
 عبور  اقتصاد ایران
از شوک کرونا و تحریم
  رشد اقتصاد ايران براي دومين سال پياپی باالی 4 درصد تثبيت شد
  شاکله رشد اقتصادی ايران را، ميزان توليد و صادرات تشکيل می دهد

رئيس جمهوري دستوراتی برای  حل مشکل  شرکت های هپکو و آذرآب اراک  صادر کرد
تدبیر برای نجات غول های صنعتی
گزارشکاملبیستونهمینسفراستانیرئیسجمهور

گالیههایاهالی
دهکدهچوبی

نگرانیداروخانهها
ازبدقولیبیمهها

اعترافآمریکابه
برتریهواییایران

تولیدواکسنایرانی
مقابلهبااومیکرون

كبوتر،نوجوانرا
تالبهمرگبرد

روستای ديدنی امامزاده ابراهيم )ع( 
با خانه های چوبی اش اين روزها 
درگير پسماند و پارکينگ است

پاساژ قديمی لباس عروس در سه راه 
جمهوری به دليل ناايمنی باال طی 

10روز آينده پلمب می شود

 فرمانده نيروی هوايی سنتکام: 
ايران در منطقه غرب آسيا به 
برتری هوايی دست يافته  است

واحد برکت به تازگی واکسن 
مقابله با اوميکرون را توليد کرده 
که برای پيشگيری کارگشاست

پسر 13ساله که برای آوردن 
کبوترش، به عمق چاه 30متري 

سقوط کرده بود نجات يافت
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وریا غفوری
در موقعیت عجیب

امیرحسین اعظمیسوژه روز
خبرنگار

فوالد با وریا قرارداد بسته اما آن را 
رسانه ای نمی کند؛ حاشیه دیگر فوالد هم 

بی انضباطی خارجی های این تیم است

وریاغفوری،کاپیتانفصلگذشتهاستقالل
بعدازاینکــهازاینتیمجداشــد،همچنان
دربالتکلیفیبهســرمیبرد.اوهفتهگذشته
درتمرینفوالددرتهرانشــرکتکردولی
جالباینجاســتکهدرکناردیگربازیکنان
فوالدتمریننکردوفقطباپوشیدنپیراهن
اینتیمدرکنارزمینعکسگرفت.ازطرفی
اینبازیکنهمراهبااعضــایفوالدبهترکیه
نرفتتامشخصشودکهثبترسمیقرارداد
اوهنوزقطعینیستومشکالتیدراینزمینه

وجوددارد.
غفوریبافوالدقراردادامضاکردهوازمدیران
باشــگاهخواســتهعقدقراردادرابهصورت
رسمیاعالمورســانهایکنند.اماهنوزاین
اتفاقرخنــدادهودراینمدتهمشــایعات
زیادیدرموردوضعیتغفوریدررســانهها
وصفحاتمجازیایجادشــدهاست.شنیده
میشودرسانهایورسمینشدنعقدقرارداد
باغفوریازسویباشگاهفوالد،باعثناراحتی
اینبازیکنشدهاســت.ازطرفیگرشاسبی،
مدیرعاملباشــگاهفوالدهمهفتهگذشــته
اعالمکردکهجذبایــنبازیکنهنوزقطعی
نشدهاســت.دراینمدتهمشایعاتزیادی
درموردوضعیتغفوریدررسانههاوصفحات
مجازیایجادشدهاست.بایدمنتظرماندودید
کهاینبازیکندرنهایتفصلآیندهدرکدام

تیمبازیخواهدکرد.

  خداحافظی پاتوسی از فوالد
آیانداپاتوســی،هافبکآفریقاییفوالد3روز
پیشباانتشــاریکپست،ازباشــگاهفوالد
خداحافظیکرد.ایندرحالیاستکهباشگاه
فوالدادعاکردهبااینبازیکنقراردادداردوهر
باشگاهیباپاتوسیمذاکرهکند،تخلفکرده
است.جوادنکونامبهشدتازاینرفتارپاتوسی
ناراحتاســت.اوبابتعدمتعهدپاتوسیبه
قراردادودیرملحقشدنموسیکولیبالیبه
اردویفوالد،میگوید:»مابامدیربرنامههای
ایندوبازیکنچندینجلسهداشتیموبرای
اینکهشرایطراازنزدیکببینمبهتهرانآمدم
ودرجلساتحاضرشدم.برایموسی2هفته
وبرایپاتوسی3هفتهبیبرنامهعملکردیم.
یکسریصحبتهاشــد.تمامبهانهاینبود
کهدوستندارنددراردوهایبدنسازیباشند
ولیایناردوهابرایمنخیلیمهماســتتا
بازیکنانبهشرایطایدهآلبرسند.بازیکنباید
درآغازبازیهابهترینشرایطراازلحاظبدنی

