان آثــار،
اقشــاری کــه عمومــا بــا کتاب
سروکار ندارند ،میآیند
و مخاطــب کتــاب
مربوطــه و بــه تبــع
آن ،مخاطــب
کتابهایدیگری
غیــر از آن کتــاب
هــم میشــوند.
از ایــن جهــت
میتوانــد بــه
ســود بــازار کتــاب
باشد.

در کشــور ما امــا به نظــر نمیرســد چنیــن اتفاقی
بیفتد.قبولدارید؟
بله،بهایندلیل کهمادر 20سالاخیر در نوعیروندمشکوک
افتادهایم؛روندی کهبهنظر نمیآیداتفاقیباشدوباعثشده
تماممکانیسمهایتولیدوتوزیعکتابمانبههمبریزد.دنباله
این جریان به کجا رســیده؟ به جایی کــه از لحظه تولید کتاب
برای بــازار ،هیچ نــوع هدفگذاری صــورت نمیگیــرد .در واقع
پیشفرضناشر برایانتشار کتابجدیایناست کهآنرادر
تیراژ محدود چاپ کند ،نوعی اعتبار فرهنگی به دست بیاورد
وبرایمولفهمصرفانوعیارضایخاطر فراهممیشود.این
اتفاقیاســت کهواقعاافتاده.یعنیاصال کســیدیگر بهفروش
کتاب فکر نمیکند و هدفگذاری در این زمینه از ســوی ناشــر
انجام نمیشــود .از ســوی دیگر پیشفرض شــبکه توزیع هم
این است که کتاب کاالیی است که فروش نمیرود .به همین
دلیل چون چنین فکــری میکنند ،اصــوال کتــاب را عرضه هم
نمیکنند .دلیل بعدی هم این اســت که هر کتابــی وقتی قرار
باشدبهدستمخاطببرسد،مخاطببایدابتدااز وجودش
مطلــعباشــد.یعنیبایــدهالــهای گفتمانــیحولیــک کتاب
شکل بگیرد تا مخاطبان از وجودش آ گاه شوند ،نسبت به آن
کنجکاوی پیدا کنند و به دنبالش بروند .این وظیفه کیست؟
وظیفه رســانهها .درحالیکه در ایران شبکه رســانهای در این
حوزه وجود ندارد .در واقع باید ســلیقههای مختلف در بستر
اینشبکهدر حال گفتوگوباشندوفضاییزندهحولوحوش
یک کتابشکلبدهند.درحالیکهمتاسفانهدر نوعیفرآیند
مشــکوک ،کلاینپروسه کامالبستهشــدهو از ادبیاتجدی
دریغشدهاست.
چرا چنین فرآیندی را کامال بسته میبینید؟
چون برنامههــای معدودی که در شــبکههای ملی نظیر
رادیو و تلویزیــون درباره کتاب هــم بوده ،تکبهتــک از دور
خارج شدهاند .شــبکههای ماهوارهای فارسیزبان هم که
ابــدا به این ماجــرا نمیپردازنــد .در رســانههای اجتماعی،
بال گرهــای جــدی هــم کــه قبــال بــه کتــاب میپرداختنــد یا
مجبور به مهاجرت شــدهاند یا وبال گهایشــان را تعطیل
کردهانــد .بنابرایــن مــا شــاهد یــک فضــای کامــال بســته و
غیرتجــاری در زمینــه ادبیــات جــدی هســتیم .بــه همیــن
دلیــل حتــی حضــور ســلبریتیها در دنیــای کتــاب هــم
نمیتواند به این فضای مرده جانی دوباره ببخشــد.
درحالیکــه مثال ا گــر در جای دیگــر دنیا بودیــم و آن
بخــش دیگــر ،درســت کار میکــرد ،ایــن موضــوع
میتوانســت بــه ایجــاد هیجــان در بــازار کتــاب
بینجامد و به معطوفشدن توجه مردم به کتاب
منجر شــود .درحالیکــه در ایران حتی ایــن اتفاق
هــم نمیافتــد .امــا ظاهــرا تصمیمگــذاران مربوط
بــه ایــن حــوزه تصمیمشــان را گرفتهانــد.
آینده فرهنگ ما هم بهطور کلی از این
تصمیمی که برای بستهکردن فضای
کتــاب گرفتهشــده ،آســیبهایی
جدی خواهــد دید؛ آســیبهایی
کــه خــود تصمیمگیــران هــم
نمیتواننــد تصــورش را بکنند .در
واقع جامعهای کــه در آن جریان
آزاد اندیشه و جریان آزاد ادبیات
وجود نداشــته باشــد ،مســلما
با اتفاقات بســیار بــدی مواجه
خواهد شد.

من احمق  /نویسنده :شیما کاتوزیان
ِ

سال چاپ / 1401 :چاپ هفتم
تعداد دنبالکنندگان در اینستا گرام :یکمیلیون نفر
ا گــر نگاهــی بــه صفحــه شــیما کاتوزیــان در اینســتا گرام
بیندازید ،کامال متوجه فعالیتهای او خواهید شــد؛ تصاویر
و ویدیوهایی حولوحوش آرایــش ،زیبایی ،فالن پماد و کرم
و رنگ چشم و از این قبیل مســائل .نه اینکه فعالیت در این
زمینهها سخیف باشــد .به هر حال هر کسی ممکن است در
زمینههای مختلف آرایشی و بهداشــتی کسبوکاری داشته
باشــد .ماجــرا امــا جایی لــوث میشــود کــه طــرف رمانی هم
مینویســد و آن را در ایران منتشــر میکند و کار هم در همان
ایام نمایشــگاه بــه چاپ پنجم میرســد؛ آن هــم در حالی که
پــر از غلطهــای صرفــی و نحــوی و داســتانی و خالصــه انواع
سهلانگاریهاســت .البتــه کاتوزیــان مدتهــا بال گــر بوده و
در مدت فعالیت در همین حوزه هم توانســت به فالوئرهای
باال دســت پیــدا کنــد .هرچند چنــد جملــه از کتابش نشــان
میدهد که حتی در جملهبندی ساده هم مشکل دارد.
به این نمونهها دقت کنید:
«یکــی از مــا دو نفــر احمــق بــود و ا گــر یکــی از آن دو نفر من
بودم ،عالی بود».

بــاز دوباره با پدیــدهای مواجه هســتیم با عنوان انتشــار کتاب
توســط ســلبریتیها .هرچنــد اینبــار ســلبریتیهایی کــه محصــول
شبکههایاجتماعیهستند.
قبــل از هر چیز بایــد به مفهــوم «ســلبریتی» بپردازیم ،چون بــه نظر من
نمیشوداز کلمه«سلبریتی»برایاینهااستفاده کرد.
چرا؟
کلمه«سلبریتی»در واقعجانشینمفهومشهرت کالسیکشدهاست.
در دوران شکسپیر یا دانته ،چاســر و دیگران یا قبل از آنها ،شهرت ادبی در
میان طبقه اشــراف یا طبقه برگزیده پدید میآمــد .در واقع نخبههایی که
ادبیات میخواندند و با هنر رابطه داشتند ،در طبقه اشراف قرار داشتند.
زمانی هم که یک نویسنده محبوب بود ،بین این طبقه شناخته میشد.
اما کــم کم ،بهتدریج در قــرون هجدهم و نوزدهم ،مفهوم ســلبریتی جای
این شــکل از شــهرت را گرفت؛ به این معنی کــه آن فرد توســط عامه مردم
پاسداشتهمیشودیا celebrateمیشود.ایندرواقعنتیجهشکل گیری
و توسعه دموکراسی هاســت که مردم به مرجع اثر ادبی بدل می شوند ،نه
نخبــگان .در واقع پیونــدی بین کلمه «ســلبریتی» و مفهوم دموکراســی و
دموکراتیزاســیون وجــود دارد .برای همیــن زمانی ما میتوانیــم از یک فرد
بــه عنوان ســلبریتی صحبت کنیم کــه پیوندی هــم با مفهوم دموکراســی
داشــته باشــد .اما اینهایی که از آنهــا صحبت میکنیــد و امروز نــه فقط در
ایران بلکه در کشــورهای دیگر هم وجــود دارند ،در واقــع پس ماندههای
صنعت فرهنگاند .به این معنی که صنعت فرهنــگ که از طرفی به اخته
سازی سیاسی مشغول اســت و از طرفی پول سازی می کند ،یکسری پس
ماندههایــی هم تولید میکند کــه از این طریــق هم پول زیادی به دســت
مــیآورد و هــم جریــان اختهســازی فرهنگی جهانی هم پشــتش اســت؛ از
جملــه دولتهــای بزرگی مثــل آمریکا کــه از ایــن ماجرا حمایــت میکنند.
وظیفهاینجریانچیست؟اینکهادبیاتوهنر رابهپدیدهایبیخاصیت
تبدیل کننــد و فرهنگ صنعتیشــده را جایگزین آن کننــد؛ مثل فرهنگ
موسیقی پاپ ،سینمایی که میبینیم (چه بخشی از سینمای خودمان،
چه هالیوود) ،بــازار مدلها .درحالیکه به قول فالســفه ا گــر آدم لحظهای
اینها را اپوخه کند ،به این سوال میرسد که چرا اینها باید معروف باشند و
پاسداشتهشوند؟!
ا گــر بخواهیــد از محصــوالت ایــن نــوع فرهنگــی
صنعتیشــده مثــال بیاوریــد ،بــه چــه نمونــهای اشــاره
میکنیــد؟ در واقــع میخواهــم بــه یــک مثــال عینــی
برسیم.
اوج قضیــه مثــال در آدمی مثــل کیم کارداشــیان
متجلی است .شــما هر طوری از هر کسی بپرسید
ایــن چــرا معــروف اســت ،چــرا شــهرت دارد و چــرا
بــه ســتاره فرهنــگ امــروز تبدیــل شــده ،پاســخی
منطقــی پیــدا نمیکنیــد .چــرا؟ چــون اینهــا
پسماندههــای این سیســتم هســتند و از
طریق همین سیســتم تغذیه میشــوند.
در واقــع ا گر بخواهــم به بحــث خودمان
برگــردم ،وقتــی یــک مــدل ،یــک بازیگــر،
یک خواننده پــاپ یا امثال اینها ،کتابی را
چاپ و منتشر میکند ،از حمایت فرهنگ
جهانی همین جریان بهرهمند است و آن
فرهنــگ جهانــی پشــتیبانیاش میکند،
چــون ایــن فرهنــگ بــا پســمانده هایش
کار میکنــد؛ همــان فرهنگــی کــه مــن

«من کمتر چیزی را بهخاطر نمیآورم».
«آنوقتها کمتر حسود داشتم .همه بدانند که در حدی
که در ســن کم خواســتگاری برای ازدواج داشــته باشــم ،زیبا
هستم».
«کمــی و فقــط کمــی از روز گذشــته ،مثــل همــه روزهــا.
کمکــم کمــی میگــذرد و نهایتــا شــب میشــود و بعــد روز
بعدی»...
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سالهاســت به آن اشــاره کردهام؛ تثلیث نامقدس پاپ ،پورن و پاپکورن
کــه دارد از این جریــان حمایتمیکنــد .در واقع این فرهنــگ جهانی یک
نظــام هیوالیی اســت که بی شــمار کارمند بــی نام و نشــان و مشــهور دارد
و همه شــان به نحوی هم این سیســتم را تقویت می کنند ،هــم از آن بهره
مند می شــوند .وقتی یک مدل یا بازیگر کتابی می نویســد همه این نظام
فرهنگی با تمام قدرت خودبه خود پشــتش می ایستد و برایش تبلیغ می
کند و درســت برعکس ،وقتی نویســنده ای رادیکال پا به عرصه می گذارد،
تمامایننظامعلیهاشعملمی کندتابههیچوجه کارشخواندهنشود،
چونخطرنا کاست.
چــرا ایــن بــه قــول شــما پسمانــده هــای فرهنــگ تــا ایــن حد
برجستهمیشوند؟
اول اینکــه خطری بــرای هیچکس و هیچ سیســتمی ندارنــد .دوم اینکه
پول خوبی هم از همین جریان نصیب سیســتمی میشــود کــه دارد اینها
را پشتیبانی میکند .شــما نظیر همین پول را در ســینما میبینید ،در ُمد
میبینید و در تمام چنین پدیدههایی که به آن سیستم متصل هستند.
البته پیشــتر گفتم اینها پــس ماندههای همــان تولیدات هســتند ،اما در
پسماندفرهنگ!
پسماند
ایرانبایداینمفهومراچندبرابر کنیدوبگویید
ِ
ِ
مثــال بریتنــی اســپیرز که پــس ماند فرهنــگ غرب اســت ،اخیــرا قــراردادی
چند میلیون یورویی برای کتابی که قرار اســت بنویســد ،امضــا کرده ،حاال
چهــره هــای مبتــذل فرهنگــی مــا هــم از آن تبعیــت میکننــد ،درحالی که
ماند چیزی می شوند که
حتی آن اســتعداد اندک را هم ندارند :یعنی پس ِ
خودشپسماندچیزیاست.
ســوالی که پیــش میآیــد این اســت کــه آیــا در کشــورهایی که
صاحب صنعت نشــر پیشرفتهتر هستند هم ناشــران اقدام به انتشار
کتابهای این افراد میکنند؟ یا فقط در کشــورهایی نظیر ایران است
کهتااینحدبرجستهمیشوند؟
اتفاقا میخواســتم بــه وجــه دوم ماجرا اشــاره کنــم و به همیــن موضوع
برســم .وجــه دوم چیســت؟ اینکــه مــا در ایــران فضــای انتقــادی و فکری
نداریم .برای همین هر کسی آثار خودش را بهعنوان ادبیات قالب میکند
و میبینیم ناشــران بزرگمان هم میآیند و چنین آثاری را چاپ میکنند.
اینپدیده،موضوعجدیدیهمنیست .کمیبهعقبتر برویم،میبینیم
چه چهرههای مبتذلی از ســینما و تلویزیون آمدنــد و کتاب چاپ
کردنــد و خیلی هــم کتابهایشــان با اســتقبال مواجه شــد.
اتفاقا ناشــران بزرگــی هــم کتابهایشــان را در ایــران چاپ
کردند.درحالیکهشمادر کشورینظیر فرانسههیچوقت
چنیــن اتفاقــی را نمیبینید .هیچوقــت نمیبینید در
فرانسه یک خواننده یا مدل توانسته باشد با ناشران
بزرگوروشنفکرگراییمثل«گالیمار»«،ا کتهسود»یا
«مینویی» کار کند .در مطبوعات روشنفکریشــان
هــم هیچوقت بــه این آثــار نمیپردازنــد .اما
در ایــران ناشــران روشــنفکری مــا میآیند
و کتابهــای اینهــا را چــاپ میکننــد،
بعد مطبوعات روشــنفکری مــا هم به
این کتابهــا میپردازنــد و بدتر اینکه
روشــنفکران مــا هم بــه روابــط بــا اینها
افتخار میکنند!میروندبااینهاعکس
یــادگاری هــم میگیرنــد! نمونــهاش
کتــاب آقای صابر ابر اســت کــه کتابی
کامــال مزخرف بــود یــا کتابهایــی نظیر
کتاببهارهرهنماوامثالاینها.

قهوه سرد آقای نویسنده  /نویسنده :روزبه معین
سالچاپ/1396:چاپهشتادوپنجم
تعداددنبالکنندگاندر اینستا گرام55:هزار نفر
اینها جمالتی است از روزبه معین که در یکی از مصاحبههایش
گفته بود« :دستم خســته شــد از بس که در رونمایی ،کتاب امضا
کردم .در رونمایی دو ســه هزار نفر آمده بودنــد و اتفاقاتی افتاد که
بعد از دو ســه ســاعت نیمهکاره رها شــد و مراســم را جمــع کردند.
در رونمایــی دوم که تا چاپ ســوم به فروش رســید .هفته بعدش
سه روز در نمایشــگاه کتاب ،مخاطبان صف ایســتاده بودند که از
سالن کتابهای عمومی به سمت ســالن کتابهای دانشگاهی
رفت .بعد از آن در مشــهد هم همین اتفاق افتاد .هشــت ســاعت
جشنامضاطول کشید».صحبتمعین کموبیشواقعیتدارد،
چرا کــه تعــداد چــاپ رمانش خود نشــان میدهــد با چــه حجم از
درخواستی مواجه بوده .او لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه
ارا کداردوتاپیشاز انتشار کتابشهمهیچحرفوسخنیدرباره
نویســندگیاش مطــرح نبــود .در فضای مجــازی فعالیت داشــت
و بــه واســطه فالوئرهایش هــم توانســت جمعیــت زیــادی را برای
خرید کتابش ترغیب کند .کتابی که فاجعهای تمامعیار در عرصه
داستاننویســی اســت! چرا که خط روایی قصه چندان مشخص
نیســت ،حجــم کثیــری از صفحــات بــه بیــان ذهنیــات ســطحی
نویســنده میگذرد و در کل ،تمام کتاب در حد یک وبال گنویسی
متوســط اســت .به این نمونهها دقت کنیــد« :هیچوقت نباید یه

ســوال رو واسه کسی تکرار کرد ،مگه وقتی که مطمئن باشی طرف
گوشهاش سنگینه ،چون در غیر اینصورت طرف داره به این فکر
میکنه چه خزعبالتی تحویلت بده ،ا گه میخواســت راســتش رو
بگهقطعاهموناولمیگفت».
«فکر میکنم خدا ســه چیز رو با ذوق بیشتری افریده :زن ،هنر،
عشــق .امــا در عجبم تــو را با چه شــور و حالــی افریــده :زن هنرمند
عاشق».
«تو واســم اون صدای قشــنگ بــودی که من بــه خاطرش هیچ
صداییرونشنیدم!»
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استقاللیها فضای مجازی را منفجر کردند!
ناراحتی طرفداران آبی؛ سرمربی نداریم ،از رقیب سنتی هم عقب افتادهایم

شــهروند| طرفداران اســتقالل و حتی مدیران
این باشــگاه تصــور نمیکردند که بعــد از جدایی
فرهاد مجیدی با بحرانی عجیب و غریب مواجه
شــوند .مدیران اســتقالل و در رأس آن مصطفی
آجورلــو بــا گذشــت حــدود دو هفتــه از جدایــی
مجیدی هنوز نتوانستهاند سرمربی جدید خود
را معرفــی کننــد و در کنــار ایــن موضــوع از نقــل و
انتقــاالت و بحثهــای مربــوط بــه آمادهســازی
بــرای لیگ جدیــد هــم عقــب ماندهانــد؛ اتفاقی
کــه باعــث ناراحتــی شــدید هــواداران ایــن تیــم
شده است.
بحرانهای عجیب در مقوله انتخاب سرمربی
در روزهای اول بعــد از جدایی مجیدی ،گزینه
اول و آخــر مدیــران اســتقالل برای ســرمربیگری
این تیم جــواد نکونام بود .مربــیای که از دوران
بازی خــود در پاس تهران رابطــه خوبی با آجورلو
داشــت و حتــی در مقطعــی در ترا کتــور نیــز قــرار
بود هدایت این تیم را برعهده بگیرد ،اما شــرایط
مهیا نشــد .بالفاصله بعد از موافقت با استعفای
مجیدی ،مذا کرات با نکونام آغاز شد و تا مراحل
نهایــی نیز پیــش رفــت .در ادامــه اما فشــارهای
هــواداری در صفحــات مجــازی و البتــه شــرایط
خوبــی کــه ایــن مربــی در فــوالد داشــت ،باعــث
شــد تا او پیشــنهاد آجورلو را رد کنــد و تصمیم به
ماندن در خوزســتان بگیرد .جواب رد نکونام به
پیشــنهاد اســتقالل دقیقا همان مســالهای بود
که مدیریت اســتقالل تصورش را نمیکرد و باعث
شد تا آبیها وارد یک چالش بزرگ برای انتخاب
سرمربی شوند.
در آن حــال و هــوا البتــه آنــدرهآ اســتراماچونی
نامی بــود کــه در صفحات مجــازی بارهــا مطرح
شد ،اما آجورلو هرگز با توجه به پرونده در جریان
فیفایــی ،بــا او مذا کــرهای انجــام نــداد تــا خیلی
ســریع شــایعه اســتراماچونی تکذیــب شــود .در
ادامــه گزینههــای خارجــی دیگر وســط آمــد ،اما
توافــق اولیه اســتقالل با الکســاندر نــوری ،مربی
ایرانیاالصــل کــه ســالها در آلمــان کار کــرده،

حاصل شــد .با اینکه طرفداران اســتقالل منتظر
اعــالم رســمی ســرمربیگری نــوری بودنــد ،امــا
نا گهــان خبــر آمد کــه پیشــنهاد مالی بــاالی این
مربی باعث شــده تا آبیها قید عقد قــرارداد با او
را بزننــد .با این حســاب انتخاب مربی اســتقالل
وارد پروســه تــازهای خواهد شــد .ا کنــون به نظر
میرســد بــا منتفــی شــدن حضــور ایــن مربــی،
مدیــران اســتقالل در نهایت بــه مذا کــرات برای
اســتخدام یــک ســرمربی خارجــی روی بیاورند.
اتفاقی که تا امروز به هر دلیلی نســبت به آن نظر
مثبتی نداشتند.
نقل و انتقاالت استقالل روی هوا
مســئوالن باشــگاه اســتقالل تــا زمــان انتخاب
ســرمربی جدیــد طبیعتــا نمیتواننــد وارد بــازار
نقــل و انتقــاالت تابســتانی هــم بشــوند .جــذب
نفــرات جدیــد و تمدیــد بــا بازیکنان کنونــی باید
با نظر ســرمربی صورت بگیرد و بــا توجه به اینکه
ســرمربی جدیــد اســتقالل مشــخص نشــده،
عمــال آبیهــا در حــوزه نقــل و انتقاالت نیــز عاجز
ماندهانــد و نمیتواننــد کاری را جلــو ببرنــد .این
در حالــی اســت که رقیب ســنتی اســتقالل یعنی
پرســپولیس حضوری فعــال و مقتدرانــه در نقل
و انتقــاالت داشــته و توانســته روزهــای خوبــی را
سپری کند.
پرسپولیســیها بعــد از توافــق بــا یحیــی
گلمحمــدی بــرای فصــل جدیــد ســتارههای
نامداری مثــل علیرضا بیرانوند ،ســروش رفیعی،
مرتضــی پورعلیگنجــی و دانیال اســماعیلیفر را
به خدمــت گرفته و به بهترین شــکل ممکن تیم
خود را تقویت کردهاند .فضای گســترده و پرخبر
تیم پرسپولیس در نقل و انتقاالت باعث شده تا
صدای اعتراض هواداران استقالل دربیاید.
قهرمان ایران در آمپاس!
بعــد از قهرمانی اســتقالل در لیگ برتر بیســت
و یکــم امیدواریهای زیــادی نزد هــواداران این

تیــم وجود داشــت تا شــرایط خــوب ادامــه یابد.
اســتقالل بــا هدایت فرهــاد مجیــدی رکوردهای
بیشــماری را بــه ثبت رســاند و طبیعی اســت در
ایــن وضعیــت طرفــداران امیــدوار باشــند تــا بــا
ادامــه رونــد خــوب گذشــته تیمشــان در فصــل
جدید نیز از عنوان قهرمانیاش دفاع کند.
حــاال امــا وضعیــت بــرای اســتقاللیها خــوب
پیــش نرفتــه اســت .وضعیــت کنونــی اســتقالل
قطعــا مــورد قبــول مصطفــی آجورلــو و ســایر
مدیران باشگاه هم نیست.
مدیــران اســتقالل تصــور نمیکردند تیمشــان
بعــد از جدایــی مجیدی بــه یک بحــران عجیب
فــرو بــرود ،امــا آنهــا تــا ایــن لحظــه نتوانســتهند
شــرایط را مهیا کنند و همین مســاله است که در
فضای مجــازی اعتراضهای زیــادی را برای آنها
به همراه داشته است.