داشتهباشد.«
نکونــامتأکیدمیکند:»پاتوســیبــااینکه
قراردادشراامضاکردوباشــگاهبرایحضور
اوبلیتگرفت،امــاحضورپیدانکــرد.اوبه
بهانههــایمختلفوبچگانــهدراردوحضور
پیدانکرد.مابااینبازیکنقراردادداریمولی
درهیچاردوییشرکتنکرد.نظموشخصیت
تیمیازهمهچیــزبرایمنمهمتراســت.
کولیبالینیزاعالمکردکــهبعدازعیدقربان
میآیدکهمامخالفتکردیمولیمتأســفانه
اونیزدیرآمدوبهدلیلنداشتنویزانتوانست
دراردویترکیهحاضرشــود.ایندوبازیکن
کامالغیرحرفهایعملکردندوازآنهاناراضی
هستم.آنهاازبرنامههایتیمعقبهستند.«

نکونامبابیاناینکــهاگرنیازباشــدایندو
بازیکنراکنــارخواهدگذاشــت،میگوید:
»نظموانضباطدرتیممــنحرفاولوآخر
رامیزند.همهبازیکناندوستدارندبیشتر
اســتراحتکنندودرکنارخانوادههایشــان
باشــندولیایندوبازیکننیامدندوبهتیم
وباشگاهبیاحترامیشدهاســت.اگرآنهادر
تیمباشند،جرایمسختیرابرایشاندرنظر
خواهیمگرفتچونباوجــودپولحرفهای
کهمیگیرند،کارغیرحرفهایکردند.تیمما
اولویتاستواینازهمهچیزمهمتراست.«

 كی2 زير پای
افسانه حسامی فر 

»وقتيرویــايبزرگــيداري،وقتيهدف
بزرگــيداري،وقتيميخواهــيکاربزرگي
تويزندگياتانجــامبدهي،هیچوقتترس
بهدلــتراهندهوپیگیررویــاوهدفتباش.
چونتوقويترازاونيهســتيکهفکرشرا
بکني.«افسانهحساميفرقبلازاینکهصعود
بهکي2،سختترینقلهجهانراشروعکند،
اینمتنرانوشتهبود.حاالچندروزبعدازاین
پستاینستاگرامياوبههدفشرسیده،بهقله
کي2.حساميفر،پزشکيکهاردیبهشتماه
بهاورستصعودکرد،حاالاولینزنکوهنورد
ایرانياســتکهپابهکي2گذاشته.پیشاز
حساميفر،درتابستان2010لیالاسفندیاري
برايصعودبهاینقلهتالشکردهبودامابعد
ازرفتنبهکمپ3شرایطبدهوااجازهنداداو

صعودشرانهایيکند.

آخرین خبر
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واکنش ها را دیدی سردار؟
سردار آزمون به عنوان گزینه اول کاپیتانی تیم 

ملی مطرح است ولی افکارعمومی حتی 
»شایعه« کاپیتانی او را هم برنمی تابد
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مانه فرعون را شکست داد
دنی خودش را گم کرد

اسطوره برزیلی بارسا وقتی نتوانست در اروپا 
تیمی پیدا کند راهی مکزیک شد تا در تیم 

پوماس بازی کند

حیف!

 روز مانده تا 
جام جهانی

 روز مانده تا 
ليگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ يک

 روز مانده تا 
سری آ

 روز مانده تا 
الليگا

 روز مانده تا 
بوندس ليگا

ملي پوشان واليبال ايران با شکست مقابل 
لهستان شانس  حضور در نيمه نهايي ليگ 

ملت ها را از دست دادند اما با بازي درخشان  
به همه انتقادات پاسخ گفتند

18

سادیو مانه جایزه بهترین بازیکن سال 
آفریقا را دریافت کرد. او  ادواردو مندی 

و  محمد صالح را شکست داد

19
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يادداشت
دانیال معمار ؛ سردبير

یکم:  کمتر از 24ســاعت بعد از کارزار »من محجبه ام 
و مخالف گشــت ارشــادم« به کارزار »مخالف حجاب 
اجباری  هستيم« رسيده اند. مطالبه ای که توسط جمعی از اصالح طلبان کليد خورد، با 
همراهی برخی زنان محجبه  ادامه يافت و  مورد استقبال براندازان، معاندان و دشمنان 
قسم خورده اين کشــور  قرار گرفت. خب مهم ترين سؤال اين اســت: حاال که اين 
کمپين ها را داريم چرا مثال کارزارهای »من با همجنس گرايی يا ازدواج سفيد موافقم« 
راه نيفتد؟ چه فرقی دارد؟ اصال بگوييد من با دستگيری دزدان و قاتالن مخالفم، با پشت 
چراغ قرمز در خيابان ايستادن مخالفم، با جداسازی زنان و مردان در سواحل مخالفم، 
با ممنوعيت فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر مخالفم. حقيقت امر اين است که با 
همان منطقی که می توان موافق قانون حجاب نبود، می توان همه اين قوانين و خطوط 
قرمز يک کشور اسالمی را به چالش کشيد و از يک امر به ظاهر منطقی به بی قانونی و 