انتقادهای گسترده از آجورلو و دوستان
ا گر ســری بــه صفحــات هــواداران اســتقالل در
شــبکههای اجتماعــی بزنیــد ،موجــی از انتقــاد
نســبت به عملکرد مدیریت باشــگاه را مشــاهده
میکنید.
طرفــداران اســتقالل بــا جمال تــی طنزآلــود و
همچنیــن جــدی نســبت بــه عملکــرد مدیــران
باشــگاه گالیــه دارنــد و خواهــان آن هســتند تــا
هرچــه زودتــر ســرمربی جدیــد انتخــاب شــود
و وضعیــت تیــم بهبــود پیــدا کنــد .آنهــا دیرکــرد
مدیــران در انتخــاب ســرمربی را دلیــل شــرایط
عجیب این روزهای اســتقالل میدانند که البته
بیراه هم نیست.
این بحران کی تمام میشود؟
مســاله مهم در پروسه انتخاب سرمربی جدید

برای اســتقالل این اســت کــه در حــال حاضر به
غیر از جواد نکونام گزینــه ایرانی باتجربه دیگری
وجــود نــدارد کــه حضــورش طرفــداران را راضــی
کند .از طرف دیگر ،انتخاب ســرمربی خارجی نیز
بــا توجه به نــرخ کنونــی ارز هزینه ســنگینی روی
دست باشگاه میگذارد .همین موضوع مدیران
را به یک چالش بزرگ رسانده است.
در چنیــن شــرایطی شــنیده میشــود کــه
اســتقاللیها از وزارت ورزش هــم در اینبــاره
کمک خواســتهاند تــا طی روزهای آینده شــرایط
برای این تیم بهتر از قبل شود.
امــا اینکــه چــه کســی ســرمربیگری اســتقالل را
قبول میکند و ایــن تیم چگونه از بحران موجود
خــارج خواهــد شــد ،ســوالی اســت کــه شــاید
هــواداران آبــی تــا مدتهــا جــواب آن را دریافت
نکنند.

اسکوچیچ فعال هست ،مگر اینکه دستور بدهند!
ا گرچه فدراسیون فوتبال از اسکوچیچ حمایت کرده اما بعید نیست در آیندهای نزدیک این مربی از هدایت تیم ملی برکنار شود
بــا گذشــت ســه روز از دیــدار ایــران و الجزایــر،
انتقادهــا از عملکــرد درا گان اســکوچیچ،
سرمربی تیم ملی ادامه دارد .در فضای مجازی
بســیاری از طرفداران فوتبال خواهــان برکناری
اســکوچیچ هســتند و در نقد او مطالبی منتشــر
میکننــد .در رســانهها نیز کــم نیســتند افرادی
کــه بــه ضعفهــای قابــل مشــاهده ایــن مربــی
کــروات اشــاره میکننــد و بــه طــور کلــی میتوان
گفت اقبال عمومی نســبت به سرمربی تیم ملی
بسیار پایین آمده است.
در چنیــن فضایــی موضعگیــری شــفاف
فدراســیون فوتبال در قبال اسکوچیچ موضوع
مهمــی تلقی میشــود .حــاال حتی کار بــه جایی
رســیده کــه سرپرســت فدراســیون هــم ا گرچــه
از اســکوچیچ حمایــت میکنــد ،امــا حرفهای
مبهمی را بر زبان میآورد که قابل تامل است.
حرفهــای مبهــم ماجــدی و دامــنزدن بــه
شایعات
میرشــاد ماجــدی ،سرپرســت فدراســیون
فوتبال سهشنبهشــب در یک برنامه تلویزیونی
در شــبکه ورزش حضــور یافــت و صحبتهایی
در خصوص وضعیت اســکوچیچ کــرد .او ا گرچه
اعــالم کرد کــه از این مربــی حمایت میکنــد ،اما
مســائلی را بر زبان آورد که نشــان میدهد شاید
اتفاقات جدیدی رخ بدهد.
ایــن جمــالت ماجــدی را بخوانیــد« :آقــای
اســکوچیچ بــا مــا قــرارداد دارد و قطعــا مربیای
کــه قــرارداد دارد در حفاظــت و حمایــت کامــل

فدراســیون اســت .اولویــت خــود مــن و اعضای
هیــات رئیســه فدراســیون تیــم ملــی اســت و
بزرگتــر از نــام تیــم فوتبــال کشــورمان در بحث
فوتبالی و ورزشــی نــام دیگری نیســت .تیم ملی
اولویــت اســت و مــا هــر کاری بــرای ســربلندی
کشــورمان انجــام خواهیــم داد؛ مخصوصا برای
تیم ملی».
از ایــن صحبتهــای ماجــدی میتــوان
اینطــور برداشــت کــرد که فشــارهایی از ســوی
مراجــع باالتــر بــرای برکنــاری اســکوچیچ وجود
دارد .سرپرســت فدراســیون ادامــه داد« :تا این
لحظه ســرمربی با ما قــرارداد دارد و ما به قرارداد
بــا ایشــان متعهــد هســتیم .هیــچ نهادی بــه ما
فشــار نمیگــذارد .یکــی از مباحثی که همیشــه
داریــم و یکی از الزاماتی که فیفا و  AFCهمیشــه
انجام میدهند ،این اســت که شــخص ســومی
در فدراســیون فوتبــال دخالــت نکنــد .تــا اینجا
هم ســعی کردهایم این اســتقالل را حفظ کنیم.
تــا االن کســی بــه مــن نــه فشــاری گذاشــته ،نــه
اجباری کرده است».
ا گرچــه ماجــدی فشــارهای بیرونــی بــرای
برکنــاری اســکوچیچ را رد کــرد ،امــا در ادامــه
حرفهایــی زد کــه ماجــرا را پیچیدهتــر کــرد .او
در بخــش مهــم صحبتهایــش گفــت« :یــک
جاهایــی دوســتان مشــورت میدهنــد و عقــل
ســلیم ایــن اســت کــه بپذیــری .انســان کامــل
نیســت و مخصوصــا بــا شــرایطی کــه االن مــا در
فدراســیون داریم و فشــار و هجمــه روی ما زیاد
اســت؛ از لحــاظ کاری بحث بودجه فدراســیون

وضعیت اردویی و بازیهای تدارکاتی را روشــن
نمیکند .از ســوی دیگر ،اســکوچیچ نیز فعال در
تهران منتظر برگزاری جلســه با ماجدی و ســایر
مســئوالن فدراســیون فوتبــال اســت ،امــا او نیز
موفق بــه دیدار با آنها نشــده تــا بالتکلیفی روی
نیمکت فراتر هم برود.

و هندل کــردن کارهــا زیــاد اســت ،نمیتوانی به
تنهایی تصمیم بگیری .آدم زرنگ کســی اســت
که آن مشورت را بگیرد و نهایتا تصمیم بگیرد».
مبهمتریــن بخش حرفهای ماجــدی درباره
اســکوچیچ آنجــا بــود کــه گفــت« :اســکوچیچ
قــرارداد دارد و مورد حمایت فدراســیون اســت،
امــا باز هم عــرض میکنم باالتر از تیــم ملی هیچ
آدمــی نیســت .نــه تنهــا مــن بلکه هــر کســی که
در ایــن کشــور زندگــی میکنــد ،منافــع ملیاش
ارزشمندتر از فرد دیگری است».
اسکوچیچ در بالتکلیفی محض
اینطــور کــه از صحبتهــای سرپرســت

فدراســیون فوتبــال برمیآیــد ،هنــوز وضعیــت
اســکوچیچ روی نیمکــت تیــم ملــی مشــخص
نیســت .مربــی کــروات ایــن روزهــا ا گرچــه قــرار
نیســت اردویی برگزار شــود و بازی دوســتانهای
داشــته باشــیم ،اما فعــال در تهــران حضــور دارد
و شــاید بتــوان گفت کــه منتظــر تعییــن تکلیف
خودش اســت .با این حال ،مدیران فدراسیون
فوتبــال بــا وجــود حمایــت ضمنــی ،هنــوز هیچ
جلسهای با اسکوچیچ نداشتهاند.
اصل ماجرا این اســت کــه هنوز هیات رئیســه
فدراســیون فوتبــال تصمیــم ویــژهای دربــاره
نیمکــت تیــم ملــی نگرفتــه و بــه همیــن خاطــر
حتــی بــرای فیفــادی بعــدی در شــهریورماه نیز

آیا فدراسیون منتظر دستور کسی است؟
در کنــار همــه ایــن اتفاقــات ،سهشنبهشــب
حمیــد ســجادی ،وزیــر ورزش و جوانــان بــه
همراه چنــد نماینده مجلس دیــداری با حمید
اســتیلی ،مدیــر تیــم ملــی و همچنیــن وحیــد
هاشمیان ،دستیار ایرانی اســکوچیچ داشتند.
ا گرچــه وزارت ورزش طــی اطالعیــهای هرگونــه
دخالــت در امر تغییر ســرمربی تیم ملــی فوتبال
را رد کــرده بــود ،امــا بعید اســت در جلســه اخیر
دربــاره موضوعــات مربــوط بــه نیمکــت تیــم
ملــی بحــث نشــده باشــد .بیتردیــد اســتیلی
و هاشــمیان بــه عنــوان نماینــدگان میرشــاد
ماجدی در جلسه با وزیر شرکت کردند.
از ســوی دیگــر ،صحبتهــای ماجــدی مبنی
بــر اینکــه تــا ایــن لحظــه اســکوچیچ ســرمربی
اســت ،نشــاندهنده آن اســت کــه شــاید در
آینــده اتفاقــات جدیــدی حــول نیمکــت تیــم
ملــی فوتبــال و ســرمربی کــروات رخ بدهــد.
هرچه که هســت اوضاع نیمکت تیم ملی بسیار
پیچیدهتــر از قبــل بــه نظر میرســد و حــاال باید
دیــد طــی روزهــای آینــده شــاهد چــه اتفاقاتــی
خواهیم بود.
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خط رو خط؛ یک متر و  20سانت
برای موتورسواران
نقشه جدید مدیریت شهری تهران از راه رسید
ســیمین برادران -شــهروند| نــام پایتخت بــا ترافیک شــدید گره
خــورده اســت .ترافیکی کــه ســاعتها وقــت و انرژی شــهروندان
را بــه بــاد میدهد ،اما مــردم بــه دنبــال دور زدن ترافیک ،از ســایر
وســایل بــرای تــردد اســتفاده میکنند کــه ایــن روزهــا مهمترین و
پرسرعتترینشــان موتورســیکلت اســت؛ موتورســیکلتی کــه
شــاید نبض بخشــی از بازار تهران را در دســت دارد ،اما مخاطرات
تردد با موتورســیکلت آنقدر زیاد اســت که مدیران شهری به فکر
راه چاره افتادهاند.
در دوره پنجــم مدیریــت شــهری طــرح رفــت و آمــد بــا دوچرخه
بــرای دور زدن ترافیک راه افتاد و کیوســکهای بیدود در ســطح
خیابانهــای پایتخت جای گرفت و همه شــهرداران مناطق برای
افزایــش رضایت شــهردار وقــت ،خطهای ویــژه دوچرخــه را یکی
پــس از دیگری ســامان دادنــد .اما چندی نگذشــت که بــه دالیل
مختلــف این طــرح بــا شکســت مواجه شــد و خطــوط مخصوص