بی نظمی رسيد؛ که مکروه هر جامعه ای، اعم از اسالمی و غيراسالمی است.
دوم: بگذاريد ببينيم استدالل  شرکت کنندگان کارزار اخير چيست؟ می گويند گشت 
ارشاد کمکی به افزايش حجاب نکرده، درضمن هزينه هم داشته است. آيا استدالل 
درستی است؟ پاسخ اين اســت که مگر مأموريت گشت ارشاد باحجاب  کردن مردم 
است؟ پليسی که شما را به دليل نبستن کمربند ايمنی جريمه می کند، مگر هدفش 
فرهنگسازی است؟ فرهنگســازی و رصد اجرای قانون، 2  امر متفاوت با کارگزارانی 
متفاوت است و نبايد وظيفه اين دو را از هم انتظار داشت. قانون، نياز به ضمانت اجرايی 
دارد. در همه جای دنيا همينطور است. وقتی قانونی وضع می شود، تنبيه انضباطی هم 
برای نقض کنندگان قانون درنظر می گيرند. حجاب يک قانون است. مأموريت گشت 
ارشاد اين است که محافظ اين قانون باشد و از قانون شکنی جلوگيری کند. کم کاری 
دستگاه های فرهنگی برای تبيين فلسفه و فوايد حجاب را نبايد به پای گشت ارشاد 

نوشت که گفته اند هر سخن جايی و هر نکته مکانی دارد...
سوم: می گويند مگر ضجه مادر مظلوم را نديدی؟ بلــه، حتما بايد خطا را ديد. بايد 
برخورد صورت گيرد. بايد از مظلوم، دلجويی شود. عزم جمهوری اسالمی هم جبران 
خطاست. گشت ارشاد معصوم نيست که اشتباه نکند. چقدر می توان اين خطا را تعميم 
داد؟ می توان از خطای يک فرد به خطای يک ساختار رسيد؟ حتما اين خطای گشت 
ارشاد قابل تعميم نيست. چه بايد کرد؟ بايد جلوی خطا را گرفت. بايد برای اصالح خيز 
برداشت. مطالبه اصالح گشت ارشاد می تواند مطالبه درستی باشد. حتی می توان به 
جايگزين آن فکر کرد؛ البته اگر پيشنهاد مناسبی وجود داشته باشد. اما نمی توان قانون 
را روی هوا رها کرد. نمی شود گفت من محجبه ام، قانون حجاب را قبول دارم، اما موافق 
حذف گشت ارشاد هستم. بعد از حذف، چه می شود؟ چه کسی جلوی قانون شکن را 
می گيرد؟ اين حرف همان قدر منطق دارد که بگوييم من راننده ام، قوانين رانندگی را 
قبول دارم، اما مخالف اعمال جرايم رانندگی هستم. بعدش چه می شود؟ سنگ روی 

سنگ بند نمی شود.
چهارم: رهبری در جايی گفته اند: »بعضی از زنانی که محّجب هســتند، خيلی قدر 
حجاب را نمی دانند، اصال از حکم حجاب و فلســفه  حجاب و فوايد حجاب اطالعی 
ندارند...« اين همان مشکلی است که امروز در کارزار جديد زنان محجبه، باعث خطای 
عدم تشخيص شده است. تشــخيص نمی دهند که اين کارزار در امتداد همان پازل 
طراحی شده دشمن است. اول از حذف گشت ارشاد حرف می زنند، بعد بالفاصله کارزار 
مخالفت با قانون حجاب کليد می خورد. همان کسانی که سال هاست به دنبال تحريم 
مردم ايران هستند خوب می دانند که اگر ديوار اول اين دومينو فرو بريزد، ديوارهای 
بعدی مثل آب خوردن روی سر مردم آوار می شود. وقتی قانونی را در مسئله      ای خاص 
زيرپا گذاشتيم، ساده انگاری است که فکر کنيم فقط يک قانون نقض شده است، بلکه 
يک راهی برای زير پا گذاشــتن باقی قوانين باز شده و اين  ادامه  خواهد داشت. پس 
خطای عدم تشخيص محجبه ها، بسيار خطرناک تر از نقص برخی از زنان در رعايت 

حجاب اسالمی است.

گشت ارشاد را می توانیم 
حذف کنیم؟

3
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در پی حواشی اخیر رخ داده در تیم ملی، انواع و اقسام شایعات منتشر 
شده؛ از اینکه ممکن است دیگر مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش 

به تیم ملی دعوت نشوند تا اینکه شاید دراگان اسکوچیچ تصمیم 
به تغییر کاپیتان تیم بگیرد. طبیعتــا در فوتبال ایران که 

آدم از یک ثانیه بعدش هم خبر ندارد، حتی تکلیف خود 
اسکوچیچ هم روشن نیست، چه برسد به اینکه او قرار 
است بعدا چه کاری انجام بدهد! با این همه یک نکته در 

ماجرای شایعه تغییر کاپیتانی نمایان شد...

پای صحبت های همسر  شهيد »داريوش رضايی نژاد«
دیدم که جانم می رود

وقتی افکارعمومی »شايعه« کاپيتانی آزمون را هم برنمی تابد
واکنش ها را دیدی سردار؟
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اقتباس ادبی در سینمای ایران یک اتفاق است تا یک جریان. این 
اتفاقات گهگاهی و هر از چندگاهــی عالوه بر آنکه ویژگی های 
سینمای ایران را بروز می دهد، خصوصیاتی از ادبیات داستانی 
را هم به چشم می آورد. در جریان دولتی سینما ظاهرا اشتیاق 
به اقتباس کردن نیســت. چند سالی است 
که شــورای اقتباس ادبی در بنیاد فارابی 
راه افتاده، نتیجه اش چیزی جز چند قرارداد 

معطل و چند اسم و تکرار مکررات نشد...