دوچرخه حاال به پارکینگ موتور سواران تبدیل شده است!
عدم مطالعه درست و رفتارهای هیجانی هزینههای زیادی را که
برای این طرح صرف شده بود ،هدر داد ،اما مدیریت جدید شهری
نگاه خود را به سمت موتورسواران چرخانده و این روزها مدیریت
شهری ششم نیز به دنبال ســاماندهی موتورسواران تهران افتاده
اســت؛ موتورســوارانی که از هیچ قاعده و قانونی پیروی نمیکنند؛
خیابان را برعکس میآینــد ،از خط ویژه عبور میکنند ،در بزرگراهها
با ســرعت حرکت میکنند ،گاهی به باربر تبدیل میشوند و بهطور
کلی مخاطرات زیادی در شهر به وجود میآورند.
بحــث ســاماندهی موتورســواران از تخصیــص یــک خــط تــردد
مخصــوص بــرای آنــان کلیــد خــورد .فــار غ از اینکــه خیابانهــای
تهران پر از خــط و خش برای تــردد انواع مدلهــای حمل و نقلی
است ،اما جزییات این طرح جدید چیســت و چقدر میتواند به
موفقیت ختم شود؟

شــهروند گفته اســت که این طرح را پیشــنهاد دادم
ولــی هنوز اتفاقــی نیفتاده اســت .بــرای طــرح ایجاد
عالوه بر مصوبه شورای
خط ویژه مخصوص موتورســواران تنهــا جدا کننده
ترافیک ،در قرارگاه حمل و
خطکشــی اســت و بــا اختــالف ســطح خــط ویــژه
نقل نیز بر مساله ساماندهی
نمیشود .با خطکشی در الین تندرو حدود یک متر
موتورسیکلتها تا کید شده
و 20سانتیمتر جداسازیمیکنیموموتورها کالباید
در اینمسیر حرکت کنند.
است .نمیتوانیم این انبوه
اینعضوشورایشهر تهرانبابیاناینکهاینطرح
موتورسیکلتها و را کبان
قصد دارد موتور ســواران را ســاماندهی کند ،توضیح
را نادیده بگیریم و برایشان
داد«:موتورهانبایددر بینماشینهاپرا کندهشوند
و باید هنگام وجود چراغ قرمز راهنمایی پشت چراغ
هیچ برنامه مشخصی نداشته
ایستکنند».
باشیم.
آقامیــری تاکیــد میکنــد« :دیگــر نبایــد وضعیــت
ناهنجار در ســطح تهــران وجود داشــته باشــد ،مثال
بایداینمشــکالتنیــز رفعشــودو برایهر ســازمان چراغ راهنمایی رانندگی قرمز باشــد امــا راننده موتور
تکالیفیدر نظر گرفتهشدهاست کهعالوهبر مصوبه توجهــی نکنــد .ا کثــر تصادفــات ســر همیــن چــراغ
شــورای ترافیک ،در قرارگاه حمل و نقل نیز بر مساله
ساماندهیموتورسیکلتهاتاکیدشدهاست.ا کنون
در حــال مطالعه برای امکانســنجی معابر پایتخت
هســتیمتاببینیــماینطرحیعنــیایجادخــطویژه
بــرایتــرددموتورســیکلتهادر کدامقســمتشــهر
ایجاد شود و بعد از آن این طرح یعنی ایجاد خطوط
ویژه برای تردد موتورســیکلتها مدتــی اجرا خواهد
شــد و در صورت موفقیتآمیز بودن ،تسری مییابد
اماا کنوندر حالمطالعهاجرایطرحهستیم».

معــاونشــهردار تهــران:موتورســوارانرانادیده
نگیریم
مجتبــی شــفیعی ،معــاون حمــل و نقــل ترافیــک
شــهرداری تهــران در مــورد ایجــاد مســیر تــردد ویــژه
برای موتورسیکلتســواران گفته اســت کــه ما نباید
صورت مساله موتورســیکلتها را پاک کنیم ،چرا که
موتورسیکلتدر جامعهمایکواقعیتاستوتعداد
آن نیز به هر دلیلی اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی،
هر روز بیشتر میشود.
بنا به گفته شــفیعی ،پلیــس اعالم کرده کــه حدود
 3تــا 4میلیــون موتورســیکلت در تهــران بــر اســاس
شــمارهگذاری انجــام شــده ،فعــال هســتند ،حتــی
ا گــر تعــداد موتورســیکلتها را در تهــران عــددی زیر
یــکمیلیــوندر نظــر بگیریم،بــاز هــمباعــددبزرگی
مواجه میشــویم کــه در معابر تهــران تــردد میکنند
و نمیتوانیــم ایــن انبــوه موتورســیکلتها و را کبــان
را نادیــده بگیریــم و برایشــان هیچ برنامه مشــخصی
نداشــته باشــیم».او ادامــه داد« :در ایــن طــرح بــه
جزییــات طــرح خــط ویــژه بــرای موتورســواران
ســاماندهی رفتــار ترافیکــی موتورسیکلتســواران
چیست؟
توجه شده که البته عالوه بر مباحث قانونگرایی که
ســید محمد آقامیری ،عضو شــورای شــهر تهران و
نیاز به فرهنگســازی دارد ،ما با موضوعاتی در مورد
عضو کمیســیونعمرانو حملو نقلشــورایشــهر
پال کو هویتموتورســیکلتنیز مواجههســتیم که
تهــران با اشــاره بــه جزییــات ایــن طــرح بــه خبرنگار

قرمزهاســت.بــاایــنروشدر پیمنظمشــدنرفتار
موتورسواران هســتیم و این طرح از مرکز شهر شروع
میشود .این طرح هنوز تصویب نشــده و در مرحله
مطالعاتوبررسیاست».
او در پاســخبــهایــنســوال کــهایــنطــرحدر معابر
تهران کهچندانعریضنیســتچگونهاجراخواهد
شد ،گفت«:ماقبالبرایدوچرخهتوانستیماین کار را
انجامدهیموبرایموتور صرفاباخطکشیایناقدام
انجام میشــود .تــا کنون طبق بررســیها مشــکلی از
لحاظمعابرنداریم».
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر
تهــران در خصــوص سرنوشــت خطــوط دوچرخــه
گفت« :خطوط دوچرخه مناسب برای موتورسوارها
نیست.چونخطوطدوچرخهدر الین کندروحرکت
میکند و موتورســوار در الین تندرو تردد میکند و ا گر
این الینها یکی باشــد بــرای عابران اســباب زحمت
میشــود.موتــور هــموســیلهتندرویــیاســتو باید
در الیــن تندرو باشــد تا آســیبی به آنــان وارد نشــود و
ایمنیشانهمحفظشوند».
آقامیری در خصوص معابری که این طرح بناست
در آنهااجراشود ،گفت«:از مرا کز شهر شروعمیکنیم.
نیاز نیســت در کل تهــران این طــرح را اجرا کنیــم .در
جاهایی کهترافیکباالستو ترددموتورسوارهازیاد
استاینطرحاجرامیشود».
ایجادخطویژهبرایمسیر بدونخودرو
جالــب اســت بدانیــد ایجــاد خــط ویــژه بــرای
موتورســوارها در بهمــن  1400کلیــد خورده اســت.
امیر یزدی ،شــهردار منطقه  12در اینباره توضیح
داد« :ایــن مســیر از اولیــن مســیرهای ویــژه تــردد
موتورســیکلت در شــهر تهران به شــمار میرود .در
ســهراه امینحضور دو دهانه تونل وجــود دارد که
حرکت وســایل نقلیه از تونل جنوبی آن به ســمت
خیابــان  1۷شــهریور و از تونــل شــمالی بــه ســمت
بزرگــراه امامعلــی (ع) شــمال صــورت میگیــرد.
موتورســواران به دلیــل تقاضایی کــه از خیابان 1۷
شــهریور به ســمت بازار تهران وجــود دارد ،از تونل
جنوبی حرکت خالف انجــام میدادند و به صورت
خــالف جهــت حرکــت از خیابــان  1۷شــهریور وارد
تونــل جنوبــی میشــدند؛ یعنــی در تونــل جنوبی
که مســیر حرکت ،غــرب به شــرق اســت ،موتورها از
شرق به غرب وارد این تونل میشدند تا بتوانند به
خیابان امینحضور دسترسی پیدا کنند».
گرچهاینمجموعهباخطکشیجدانشدهوبخش
زیادی از خیابان را تحت تاثیر قرار داده ،اما مشخص
نیســتتاچهحدموفقبودهاســتو تاچهمیزانبه
اهدافخودرسیدهاست.
شــهردار منطقه 12در گفتوگو باخبرنگار شهروند
در رابطــه با میزان موفقیت این طرح گفته اســت که
ایــن طــرح خیلــی خــوب بــوده و از آن زمــان تاکنون
تصادفنداشتهایم.
یــزدیدر خصــوصوضعیتترافیکیمعبــر پساز
اجراییشــدن آنتصریح کــرد«:آنبخشاز تونل که
برایاینطرحجداسازیشدبدوناستفادهبود.اما
جایدیگر ا گر بخواهنداینطرحرااجرا کنندنیاز به
مصوبه ترافیکی دارد و بایــد از راهور تاییدیه دریافت
کــرد».شــهردار منطقــه 12افــزود«:آنقســمتتونل
اصال ماشــینی تردد نمیکرد و پــس از این اتفاق دیگر
تصادف نداشــتیم .مــا در آن منطقه مرتــب تصادف
داشتیم».
یزدی در خصــوص اینکه آیا در منطقه 12در ســایر
قســمتهاهماینطــرحرااجراییمیکنیــدیاخیر،
اظهــار کــرد« :پیشــنهاداتی شــده و در حــال بررســی
هستیم.در جریانطرحشورانیستم».
مدیران شهری دوره ششم معتقدند که با اجرایی
کــردن این دســت طرحهــا میتــوان موتورســواران را

ســاماندهی کرد و میزان تلفــات و حــوادث را کاهش
داد .امــا ایــن اهــداف بــه چــه میــزان بــا ایــن طــرح
همخوانیدارد؟
ظرفیــتمعابــر مــاتکمیــلاســت؛پیــشاز اجــرا
مطالعهکنید!