چرا داستان  فارسی برای سينما نوشته نمی شود؟ 
جریان اقتباس، داستان فیلمی 

همه  چیز در چنــد لحظه اتفاق افتــاد. از آن چیزی که 
می ترسید به سرش آمد؛ شهادت داریوش؛ آن هم جلوی 
چشمانش. کابوسی که سال ها آزارش می داد به حقیقت 
پیوسته بود. مرد تروریست با شلیک چند گلوله جان 
همسرش را نشانه گرفته و او را به شهادت رسانده بود. 
البته او از خیلی وقت پیش پی برده بود که همسرش 
از سوی عوامل تروریستی تهدید می شود. این را هم 

می دانست که جان همسرش در خطر است...
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پاساژآزاد
تخلیهمیشود

داده نما
گرافيک: مهدی سالمی

مطابق با داده های شــرکت ملی گاز حدود 3 درصــد از مردم، الگوی 
بسیارپرمصرفی دارند. این قشر به صورت میانگین 11 برابر بیشتر از 
کم مصرفان یارانه گاز دریافت می کنند. یعنی دولت ماهانه حداقل 

۶.۵ میلیون تومان یارانه پنهان انرژی به پرمصرف ها می دهد.

 سرانه مصرف گاز 
در کشور چگونه است؟

مقایسهقیمتگازدرایرانوبرخیکشورهایجهان)دالر(

توزیعمشترکاندرفصلسرد1399-کلمشترکان:26میلیون

سرانهمصرفخانگی-سایرکشورها:گرمایش،آبگرموپختوپز
ایران:کلگازخانگی)2018(
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حدود ۶۵ درصد از مشترکان در فصل زمستان کم مصرف هستند و در 
پله های 1 تا 3 قرار دارند.

 با نزدیک شدن به ایام محرم، بیستمین نمایشگاه عطر سیب از این 
هفته شروع به کار می کند. این رویداد فرهنگی که به همت شهرداری 
تهران و برای حمایت از هیئت ها و مراسم عزاداری ایام محرم 
از ابتدای سال های 80 برقرار شده، نتیجه همکاری میان 
شهرداری، هیئات و خیرین است. همزمان معاونت ها و 
سازمان های شهرداری که در حوزه فرهنگی به فعالیت 
می پردازند، در حال آماده کردن شهر برای ایام محرم 

هستند...

شهرداری زمينه های همکاری با هيئت ها را تقويت می کند
تهران آماده برگزاری مراسم   محرم
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 عامل انسانی همچنان علت اصلی بيشتر 
آتش سوزی ها در عرصه های جنگلی شمال است
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شنبه 1 مرداد 21401
 شماره  8549

3ســال پس از کلنگ زنی قطعه 
دولت

 
راه آهن رشت-آســتارا خبرهای 
خوبــی از تکمیــل قطعه ناقص 
کریدور شــمال-جنوب به گوش نمی رسد. این 
پروژه عمرانی درگیر مســائل متعــدد پیمانکار، 
زیرساخت ها و تامین منابع مالی آن مانده است. 
راه آهن قزوین-رشــت پس از ۱۲ســال انتظار 
باالخره در اســفندماه۹۷ افتتاح شــد و قرار بود 
قطعه رشت-آســتارا نیز با هدف تکمیل کریدور 
ترانزیتی شمال-جنوب با حداکثر سرعت آماده 
بهره برداری شود. قطعه ریلی قزوین-رشت یک 
مســیر ریلی ۱64کیلومتری بود و تقریبا همین 
میزان مســافت ریلی تا مرز آســتارا و جمهوری 
آذربایجان ناقص مانده است. فرصت های تجاری 
ایران در این مســیر ریلی قطعا نمی تواند معطل 
تأخیر بیش از یک دهه ای هماننــد فاز اول این 
پروژه عمرانی بماند و نیازمند تمرکز برنامه ریزی، 
تصمیمات و مدیریت فعال دولت ســیزدهم در 
تکمیل این پــروژه اســتراتژیک اقتصادی ایران 

است.
تاکنون آمار دقیقی از میزان پیشرفت بخش های 
مختلف مســیر ریلی رشت-آستارا منتشر نشده 
اســت، اما دیدارهای سه شــنبه هفته گذشــته 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در تهران 
حکایت از پابرجا بودن موانع تکمیل این کریدور 
داشت. تقاضای سه شنبه هفته گذشته او در دیدار 
با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور برای تکمیل 
پروژه راه آهن رشت-آستارا یک معنای ضمنی و 
تلویحی هم داشت: عقب نشــینی از تفاهم قبلی 
مبنی بر ایجاد خط اعتباری ۵میلیارد دالری میان 

ایران و روســیه. این تصمیم به احتمال باال ناشی 
از درگیری روســیه در جبهه اوکرایــن و تامین 

هزینه های این جنگ است.
شــاید همین گزارش های نه چنــدان مطلوب از 
زیرســاخت های ریلی و تکمیل کریدور شمال-

جنــوب باعث شــد تا ســیدابراهیم رئیســی، 
رئیس جمهور در جلســه چهارشــنبه گذشــته 
هیأت دولت به معاون اول خــود ماموریت دهد 
تا با همکاری وزارت راه وشهرسازی روند اجرای 
این کریدور مهم ترانزیتی را پیگیری و زمانبندی 
دقیق آغاز و تکمیل آن را ارائه کند. این ماموریت 
با توجه به درخواست پوتین در سفرش به تهران 

به مخبر واگذار شد.

توافقات معوق
دی ماه سال گذشته در جریان سفر سیدابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهور و برخــی وزرای کابینه 
به روسیه، سیداحســان خاندوزی، وزیر اقتصاد 
به عنوان بخشی از توافق مقامات اقتصادی، انرژی 
و نفت ۲کشور گفته بود: »بعد از پایان جلسه اخبار 
خوبی حاکی از توافقات دوجانبه بر سر موضوعات 

نفت و انرژی، راه آهن و ترانزیت ۲کشور و تسریع 
در ایجاد خــط اعتباری ۵میلیــارد دالری بین 
۲کشور و ازجمله تکمیل راهگذر شمال به جنوب 
از طریق ترانزیت ریلی خلیج فارس به اروپا، اینچه 
برون و رشت - آســتارا و برخی توافقات جنبی 
دیگر مانند تامین نهاده های اساســی و غالت و 

همینطور خرید لوکوموتیو به گوش رسید.«
خاندوزی گفتــه بــود: »این خــط ریلی طول 
زیادی ندارد، اما بخش گمشده و مفقوده یکی از 
کریدورهاست که اگر تکمیل شود می تواند تغییر 
مناسبات تجاری میان تمام کشورهای اوراسیا با 
کشــورهای خلیج فارس و حتی پاکستان، هند و 
چین را در پی داشته باشد؛ تامین مالی این پروژه 
قرار است از همان خط اعتباری ۵میلیارد دالری 

از سوی روسیه صورت پذیرد.«
به گزارش همشهری، براساس آمار و توضیحات 
ارائه شده از سوی برخی مقامات دولتی هم اکنون 
تقاضای روسیه برای ترانزیت کاال از مسیر ایران 
از 8میلیون تن تا 30میلیون تن نیز افزایش یافته 
است، اما زیرساخت های چنین حجمی از ترانزیت 
عقب ماندگی های زیادی در ایــران دارد. مبتنی 

بر اعداد و ارقام ارائه شده از ســوی دولتمردان، 
ترانزیت تجاری ایران نیازمند ناوگانی بالغ بر هزار 
لوکوموتیو است. دولت ســیزدهم برای استفاده 
از حداقل ظرفیت های این مســیر ریلی نیازمند 
۲00لوکوموتیو است. هم اکنون تولیدکنندگان 
داخلی قادر به تامین این نیاز نیســتند و واردات 
برای جبران نیازها و اســتفاده از منافع ترانزیت 
ریلی بــرای دولت اجتناب ناپذیر اســت؛ چراکه 
در 6ســال گذشــته تنها 36لوکوموتیو از سوی 
تولیدکننده داخلی تحویل وزارت راه و شهرسازی 
شده است. وزیر اقتصاد همان پایان دی ماه سال 
گذشــته گفته بود این ۲00لوکوموتیو موردنیاز 
نیز از خط اعتباری ۵میلیارد دالری و خود روسیه 
خریداری می شــود. ایــن بخــش از تفاهمات و 
توافقات اولیه نیز به نظر می رسد 6ماه پس از سفر 
رئیسی به روسیه چندان به مرحله اجرا نرسیده اند 

و موانعی بر سر راه آنها وجود دارد.
خــط ریلــی شــمال-جنوب از بنــادر جنوبی 
)بندرعباس و چابهار( به بنادر شــمالی )آستارا( 
و از آنجا به جمهوری آذربایجان، روسیه و فنالند 
در اروپا می رسد. قطعه رشــتـ  آستارا با وجود 
وعده هــای دولت قبــل حتی به مرحلــه انعقاد 
قرارداد ســاخت نرســید و مجری طرح جز در 
بخش کوچکی از مسیر مشخص نشد. مسیر ریلی 
۱60کیلومتری رشت-آســتارا براســاس برخی 
گزارش ها تنها در ۱0کیلومتر منتهی به آســتارا 
زیرسازی شــده که مســئول اجرای این بخش 
از مســیر قرارگاه خاتم االنبیا بوده اســت؛ برای 
۱۵0کیلومتر باقیمانده هنوز مناقصه انجام نشده 

و پیمانکار مشخص نشده است.