محمد علیخانی ،رئیس ســابق کمیسیون عمران
و حمل و نقل شورای شــهر تهران و متخصص حوزه
حملونقلدر اینخصوص گفت«:باتوجهبهاینکه
در کشــور ما تا کنون چنین تجربهای وجود نداشته،
باید ببینیم تجربه دنیا چه بوده و آیا معابر این اجازه
رامیدهدیانه».
او افــزود«:ظرفیتمعابر مــادر حالحاضر تکمیل
اســت ،چرا که خــط ویژه اتوبــوس و مســیر دوچرخه
داریم.بااینشرایطاجرایاینطرحسختاست».
علیخانیعنوان کرد«:بایدهمهاینهاموردمطالعه
قــرار بگیرد و بــا تجربه کشــورهای دیگر تطبیــق داده
شــود .نتیجــه مطالعات الزم اســت مشــخص شــود
و اجــرای آن امــر ســادهای نیســت .موتورســواران تــا
خودشــان ســاماندهی نشــوند در چارچــوب قــرار
نمیگیرنــد ،چــرا کــه در حــال حاضــر در خیابــان و
پیادهراهترددمیکنند».
عضو شــورای شــهر پنجــم اضافــه کــرد« :وضعیت
موتورســیکلتها نابســامان اســت و قانونمنــد
نیســتند .برخــی از آنهــا شــماره ندارنــد و بایــد
خطکشــی کــردن خیابــان در مرحلــه بعــد رخ دهد.
ایــن کار پیشنیازهایــی دارد .بایــد آمــار درســتی از
موتورسیکلتهااحصاشود».
اوبابیاناینکه کسینمیداندآمار موتورسیکلتها
در تهــران چقــدر اســت ،افــزود« :بایــد اطالعــات
موتوریها تکمیل و ســاماندهی شــود و ســپس این
طرحهابعداز مطالعهبهمرحلهاجرادرآید».
علیخانــی با اشــاره به اینکــه ا گر بــرای موتوریها
چارچوب در نظر گرفته شــود ،اتفاق خوبی اســت،
گفــت« :بایــد ابتــدا ســاماندهی انجــام شــود .ایــن
کارهــا ســاده نیســت .در بحــث دوچرخــه خیلی از
مســیرها قابــل اجرا نیســت و خیلــی فضاهایی هم
که ایجاد شــده کارشناسیشده نیســت و ا گر موتور
هم بــه این خطوط اضافه شــود مشــکالت بیشــتر
میشود».

ظرفیتمعابر مادر حالحاضر
تکمیلاست،چرا کهخطویژه
اتوبوسومسیر دوچرخهداریم.
بااینشرایطاجرایاینطرح
سختاست.موتورسوارانتا
خودشانساماندهینشونددر
چارچوبقرار نمیگیرند،چرا
کهدر حالحاضر در خیابانو
پیادهراهترددمیکنند.

درسی کهاز گذشتهباید گرفت
خیابانهای پایتخت پر از خطکشیهایی است
که به هر یک از مدلهای حمل و نقلی تعلق دارد.
خطکشی برای اتوبوس ،خطکشی برای دوچرخه
و حــاال موتورســیکلت .فــار غ از اینکــه اینگونــه
طرحها تا چه حــد دارای پیوســتهای مطالعاتی
اســت ،این ســوال ایجاد میشــود که خیابانهای
تهران چقدر برای کوچکشدن و تقسیمبندیها
اســتاندارد هســتند و آیا این اقدام ســبب تشــدید
ترافیک نخواهد شــد؟ آیا بناســت با آزمــون و خطا
طرحی بــا هزینه گــزاف کلید بخــورد و پــس از آن به
آسیبشناســی بپردازنــد و دســتها را بــاال بگیرند
و خطــوط ویــژه را تبدیل بــه پارکینگ کننــد؟ اینها
ســواالتی اســت کــه شــاید در آینــده جوابشــان
شــفافتر شــود .حال بایــد ببینیــم شــوراییان چه
رأیی برای این طرح خواهند داشت.
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تب که معمو ًال اولین عالمت است
سردرد
دردهای عضالنی
کمر درد
خستگی
لرز
غدد لنفاوی متورم که بهعنوان
لنفادنوپاتی شناخته میشود

پساز ایجاد تب ،بثورات پوستی (جوشهای
چرکین) معمو ًال یک تا  3روز بعد ظاهر میشوند.
بثورات معمو ًال موارد زیر را تحتتأثیر قرار میدهد:
پوست صورت که رایجترین
نشانه انواع آبله است
کف دست
کف پا
دهان
اندام تناسلی
چشمها ،از جمله ملتحمه و قرنیه

راههای انتشار آبله

ای

جوانتر بودن (سن کمتر)
قرارگرفتن طوالنیمدت درمعرض ویروس
داشتن سالمت کلی ضعیف
(مثال داشتن بیماریهای زمینهای)
گسترش عوارض در طول دوره بیماری،
بدون وجود نشانهای از بهبودی
انتقال ویروس  monkeypoxهمچنین میتواند
ازطریق موارد زیر هم اتفاق بیفتد:
نیش و خراش ناشی از حیوانات آلوده
خوردن گوشت حیوان آلوده
تماس با یک آیتم یا اشیای آلوده ،مانند رختخواب

نفو

تجربه میکنند ،بیشتر است .عوامل خطر برای موارد شدید عبارتند از:

گراف

با این وجود اگر خدای نکرده فکر میکنید با
ویروس آبله میمونی در تماس بودهاید ،برای
راهنمایی با پزشک تماس گرفته و به مدت 21
روز مراقب عالئم خود باشید .در این مدت باید:
روزی دو بار تب خود را چک کنید.
اگر لرز و غدد لنفاوی متــورم دارید ،اما تب یا
بثورات پوستی ندارید ،خود را به مدت  2۴ساعت در
خانه ایزوله کنید.
اگر تب و یا بثورات پوســتی گرفتید ،فورا خود را
ایزوله کنید و با اورژانس تماس بگیرید.
اگر هیچ عالمتی ندارید ،میتوانید طبق معمول کارهای روزمره
خود را انجام دهید .اما تا زمانی که عالئم را دارید ،از اهدای خون و شیر
دادن به فرزند اجتناب کنید.

موارد مرگومیر آبله میمونی در افرادی که عالئم شدید بیماری را

سمن

در صورت ابتال به ویروس آبله چه باید کرد؟

همانطور که میبینید ،سرعت و شدت انتقال این بیماری در مقایسه با سایر
بیماریهای ویروسی مانند کووید 19 -بسیار کمتر است و به همین دلیل است
که محققان نگران ایجاد یک اپیدمی بزرگ از آبله میمونی نیستند .بااینحال
عوارض این بیماری روی پوســت آنچنان زیاد است که همچنان باید مراقب
آن بود.بهغیراز عوارض پوســتی ،طبق گفته  ،CDCاز هر  10مورد ،یک مورد
آبله میمونی منجربه مرگ میشود .پس هیچگاه نباید این بیماری را دستکم
گرفت و با آبلهمرغان مقایسه کرد .بههرحال آبله از قدیم االیام تا سدههای
پیش یکی از عوامل اصلی مرگومیر دربین انسانها بوده است.

دی

این مواد میتوانند از طریق تنفس ،غشــاهای مخاطی یا پوست خراشیده
شده وارد بدن شــوند .مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ( )CDCمیگوید
که شیوع فرد به فرد در آبله میمونی بســیار کم است.در واقع انتقال انسان
به انســان معموالً فقط از طریق تماس طوالنی مدت چهره به چهره از فاصله
بسیار نزدیک و پرش قطرات تنفســی بزرگ از دهان فرد آلوده به دهان فرد
غیرآلوده رخ میدهد .گفته می شــود که اگر برای مدت  3ساعت در فاصله
 1.5تا  2متری از فرد آلوده قرار داشــته باشید و با او بدون استفاده از ماسک
(برای هر دو نفر) صحبت کنید ،احتماال به آبله میمونی مبتال خواهید شد!پس

اگر احیانا به منطقهای ســفر میکنید که در آن مــواردی از ابتالبه آبله
میمونی دیده شده است ،رعایت اقدامات زیر جدا توصیه میشود:
به حیوانات وحشی یا ولگرد از جمله حیوانات مرده نزدیک نشوید.
از دستزدن و خوردن گوشت شکار خودداری کنید.
رختخواب یا حوله را با افرادی که حالشــان خوب نیست و ممکن
است آبله میمونی داشته باشند ،به اشتراک نگذارید.
با افرادی که عالئم ســرماخوردگی یا جوشهای قرمز پوستی
دارند ،تماس نزدیک نداشته باشید.
گوشت کامال پخته مصرف کنید.

شاه
رش
ی:آ

آبله میمونی از طریق تماس
مستقیم با مواد زیر از بدن حیوان
یا انسان مبتال به عفونت پخش میشود:
خون
مایعات بدن
ضایعات پوستی یا مخاطی
قطرات تنفسی برای تماس انسان با انسان

باشی
ن

عالئم اولیه عبارتند از:

حال که دیدیم بیماری آبله میمونی چگونه ســرایت میکند ،بررسی
راههای پیشگیری از آن قابل فهمتر خواهد بود .برای جلوگیری از
ابتالبه ویروس آبله میمونی ،اقدامات متعددی وجود دارد:
از تماس با حیواناتی که میتوانند حامل ویروس باشند (از
جمله حیواناتی که بیمار هستند یا در مناطقی که در آنها آبله
میمونی دیده شده است ،زندگی میکنند) خودداری کنید.
از تماس با موادی مانند مالفه که با حیوان بیمار تماس داشته است ،خودداری کنید.
بیماران آلوده را از کسانی که درمعرض خطر عفونت هستند ،جدا کنید.
پساز تماس با حیوانات یا انسانهای آلوده ،بهداشت دست را به خوبی رعایت کنید .بهعنوان
مثال ،شستن دستها با آب و صابون یا استفاده از ضدعفونیکننده دست مبتنی بر الکل.
هنگام مراقبت از بیماران از تجهیزات حفاظت فردی ( )PPEاستفاده کنید.

mo
گ
ی بزر nke
ن اپیدم ypo
نگرا د! x
ـ

هنوز از شــر کرونا بهصورت کامل خالص نشــده بودیم که نام
یک بیماری مســری دیگر ســر زبانها افتاد :آبله میمونی .این
بیماری نادر از نوع آبله بوده و توســط ویروس monkeypox
ِ
ایجاد میشود .آبله میمونی بیشتر در آفریقا یافت میشود ،اما
در روزهای اخیر درسایر مناطق جهان نیز دیده شده است .آبله
میمونی عالئمی شبیه آنفلوآنزا ایجاد میکند و درعرض چند روز
بثورات (جوش) روی پوســت ایجاد میشود .هیچ درمان اثبات
شدهای برای آبله میمونی وجود ندارد ،اما نگران نباشید ،چون
مثــل آبلهمرغان ،این بیماری هم معمــو ًال خودبهخود بعد از چند
روز ازبین میرود .در ادامه این مطلب خواهیم دید آبله میمونی
چه بالیی سر پوست قربانیان خود میآورد و راههای پیشگیری و
مقابله با آن چیست .با ما همراه باشید.