اعتراف آمریکا به برتری هوایی ایران در منطقه 
 فرمانده نیروی هوایی سنتکام: ایران در منطقه غرب آسیا به برتری هوایی دست یافته  است

فرمانده نیروی هوایی سازمان تروریستی سنتکام با 

بیان اینکه ایران در منطقه غرب آسیا به برتری هوایی نظامی
دســت یافته  اســت، از مأمویت خود با هدف یافتن 

چاره ای برای »این تهدید« خبر داد.
براســاس آنچه پایگاه تخصصی »اســتارز  اند اســتریپس« در حوزه 
دفاعی و نظامی گزارش داده، »آلکســوس گرینکویچ« که در روزهای 
اخیر مســئولیت فرماندهی نیروی هوایی سازمان تروریستی سنتکام 
)فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه و شــمال آفریقا( را برعهده 
گرفته، عنوان کــرده که جت هــای جنگی آمریکا هنوز در آســمان 
خاورمیانه از برتری برخوردارند، اما ایران تاکتیک های مختص خودش 
را در پیش گرفتــه و به خاطر پهپادهایش گام هــای بزرگی رو به  جلو 

برداشته است.
وی در این باره گفت: اگر یک دشمن بتواند هر کاری که بخواهد انجام 
دهد و ما نتوانیم جلــوی آن را بگیریم، آنهــا از برتری هوایی موضعی 
برخوردارند. اظهــارات این فرمانــده بلندپایه آمریکایی بــا ارزیابی 
»کنث مک کنزی«، فرمانده پیشین سنتکام همسو است که گفته بود 
توانمندی های پهپادی ایران سبب شده است آمریکا برای نخستین بار 

از زمان جنگ کره به این سو، برتری کامل هوایی را از دست بدهد.
گرینکویچ زیرنظر »اریک کوریال«، فرمانده جدید سازمان تروریستی 
سنتکام فعالیت می کند. او درباره مسئولیتی که درباره ایران به او محول 
شده عنوان کرد: مسئولیت محول شــده به من از سمت ژنرال کوریال 
این است که بفهمم چطور ما می توانیم سطحی از کنترلمان را در هوا 

بازیابی کنیم تا این تهدید خنثی شود.
پایگاه اســتارز اند اســترایپس در گزارش خود به ایــن موضوع هم 
اشاره کرده  است که »کارشناســان و مقام های نظامی آمریکا گفته اند 
پهپادهای ایران در زمره پیشــرفته ترین پهپادها در دنیا قرار دارند و 
اثرات قابل توجهی بر جنگ های نیابتی در یمن، عراق و ســوریه به جا 
گذاشــته اند.« گرینکویچ همچنین در بخش دیگــری از اظهاراتش، 
نســبت به احتمال حمله گروه هــای مقاومت به نیروهــای آمریکا و 
متحدانش در منطقه ابراز نگرانی کرده  است. وی همچنین مدعی شده 
که »شبه نظامیان تحت حمایت ایران« ممکن است حمالت در منطقه 

علیه ایاالت متحده و متحدانش را از سر بگیرند. براساس این گزارش، 
گرینکویچ دربــاره افزایش نفوذ چین و روســیه در منطقه خاورمیانه 

)غرب آسیا( نیز هشدار داده  است.
از سوی دیگر وی با اشاره به ادعاهای اخیر درباره قصد ایران برای ارسال 
پهپاد به روســیه، اگرچه این موضوع را »عجیب« ندانست، اما تأکید 
کرد که »مایه نگرانی است«. گرینکویچ از نگرانی مستمر آمریکایی ها 
از احتمال مورد حمله واقع شــدن هم ابراز نگرانی کرد و گفت: ما االن 
در وضعیتی قرار داریم که مدام مورد حمله واقع نمی شویم، اما درحال 

انجام برنامه ریزی های ادامه دار برای حمله هستیم.
وی همچنین با بیان »همه در منطقه بسیار نگران هستند« گفت: که در 
هفته های گذشته، اوضاع باثبات بوده است؛ »االن در دوره ای هستیم که 
اندکی سکون برقرار است.« گرینکویچ در بخش دیگری از اظهاراتش 
خاطرنشــان کرد: آمریکا تمرکزش را برای جلوگیری از افزایش نفوذ 

روسیه و چین در منطقه قرار داده  است.
ادعاهای فرمانده نیروی هوایی سازمان تروریستی سنتکام، به ویژه در 

زمینه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در شرایطی است که پیش  از 
این، مشاور امنیت ملی آمریکا در یک کنفرانس خبری مدعی شده بود 
که جمهوری  اسالمی در حال آماده ســازی برای تحویل صدها پهپاد 
دارای قابلیت حمل سالح به روسیه اســت. جیک سالیوان همچنین 
مدعی شده بود که ایران حمایت نظامی از روسیه را در جنگ اوکراین 
در دستور کار دارد؛ »اطالعاتی در دست داریم که نشان می دهد ایران 

در حال آماده شدن برای آموزش نیروهای روس در این زمینه است«.
اظهارات ســالیوان اما با واکنــش مقام های ایرانی نیز مواجه شــد و 
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در نشست  خبری اخیر خود، 
ســابقه همکاری ها میان جمهوری اسالمی و روسیه را در حوزه برخی 
فناوری های نوین، مربوط به پیش از آغاز جنگ در اوکراین دانســت و 
تأکید کرد که در مقطع اخیر هیچ تحول خاصی در این ارتباط رخ نداده 
 اســت. ناصر کنعانی با بیان اینکه موضع ایران در قبال جنگ اوکراین 
کامال روشن است، گفت: ایران بارها به صورت رسمی، مخالفت خود را 

با جنگ اعالم کرده  است.

بدقولیدولتها
اواخر سال گذشته، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد امیدوار است تا پایان سال 
۱40۱، راه آهن رشت به بندر کاسپین )به طول 40کیلومتر( در منطقه آزاد انزلی برسد. 2سال قبل 
هم محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور سابق گفته بود با تأمین اعتبار انجام شده، اتصال 
شبکه سراسری ریلی ایران به بندر کاســپین، تا پایان سال ۱۳۹۹ تکمیل می شود که عملی 
نشــد. پیش بینی ها در خوش بینانه ترین حالت حکایت از آن دارند درصورت تامین شرایط 
حداقلی مورد نیاز، 4سال فعالیت یک دولت زمان خواهد برد تا راه آهن رشت به آستارا برسد. 
نوع رویکرد دولت سیزدهم در پیگیری این پروژه به صورت ویژه یا در قالب معمول یک پروژه 

عمرانی تأثیر زیادی در بهره برداری از منافع این پروژه ریلی خواهد داشت.

مکث

2رویکرد ضد برجامی آمریکا
 مقام های واشــنگتن تــالش می کننــد بــا ابزارهای 
»مقصرنمایــی ایران« و »ابهام آفرینی هســته ای« توپ 

مذاکرات را به زمین جمهوری اسالمی بیندازند

درحالی که ارزیابی مقام هــای ایرانی از مذاکــرات اخیر لغو 
تحریم ها در دوحه »مثبت« اســت و جمهوری اســالمی در 
روزهای اخیر اعالم کرده درصورت عمل گرایی طرف آمریکایی، 
آماده به نتیجه رساندن گفت وگوهاست، اما موضع گیری چند 
روز گذشته مقام های واشنگتن نشان می دهد آنها همچنان از 
راهبرد مشخصی برای پیشــبرد مذاکرات برخوردار نیستند 
و صرفا می کوشــند با انداختن توپ در زمین ایران، از اجرای 

تعهدات خود در قبال جمهوری اسالمی فرار کنند.
به گزارش همشــهری، با توجه به چنین رویکردی هم بود که 
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در آخرین نشست خبری 
خود با رسانه ها به سیاق ماه های اخیر، تالش کرد مسئولیت 
بازگشــت به برجام را از روی دوش دولت این کشــور بردارد 
و توپ تصمیم گیری درباره دســتیابی به توافق در مذاکرات 

برجامی را به زمین ایران بیندازد.
ند پرایس با بیان اینکه برای تشــخیص دادن این واقعیت که 
ایران درحال حاضر تصمیم  سیاسی الزم برای بازگشت دوجانبه 
به برجام را نگرفته و نیاز به داشــتن تأییدهای امنیتی ندارد، 
مدعی شد اگر ایران می خواست به توافق برگردد، فرصت های 
زیادی ازجمله مذاکــرات وین، مذاکرات دوحــه و رایزنی  با 

واسطه های اروپایی داشته است.

ادامه رویکرد »مقصرنمایی ایران«
این ادعاها در شرایطی ازســوی سخنگوی وزارت امورخارجه 
آمریکا مطرح می شــود که تیم مذاکره کننــده ایران همواره 
با ابتــکار عمل و راهکارهای اساســی برای بن بست شــکنی 
از گفت وگوها، پای میــز مذاکرات حاضر شــده و این طرف 
آمریکایی است که با وجود اعتراف به شکست سیاست »فشار 
حداکثری« دولت ترامپ علیه ایــران، همچنان به ادامه این 

مسیر اصرار دارد.

آمریکا از زیاده خواهی دست بردارد
طرح ادعاهای تکراری ازسوی مقام های آمریکایی در شرایطی 
است که مسئوالن کشورمان تأکید دارند راه دستیابی به راه حل 
در گفت وگوهای برجامی، از مسیر دست برداشتن واشنگتن از 
زیاده خواهی های خود می گذرد و آنها باید رویکرد واقع بینانه ای 
به روند گفت وگوها داشته باشــند تا بتوان به حصول »توافق 

مثبت« امیدوار بود.
حســین امیرعبداللهیان، وزیــر امور خارجــه در یک برنامه 
تلویزیونی  درباره آخرین وضعیت گفت وگوهای برجامی گفت: 
اکنون در نقطه ای قرار داریم که متن آماده ای درمقابل ماست 
و در بیش  از ۹۵ تا ۹6 درصد محتوا با همه طرف ها اتفاق نظر 
داریم، اما در این متن همچنان یک نقــص مهم وجود دارد؛ 

اینکه ما باید از مزایای کامل اقتصادی توافق برخوردار شویم.
امیرعبداللهیان با تأکید بر اینکه نمی خواهیم از یک روزنه ۲بار 
گزیده شویم، به سیاست خارجی دولت سیزدهم در قبال برجام 
اشاره کرد و افزود: دولت برنامه توسعه اقتصادی پایدار را بدون 
نگاه به برجام دنبال می کند. وزارت امورخارجه برای توســعه 
اقتصادی پایدار باید همه ظرفیت مطلــوب خودش را به کار 
بگیرد، اما از طرف دیگر، وزارت خارجه برای لغو تحریم ها باید 
در میز مذاکره حضور داشته باشد که این نه یک مذاکره، بلکه 