آبله میمونی چیست؟
عالئم ،راه انتشار
و روش پیشگیری

راههای پیشگیری از آبله میمونی

حادثه
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گزارش «شهروند» از دالیل مرگ  8نفر در آتش سوزی
یک رستوران در شهریار

جشن آخر
ســیما فراهانــی| خانوادگــی در کافــه رســتورانی
کــه بهتازگــی آن را افتتــاح کــرده بودنــد ،جشــن
میگرفتنــد .پدر و مادر و دوپســر خردســال همگی
خوشــحال بودنــد .کســی حتــی تصــورش را هــم
نمیکرد که دقایقی بعد در آن رستوران چه صحنه
مرگبــاری رخ خواهد داد .آتش و دود این جشــن را
بــه عزا تبدیــل کرد .صــدای انفجار با صــدای فریاد
کمکخواهــی افــراد محبوسشــده در رســتوران
درهــم آمیخت .مــردم جمــع شــدند ،ولــی کاری از
دســت کســی برنیامد .صاحب رســتوران به همراه
همســر و دوفرزنــد خردســالش در مهلکــه آتــش و
دود جان دادند ،اما آنهــا تنها قربانیان این فاجعه
تلــخ نبودنــد .چهــار نفــر دیگــر نیــز در ایــن حادثه
کشــته شــدند تا بازهــم مــردم عــزادار قربانیان یک
فاجعه دیگر باشند.
ایــن حادثــه سهشــنبه شــب رخ داد .زمانیکــه
صدای انفجــار و بعــد از آن فریــاد کمکخواهی به
گــوش مــردم خیابــان شــهدای گمنــام در شــهرک
مریم شــهریار رسید .مردم وحشــتزده به خیابان
رفتنــد .دود و آتش از همــان کافه رســتوران تقریبا
جدیــدی کــه در آن خیابــان افتتــاح شــده بــود،
مشاهده میشــد .اورژانس و آتشنشانی همزمان
در جریان این ماجرا قــرار گرفتند و در محل حضور
یافتند.
حمیدرضــا دمرچیلــو ،رئیــس ســازمان
آتشنشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری شــهریار
درباره جزئیــات این حادثه گفت« :ســاعت 1۹:45
روز سهشــنبه بیســتوچهارم خردادماه یک مورد
حریــق کافــه رســتوران واقــع در شــهریار ،فــاز یــک
اندیشــه ،شــهرک مریــم ،خیابــان شــهدای گمنــام
بــه ســامانه  125آتشنشــانی شــهریار اعــام شــد.
بافاصله ســتاد فرماندهی ســازمان آتشنشــانان
دو ایســتگاه را بــه محــل موردنظــر اعــزام کــرد .این
حریــق در یــک کافــه رســتوران در زیرزمیــن اتفاق
افتــاده و  ۷نفــر در همــان محــل جــان خــود را از
دســت دادنــد .در اولیــن ســاعات ایــن حریــق
دادســتان و عوامل امدادی اورژانــس حضور پیدا
کردنــد و موضــوع حادثــه هــم در دســت بررســی
است».
گسترش آتش در رستوران کنفی
مجتبــی خالدی ،ســخنگوی اورژانس کشــور نیز
در این رابطه گفــت« :بیاحتیاطی در برگزاری یک
جشــن تولد ،منجر به آتشســوزی یک رســتوران و
در نهایت مرگ هشت شهروند شهریاری شد .این
آتش بر اثر اشتعال یک بادکنک حاوی گاز هلیوم،
آتشســوزی مهیبــی رخ داد .ســقف رســتوران،
کنفی بود و بهســرعت آتشسوزی گسترش یافت و
افــرادی که قادر به خــروج از رســتوران بودند جان
خود را نجات دادند اما هشــت نفر کشــته شــدند.
چهــار کــودک ،ســه زن و یک مــرد بــر اثر وقــوع این
آتشسوزی جان خود را از دست دادند».
همچنن شــاهین فتحی ،مدیرعامل هالاحمر
اســتان تهــران با اشــاره بــه انفجــار در ســفرهخانه،
گفــت« :ســاعت  21حادثــه اعــام شــد و نیروهــای
هالاحمــر بهعنــوان پشــتیبان آتشنشــانی و

اورژانــس وارد عمل شــدند .متاســفانه هشــت نفر
جان خود را از دســت دادند که هفت نفر در محل
حادثه جان باختنــد و یک کودک سهســاله نیز در
بیمارستان جان خود را از دست داد».
مرگ بر اثر خفگی
ایــن در حالــی اســت کــه حمیــد عســگریپور،
دادســتان شــهریار روایــت دیگــری از ایــن ماجــرا
داشــت و گفــت« :در بررســی صحنــه آتشســوزی
ســفرهخانه شــهر اندیشــه در ایــن شهرســتان ،بــه
نظر بادکنک هلیومی وجود نداشته و آتشسوزی
بهعلــت دیگــری رخ داده اســت .عملیــات اطفای
حریق و انتقال اجســاد آتشسوزی رســتوران چتر
شهر اندیشــه شهرستان شهریار تا ســاعت  11شب
ادامــه داشــت .قربانیــان بــه پزشــکیقانونی بــرای
کشــف علت فوت منتقل شــدند و به احتمال زیاد
فــردا اجســاد بــه خانوادههــا تحویــل داده شــوند.
اطاعاتــی کــه در فضــای مجــازی در خصــوص
انفجــار بادکنک هلیومی منتشــر شــده ،بر اســاس
حدسوگمان است».
دادســتان شــهریار با بیان اینکه احتمال میرود
نخســتین افــرادی کــه موضــوع انفجــار بادکنــک
هلیومــی را مطــرح کردنــد ،نیروهــای اورژانــس
باشــند ،گفــت« :در حالحاضــر تنهــا اطاعــات
قطعــی در اختیــار مــا وقــوع آتشســوزی و مــرگ
هشــت نفر بهعلت خفگی بر اثر استنشاق گازهای
ســمیودود اســت .بررســی دقیقتــر صحنــه وقوع
حادثــه میتوانــد جزئیــات بیشــتری در اختیــار ما
قــرار دهــد و از همیــن رو نمیتــوان بــا قطعیــت در
خصوص وجود انفجــار بادکنک هلیومی بهعنوان
علت حادثه نظری داد».
قرار بود در رستوران بخوانم
خانــواده اخایــی حــدودا هفــت یــا هشــتماهی
میشــد کــه ایــن کافــه رســتوران را افتتــاح کــرده
بودنــد .برنامههــای بســیار زیــادی بــرای باالبردن
کیفیــت ایــن رســتوران داشــتند .قــرار بود درســت
یــک شــب پــس از حادثــه خوانندههــای جدیــد
در ایــن رســتوران مشــغول بــهکار شــوند .در پیــج
اینستا گرامیشان تبلیغات زیادی در این خصوص
کرده بودند ،اما جشــن به عزا تبدیل شــد و پیمان
و خانوادهاش نتوانســتند به رویاهای خود دســت
پیدا کنند.
ســعید حیــدری یکــی از همیــن خوانندههایــی
بود که درســت شــب چهارشــنبه قــرار بــود در این
رســتوران بخواند .او حتی یک شــب قبل از حادثه

جــال ملکــی ،ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی تهــران پــس از
ایــن حادثه به مــردم توصیه کــرد کــه در جشــنها از بادکنکهای
هلیومــی اســتفاده نکننــد .او در ایــن رابطــه بــه «شــهروند» گفت:
«ایــن روزها در جشــن تولدها از بادکنکهایی اســتفاده میشــود
که بسیار خطرنا ک است .از یک سری اجسامی استفاده میکنند
بــه اســم بادکنک یــا یــک چیزهایی شــبیه بادکنــک ولی کشــدار و
الســتیکی نیســت .همانهــا را با گاز پــر میکننــد .خــود گاز هلیوم
غیرقابل اشــتعال اســت مگــر در شــرایط خیلیخیلی خــاص .ولی
دسترســی به آن سخت اســت .وقتی یک نفر بخواهد گاز هلیومی
تهیه کند برایش بهصرفه نیســت .برای همیــن آن را با گاز معمولی

نیز بــه این کافــه رفته بــود و پیمان و خانــوادهاش
را دیــده بــود .او که اصــا حالوروز خوشــی نــدارد،
با گریه به خبرنگار«شــهروند» میگویــد« :پیمان و
همســرش از دوســتان قدیمی من بودند .قرار بود
از چهارشــنبه شــب ،یعنــی یــک روز پــس از حادثه
در کافه فعالیت داشــته باشــم .از چندســال پیش
پیمــان را میشــناختم .او چندماهــی بــود که این
کافــه رســتوران را افتتــاح کــرده بــود .یــک شــب بــا
مــن تماس گرفــت و گفت کــه دنبال یــک خواننده
برای رســتوران میگردیم .من شــب قبــل از حادثه
آنجــا بــودم .قــرار شــد از چهارشــنبه شــب بــه آنجا
بــروم و همراه یک خواننــده دیگر در آنجا مشــغول
شــوم .چــون پیمــان را دوســت داشــتم بهخاطــر
رفاقتمــان ایــن خواســته را قبــول کردم 14 .ســال
اســت کــه میخوانــم .وقتــی پیمــان با مــن تماس
گرفــت ،حتــی از جزئیــات فعالیت و شــرایط کار هم
چیــزی نپرســیدم ،بافاصلــه قبــول کــردم .االن
اصــا بــاور نمیکنــم کــه پیمــان و خانــوادهاش را از
دســت دادهام .هنوز شــوکهام و نمیدانم باید چه
بگویم».
بازی مرگبار با فندک
گنــدم یکــی دیگــر از دوســتان صمیمــی ایــن

خانــواده اســت .او نیــز بیشــتر وقتهــا بــه ایــن
رســتوران میرفــت و حتــی شــب قبــل هم بــه آنجا
رفته بود .ایــن دختر جوان در گفتوگــو با خبرنگار
َ«شــهروند» دربــاره ایــن ماجــرا میگویــد« :مــن از
مشــتریهای ثابــت آنجــا بــودم .حتی شــب بعد از
حادثه در آنجا مراســم داشــتند .قرار بود خواننده
جدیدی بیاید .از من هم خواسته بودند که حتما
آنجــا بروم .آن شــب تولد کیــان بود .مــن نمیدانم
دقیقــا آنجــا چــه اتفاقی افتــاده اســت .هرکس یک
چیــزی میگویــد .یکــی میگویــد فنــدک دســت
کیــان بوده و بــا آن بــازی میکرده که آتش شــعلهور
میشــود .بعضیهــا میگوینــد کــه مشــتریها
تولــد داشــتند و انفجــار گاز هیدروژنــی بادکنــک
ایــن آتــش را رقــم زده اســت ،اما بــه هرحــال کیان،
پرهام و پــدر و مــادرش جــان باختهاند .دو پســر3
و  6ســاله جانشــان را از دســت دادهانــد .همــان
شــب قبل بــود که آنهــا را دیــدم .کلی با کیــان بازی
کردم .سگشــان به اســم پاپت هــم در این حادثه
ســوخت و جان باخت .چیزی که مرا بیشتر عذاب
میدهــد ،ایــن اســت کــه لحظــه حادثــه آنهــا آنجا
محبوس شــده و فریاد میزدند .اما چرا کسی در را
نشکست و داخل نرفت .چرا مردم کاری نکردند».
هنوز باورم نمیشود
میثــم زمانی ،خواننده دیگری اســت کــه از زمان
افتتــاح ایــن کافــه رســتوران در آنجــا مشــغول بــه
کار شــده بــود ،امــا بهدلیــل اینکــه شــغل دیگــری
پیــدا کــرده بــود ،چنــد روزی میشــد کــه دیگــر بــه
آنجــا نمیرفــت .او کــه خیلی تــوان صحبــت کردن
نــدارد ،در گفتوگویــی کوتــاه توضیــح میدهــد:
«سالهاســت پیمان را میشــناختم .بــا هم رفیق
بودیــم .وقتــی رســتورانش را افتتــاح کــرد ،یعنــی
حــدودا هشــتماه پیش ،مــن بهعنــوان خواننده

گاز هلیومیاشتعالزانیست
پر میکنند .مردم هم تخصص تشــخیص این موضوع را ندارند که
این چیزی که داخل بادکنک اســت گاز قابلاشــتعال هست یا نه.
برایهمینتوصیهمیکنم کهمردماصاسمتاینسبکشادی
نروند.حتما کهنبایدبادکنکبههوابرودبهسقفبچسبد.معموال
مــردم این نــوع بادکنــک را میخرند بــه خاطر اینکــه باال بــرود و به
سقف بچسبد .آنها میتوانند به همان روش قدیمی از بادکنکها
اســتفاده کنند .در مــورد ایــن حادثه دقیقــا نمیدانم چــه چیزی

باعثآتشسوزیشد،ولیبهطور غیررسمیمیشنوم کهبادکنک
گاز قابلاشــتعال داشته اســت .ولی توصیه من کاما کلی در رابطه
با جشــنها و شادیهاست .در بســیاری از جشنها میبینیم که
تونلبادکنکدرستمیکنند.ا گر فقطدر چندتااز اینبادکنکها
گاز قابلاشــتعال باشــد ،فشفشــه یــا فنــدک بــه آن بگیــرد ،ممکن
اســت یک جهنم درست شــود .خواهشا مردم ســمت این سبک
جشــنها نروند .برای بادکنکها از همان هوای معمولی استفاده

آنجا مشــغول به فعالیت شــدم .حتی شــب قبل از
حادثه هم به آنجا رفتم .خیلی اصرار کردند که فردا
شــب برای تولد کیان به آنجــا بروم .ولــی من کاری
برایم پیش آمد و نتوانستم بروم .در این حادثه به
جز خانــواده پیمان ،یــک نیروی خدماتــی خانم،
یکی دیگــر از دوستانشــان به همراه کودکشــان
جــان باختنــد .هنــوز هــم بــاورم نمیشــود .گفتــه
میشــود که آن بادکنــک از تولدهای قبــل در آنجا
مانــده بــود .بچــه بــا فنــدک بــازی میکــرده کــه به
بادکنــک میگیــرد و منفجــر میشــود .ولــی هرچــه
هســت این حادثه واقعا برایم دردنــا ک بود و هنوز
هم باورم نمیشود که آنها جان باختهاند».
نبض ضعیف کیان کوچولو
یکــی دیگــر از نزدیــکان و دوســتان صمیمی این
خانــواده جزئیات بیشــتری از این ماجــرا میگوید:
«من از دوســتان نزدیک پیمان و گیتا بودم .چهار
ســال بــود کــه بــا آنهــا رفتوآمــد داشــتم .مــن هم
شــنیدم که کیان در حال بازی ،فندک را برداشــته
و روشــن کرده ،آتش به چــوب میخــورد .آنجا پر از
وســایل اشــتعالزا بود .همین باعث آتش و انفجار
شــده بــود .بعــد از ایــن حادثه نیــز آنها به قســمت
انتهــای آشــپزخانه رفتنــد .هرچــه تقــا کردنــد،
نتوانســتند فــرار کننــد .جلــوی آنهــا پــر از وســایل
شــعلهور بوده و آنهــا نیز نتوانســتند به در برســند.
تقای بســیار کرده بودند ،ولی فایدهای نداشــت.
در نهایــت هم بــر اثر خفگــی جان خود را از دســت
میدهنــد .کیان حتی زنــده بوده و نبــض ضعیفی
داشــته اما تا بــه بیمارســتان برود ،جــان میدهد.
آنها حــدودا هشــتماه بود که ایــن کافــه را افتتاح
کــرده بودنــد و پیمــان بــرای اولین بــار بود کــه این
شــغل را شــروع میکــرد .خیلــی خوشــحال بــود و
برنامههای زیادی داشت».

کنند و ا گر میخواهند به ســقف برســد ،خودشــان با چســب آن را
به ســقف بچســبانند .چرا باید ریســک کنند .مثا چند ســال قبل
حادثهایداشتیم کهپدریبابچه کوچکشداخلخودرونشسته
بود .خودرو کنار خیابــان پارک بود و پنجرهها نیز بــاز بود .این بچه
دستش یک بادکنک بود .هوا نیز گرم بود .پدرش سیگار میکشید
که نا گهــان به بادکنک خــورد و منفجر شــد .آنها زنــده ماندند ولی
بهشــدت دچــار ســوختگی شــدند .ایــن انفجــار بهحدی بــود که
شیشه ساختمانهای کنار هم شکســت .برای همین به نظر من
در کل،اینسبک کارهاواستفادهاز اینبادکنکهابایدبهطور کل
حذفشودتادوبارهشاهدفاجعهنباشیم».
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ترسهای شب ششصد و دو
حکایــت شــب  602از داســتانهای «هــزار و
یــک شــب» یکــی از ترســنا کترین حکایتهــای
دنیاســت .قصه کلی «هزار و یک شب» این است
که پادشــاهی به جهت کینهاش از زنان ،هر شــب
دوشــیزهای را بــه تخت شــاهی مــیآورد و ســپس
بــه قتل میرســاند .ماجرا تــا جایی پیــش میرود
که نوبــت به دختــر وزیــر یعنی شــهرزاد میرســد.
شهرزاد برای گریز از مرگ ،قصهای را شروع میکند
و هر شــب آن را نیمه تمــام میگذارد تا پادشــاه به
جهــت کنجــکاوی بــرای شــنیدن مابقــی قصــه،
تــا فــردای آن شــب دســت نــگاه دارد و خونــش را
نریزد .بــه این ترتیــب هزار و یک شــب میگــذرد و
شــهرزاد همچنان در حــال قصه گفتن اســت .اما
برگردیم به آنچه گفته شــد .چرا حکایت ششــصد
و دوم «هزار و یک شــب» ترســنا کترین قصههای
جهان اســت؟ خورخه لوئیــس بورخس میگوید:
«هیــچ کــدام از قصههــا هراسآورتــر از حکایــت
شــب ششــصد و دوم «هزار و یک شــب» نیســت.
در ایــن شــب ،شــاه از شــهرزاد ،قصــه خــودش را
میشــنود و شــهرزاد قصــهاش را بــا حکایت شــب
یکم آغــاز میکند .حکایتی که نه تنهــا دربرگیرنده
حکایتهای دیگر اســت ،بلکه شــامل خود قصه
شــهرزاد هــم میشــود ».در واقــع گویــی شــهرزاد
میدانــد کتابــی بــه اســم «هــزار و یــک شــب» در
حــال روایــت شــدن اســت و خــودش هــم راوی
قصه اســت .انگار میداند در حال نوشــته شــدن
اســت .بورخس از خــود و خواننده میپرســد چرا
ایــن مطلب ما را آشــفته میکند؟ و ســپس پاســخ
میدهــد« :مــن دلیــل ایــن اضطــراب را یافتــهام.
از ایــن عمــل وارونهســازی چنیــن برمیآیــد کــه
ا گــر شــخصیتهای یــک کار خیالــی بتواننــد
خواننــدگان و یــا بیننــدگان خــود آن کار باشــند،
مــا  -یعنــی خواننــدگان و یــا بیننــدگان اثــر  -نیــز
خیالــی هســتیم!» ســال  1833تومــاس کارالیــل
گفت تاریخ جهان ،کتاب بیپایانی است که همه
انســانها آن را مینویســند و خــود میخواننــد و
میکوشــند بفهمنــد و عجیــب اینکه ایــن کتاب،
شامل حکایت زندگانی خودشان نیز هست.

تقویم تاریخ
3

ورود اسپانیاییها به خطه آرژانتین
 506ســال پیش ،برابــر  16ژوئــن 1516میــادی ،اســتعمارگران اســپانیایی وارد
بخش دیگری از آمریکای جنوبی شــدند .آنها که در جســت و جــوی گنج بودند،
اینسرزمینراآرژانتیننامیدند کهاز ریشهargentumبهمعناینقرهاست .کشف
آرژانتیــن طی چند مرحله و توســط کاشــفان مختلــف صورت گرفــت .مهمترین
کاشــفان اروپایی آرژانتیــن عبارتانــد از :آمریگو وســپوچی ،خواندیاز دوســولی و
فردیناند مــاژالن .ســال 1776میــادی ســرزمین ریودوالپاتــا ،شــامل آرژانتین،
بولیوی،پارا گوئهواروگوئهبهمرکزیتبوئنوسآیرستحتریاستنایبالسلطنه
اسپانیاتشکیلشد.سال1816میادیبوئنوسآیرسوسرزمینهایمجاور آن
بهنامایاالتمتحدهالپاتا،پساز 300سال،استقالخودرابازیافتند.

پدر اقتصاد آزاد و خالق ثروت ملل
 299ســال پیــش ،برابــر  16ژوئــن 1723میــادی ،آدام اســمیت ،فیلســوف و
اقتصاددان اســکاتلندی به دنیا آمد .او به پدر اقتصاد آزاد معروف شــده است.
اســمیتانگیــزهو ابتــکار فــردیرادر تولیدثــروتموثــر میدانســتو بنابراین،
عقیدهایمتضادباسوسیالیسمراتبلیغمیکرد.اسمیتدر کتابمعروفخود
«ثروتملل»عقایدشراتشریح کردهوبهتعریفعلل،انگیزههاوطبیعتثروت
میپردازد .این نخســتین کتاب مدرن علم اقتصاد و شــاهکار آدام اســمیت به
شمار میرود.اسمیترابانی کرسیدرساقتصادواقتصادسیاسیدر دانشگاه
بهشمار آوردهاند.او 17جوالی 1790در  67سالگیدرگذشت.

مبدع استفاده از ِاتر برای بیهوشی

 144ســال پیــش ،برابــر  16ژوئــن 1878میــادی ،دکتــر کرافــورد النــگ ،پزشــک
آمریکایــیدر  63ســالگیدرگذشــت.النــگنخســتین کســیبــود کهقبــلاز عمل
جراحی،بیمار رابیهوش کردتابهاینترتیبعصریتازهدر تاریخعلمپزشــکی آغاز
شود.دکتر النگبااستفادهاز «اتر»بهعنواندارویبیهوشی،ترساز عملجراحی
وتحملدردجسمیحینبریدهشدناعضاتوسطچاقویجراحیرابرایهمیشه
از ذهنبیمارانپــاک کرد.تاپیشاز آنبرای کاهشرنجبیمــار در اعمالجراحیاز
خوراندنمحلولالکلو تریاکاســتفادهمیشــد کهتاثیر چندانیهمنداشــت.با
کشفالنگ،معجونالکلوتریاکبرایهمیشهبهبایگانیفرستادهشد.

 3معما

پیروان راستین نواب مقابل جوخه آتش
«...ولیاینشــیرینیبهدلیلآنکهتقریباهمهافراد
این گروهرادر مدت کوتاهیدستگیر کردند،قدریتلخ
شد .متأسفانه محمد بخارایی که این عمل بزرگ را با
دستتوانمندخودشانجامدادهبود،بقیهدوستان
ورفقایش کهبااوهمکاریداشتندوخاصههمهافراد
واعضــایایــن گــروهدر مــدتیکیدوهفتهدســتگیر
شــدند .در آن زمــان شــایع بــود کــه اینهــا بــه دلیــل
بیاحتیاطیدر مکالمهتلفنییکــیاز اعضای گروهلو
رفتهاند.ظاهرایکیاز آنهابهنامشهابیادیگری،این
بیاحتیاطیرا کردهبود»...متنی کهخواندیدبخشیاز
خاطراتحسنروحانی،رئیسجمهوریسابقایران
اســت کهبهوقایعبهمنســال 1343وترور حسنعلی
منصور نخســتوزیر وقتبهدســتمحمــدبخارایی
از اعضــای هیأتهــای موتلفــه اســامی اشــاره دارد.
 57ســال پیش ،برابــر  26خــرداد 1344خورشــیدی،
محمدبخارایی،صادقامانی،مرتضینیکنژادورضا
صفارهرنــدی از اعضــای هیأتهای موتلفه اســامی
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شرح بینهایت

امید وصال

آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم/تا برفتی ز برم صورت بیجان بودم
نه فراموشیم از ذکر تو خاموش نشاند/که در اندیشه اوصاف تو حیران بودم
بی تو در دامن گلزار نخفتم یک شب/که نه در بادیه خار مغیان بودم
زنده میکرد مرا دم به دم امید وصال/ور نه دور از نظرت کشته هجران بودم
به توالی تو در آتش محنت چو خلیل/گویییا در چمن الله و ریحان بودم
تا مگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبح/همه شب منتظر مر غ سحرخوان بودم
سعدی از جور فراقت همه روز این میگفت/عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم
سعدی

آه نا کسان

من به هوس همی خورم ناوک سینه دوز را/تا نکنی مامتی غمزه کینه توز را
دین هزار پارسا در سر گیسوی تو شد/چند به نا کسان دهی سلسله رموز را
گویم وصل ،گوییم رو که هنوز چند گه/وای که چون برون برم از دلت این هنوز را
قصه عشق خود رود پیش فسردگان ولی/سنگتراش کی خرد گوهر شب فروز را
ساقی نیم مست من جام لبالب آر تا/نقل معاشران کنم این دل خام سوز را
بس که ز آه نا کسان تیره شدهست روز من/نیست دو دیده بنگرم این شب تیره روز را
جان چو خسروی و بس زخم تو وه که برکسی/باری ا گر همی زنی تیر درونه دوز را
امیرخسرو دهلوی

بهجرمترور حســنعلیمنصــور تیربارانشــدند.اعدام
بخارایــی و دیگــران ،درســت یــک دهــه پــس از اتفــاق
مشــابهیبود کــهطــیآنســیدمجتبینوابصفوی،
موسس گروهفدائیاناسامودیگر اعضایآنبهحکم
دادگاه نظامی مقابل جوخه آتش ایستادند .فدائیان
اسام نخســتین پرچمداران مبارزه مســلحانه با رژیم
پهلویبودند.آنهاباهدفتشکیلحکومتاسامی
گــردروحانیجوانــیبهنامســیدمجتبینوابصفوی
حلقــهزدندوبرایرســیدنبــهاهدافخودسیاســت
حذففیزیکیسرانرژیمرادر پیش گرفتند.سیاستی
که شاهبیت آن ترور حاجعلی رزمآرا (نخستوزیر وقت
ایران)از مخالفانجدیملیشدننفتتوسطخلیل
طهماســبی بــود .فدائیان اســام پــس از کودتــای28
مردادوسرنگونیدولتملیدکتر مصدقاز دایرهتوجه
بیرونرفتندتااینکهدر پیاقــدامبهترور ناموفقیک
نخستوزیر دیگر یعنیحسینعاء،همگیبازداشت
شدند.قصهفدائیاناسام27دی 1334خورشیدی

با اعدام آنها به سر رسید و اعضای باقیمانده فعالیت
خودرارویمبارزهغیرمسلحانهمتمرکز کردند.از اینجا
به بعد اسلحه فدائیان اســام به دیگر گروههای مبارز
همچونهیأتهایموتلفهاســامی کهخــودراادامه
راهنوابمیدانستندسپردهشد.ترور حسنعلیمنصور
بانــی قانــون ننگیــن کاپیتوالســیون را باید نقطــه آغاز
طوفانیهیأتهــایموتلفهقلمداد کــرد.دولتوقت
ایران بــا پذیرش کنوانســیون ویــن راه را بــرای تصویب
قانونکاپیتوالسیونبازکردوحسنعلیمنصورباتعمیم
اینقانونبههمهمستشــارانآمریکاییساکنایران،
آبروی کشــور را در معرض فروش گذاشت .جدیترین
اعتــراضابتدااز ســویامــامخمینــی(ره)ابراز شــد که
نتیجــه آنتبعیدایشــانبــود.قــدمبعدیاماتوســط
هیأتهای موتلفه اسامی برداشته شد و یکم بهمن
 1343با ترور حسنعلی منصور مقابل مجلس شورای
ملی،خاطرهنوابویارانش کهنامشاندر دهه 30لرزه
بر تنعمالحکومتمیانداختبار دیگر زندهشد.

 3فرجام

دومین وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران
 72ســال پیش ،برابر  26خرداد  1329خورشــیدی ،محمدجواد تندگویان،
دومیــن وزیر نفــت جمهوری اســامی ایــران (کابینــه محمدعلی رجایــی) در
تهران به دنیا آمد .تندگویان دانشآموخته مهندســی نفت از دانشکده نفت
آبادان و کارشناســی ارشــد مدیریت صنعتــی از مرکز مطالعــات مدیریت ایران
بود .او  9آبان  1359در حالی که فقط یک ماه از ورودش به کابینه میگذشت،
بــرای بازدید از پاالیشــگاه نفت آبــادان عازم جنــوب بود که در جاده ماهشــهر
به آبــادان به همراه معاون و برخــی همراهان خود ،به اســارت نیروهای ارتش
بعــث عــراق درآمــد .دولــت ایــران تا یک ســال بــه امیــد بازگشــت تندگویــان از
انتصاب وزیر نفــت جدید ،خودداری کرد .همچنین کالــردون برتی وزیر نفت
وقــت ونزوئا برای رفتن به عراق و ماقات همتای ایرانــی خود در زندان اعام
آمادگــی کرد که مورد پذیــرش دولت عراق قرار نگرفت .ســرانجام پــس از پایان
جنگ و آغاز تبادل اســرا ،پیکر محمدجواد تندگویان که زیر شکنجه در عراق
جان ســپرده بود ،بــه ایران بازگردانــده و  25آذر  1370به خا ک ســپرده شــد .از
چگونگی وضعیت اســارت و نحوه درگذشــت او در اردوگاههای اسرا اطاعات
موثقی در دست نیست.

تصویر پخش شده از محمدجواد تندگویان در تلویزیون عراق

مشــهور اســت فرانك ســیمانی بازیکن شــهیر و
متواضــع تیــم فوتبــال نوتــردام ،روزی در جریــان
یک دادگاه به جایگاه شــهود احضار شــد .قاضی
از او پرســید« :شــما آقــای ســیمانی هســتید؟»
ســیمانی جواب داد« :بلــه ».قاضی« :آیا امســال
نیــز در تیــم فوتبــال نوتــردام بــازی میکنیــد؟»
ســیمانی« :بــه طــور حتــم ».قاضــی« :در چــه
پســتی؟» ســیمانی« :در خــط میانــی ».قاضــی:
«بــازی شــما چطــور اســت؟» ســیمانی« :مــن
بهتریــن بازیکــن تیــم هســتم ».چنــد روز بعــد
ســرمربی تیم از او میپرســد چگونه این را گفتی،
در حالی که تا کنون چنین چیزی را از تو نشنیده
بودیم!؟ و ســیمانی پاســخ میدهد« :مــن از ابراز
آن مطلــب تنفــر داشــتم .امــا فرامــوش نکنید که
من در مقابل دادگاه سوگند یاد کرده بودم».

 43ســال پیــش ،برابــر  16ژوئــن 1979میــادی ،نیــکاس ری ،کارگردان شــهیر ســینمای آمریــکا در  68ســالگی
درگذشت.ریباساخت«شورشبیدلیل»نامخودرابهعنوان کارگردانیمهمواردتاریخسینما کرد.اثری کهبه
موضوعطغیاننسلجوان آمریکادر دهه 60میادیمیپرداختو نقشآفرینیبینظیر جیمز دین(ستارهای
که یک ســال پس از بازی در این فیلم طی یک سانحه رانندگی درگذشــت) آن را چند پله باالتر از آثاری با موضوع
مشابهقرار میداد.اما کسانی کهسینماراحرفهایتر دنبالمیکنندخوبمیداننداهمیتنیکاسریدر تاریخ
سینمانهبهخاطر اثر جوانپسندیچون«شورشبیدلیل» کهبهدلیلخلقیکیاز متفاوتترینوسترنهای
تاریخ ســینما یعنی «جانی گیتار» اســت .این فیلم با بازی اســترلینگ هایدن و جوآن کرافورد ساخته شد .راوی
قصه زنی است که برای محافظت از اما ک خود در برابر زمینداری طمعکار اسلحه به دست میگیرد و با کمک
یک دوست قدیمی از داشتههای خود دفاع میکند .تا پیش از «جانی گیتار» صدها فیلم وسترن ساخته شده
بودودر هیچ کدامزنهاقهرمانداستاننبودند،امانیکاسریاینسنتراشکست.

 51ســالپیــش،برابــر  16ژوئــن 1971میــادی،توپاکشــکور،از برجســتهترین
چهرههایموســیقیرپدر نیویورکبهدنیا آمد.محتوایترانههایاو همچون
دیگر خوانندههایاینسبکدارایمضامینیچونخشونت،فقر،نژادپرستی،
و ...اســت .بیــش از  80میلیــون نســخه از آلبومهــای شــکور تاکنــون بــه فــروش
رفتهاند .شــکور  7ســپتامبر  1996میادی ،بعد از تماشــای مســابقه بوکس بین
مایک تایســون و بــروس ســلدون در شــهر السوگاس ،هنــگام بازگشــت به هتل
هدف اصابت گلوله قرار گرفت و 6روز بعد در  25ســالگی درگذشــت .قاتل او هنوز
شناساییودستگیر نشدهاست.

محمد بخارایی

سوگندمهمبرایادایحقیقت

استرلینگ هایدن و جوآن کرافورد در صحنهای از «جانی گیتار» 1954 -

ستاره نیویورکی و پر فروش رپ

دگرگونی گیتی با تغییر خویش
روی ســنگ قبــر مــردی گمنــام در یکــی از
گورســتانهای ایرلنــد چنیــن حــك شــده اســت:
«زمانی که جوان بودم و تخیاتام حد و حصری
نداشــت ،رویــای دگرگــون کــردن گیتــی را در ســر
میپروراندم .بزرگتر و عاقلتر که شــدم ،کاشــف
بــه عمــل آمــد گیتــی دگرگــون نخواهــد شــد و بــه
همین خاطر تا حدی کوتاه آمدم و تصمیم گرفتم
فقــط کشــورم را دگرگــون کنــم .امــا آن هم اســتوار
و تغییرناپذیــر مینمــود .بــه ســن میانســالی کــه
رســیدم ،پس از پشت سر گذاشــتن آخرین تاش
نافرجــام ،راضی بــه دگرگونی و تحــول نزدیكترین
افراد به خود ،یعنی خانوادهام شدم .اما افسوس
کــه در مورد هیچ یــك به نتیجــهای رضایتبخش
نرسیدم .حاال که در بستر مرگ افتادهام ،بهنا گاه
فهمیــدم ا گر قبل از هــر کس خــودم را تغییر داده
بودم ،میتوانســتم به مثابه الگویی باعث تحول
خانــوادهام بشــوم و در ســایه تشــویق ،دلگرمــی
و اندیشــه خــوب آنــان وســیلهای باشــم بــرای
پیشــرفت کشــورم و شــاید ،کســی چــه میدانــد،
وسیلهای برای دگرگون ساختن گیتی».

3فوکوس