یک کارزار مذاکراتی است.
وزیر امورخارجه ادامه داد: برای برخوردار شدن از مزایای کامل 
اقتصادی برجام، آمریکایی ها بایــد تعهدها و تضمین هایی را 
بپذیرند. توافق را به هر قیمت و هر توافقی را نمی خواهیم. در 
تبادل پیام ها به طرف آمریکایی از طریق اتحادیه اروپا و برخی 
وزرای امورخارجه، گفته ایم که توافقی می خواهیم با مختصات 
خوب بودن، قوی بودن و پایدار بودن. آمریکایی ها هنوز ما را 
مطمئن نکرده اند که می توانیم از منافع کامل اقتصادی برجام 
برخوردار شویم. این برخوردار بودن شاخص هایی دارد که در 
حال تبادل  پیام ها و گفت وگوها با اتحادیه اروپا و غیرمستقیم 
با آمریکا هستیم تا شاخص های مورد نظر ما به صورت ملموس 
و دقیق روی کاغذ بیاید و بتوانیــم اعالم کنیم در نقطه خوب 

توافق قرار داریم.

محمد اسالمی
رئیس سازمان انرژی اتمی

از چند ماه قبل و پس از سفر رئیس جمهور 
به استان بوشهر، برنامه های اجرای پروژه 
واحدهــای ۲ و ۳ نیــروگاه بوشــهر شــتاب 
گرفته است. با تأکیدهای رئیس جمهور، 
ایــن پــروژه وضعیــت متفاوتــی یافتــه و 
امیدواریــم بتوانیــم ســرفصل های دیگــر 
را در همــه جبهه هایی که متصور اســت، 

فعال کنیم./ ایرنا

علی بهادری جهرمی
سخنگوی دولت

با مدیریت جهــادی و همراهی مردم، با 
وجود چندین بــار ثبــت رکــورد جدید در 
مصــرف بــرق، مــاه اول تابســتان بدون 
خاموشــی در بخــش خانگــی طی شــد. 
سال گذشته در ماه های مشابه، با وجود 
مصرف برق کمتر، جدول های خاموشی 
و قطع مســتمر برق خانگــی، صنعتی و 
کشاورزی امان مردم را برده بود./فارس

ناصر کنعانی
سخنگوی وزارت امورخارجه

دوگانــه کاذب میــان برجــام )کــه ایــران، 
برخالف آمریــکا، هنــوز عضو آن اســت( و 
روابــط خــوب بیــن ایــران و همســایگانش 
ازجملــه روســیه، ایــن واقعیــت را پنهــان 
آمریــکای  بی تصمیمــی  کــه  نمی کنــد 
عهدشکن مهم ترین مانع رسیدن به توافق 
است. سیاست همسایگی ما مشروط به 

برجام یا اجازه آمریکا نیست./ تسنیم

 توسعه همکاری  های نظامی
 ایران و عمان 

فرمانده نیروی دریایی ســپاه در دیدار با فرمانده نیروی دریایی 
عمان در تهران، با بیان اینکه همکاری نیروهای دریایی ۲ کشور در 
حوزه دریا همواره رو به جلو و پیشرفت است، گفت: همکاری هایی 
ازجمله برگزاری رزمایش های مرکب، امــداد و نجات دریایی و 
تمرین های مشترک در زمینه مبارزه با ناامنی، قاچاق کاال، دام، 
سوخت، موادمخدر، تروریسم و دزدی دریایی می تواند گسترش، 
عمق و تنوع بیشتری داشته باشد. به گزارش ایرنا، دریادار علیرضا 
تنگســیری با بیان اینکه برخورداری نیروهای مسلح از آخرین 
تجهیزات و امکانات نظامی، ارتباطی و تسلیحاتی نقش مؤثری 
در تقویت امنیــت ملی دارد، گفت: امروز جمهوری اســالمی با 
تقویت و حمایت از شــرکت های دانش بنیان داخلی، توانســته 
نیازمندی های تجهیزات و تسلیحات خود را طراحی و تولید کند 
و ذکر این نکته بسیار مهم است که توان صنایع دفاعی جمهوری 
اسالمی ایران، بومی و درون زاست. وی همچنین عنوان کرد که 
نیروی دریایی سپاه می تواند درصورت نیاز کشور عمان، انتقال 
دانش فنی به برادران عمانی، به ویژه در حوزه دریایی را از طریق 
تبادل هیأت و برگزاری دوره های آموزشی، محقق کند. دریابان 
ســیف بن ناصرالحربی نیز در این دیدار با بیان اینکه بیگانگان با 
حضور در منطقه تنها به فکر منافع خودشان هستند گفت: امنیت 
منطقه در درجه نخست توسط کشورهای منطقه تأمین می شود. 
کشورهای زیادی چشم طمع به این منطقه دارند و تردیدی نیست 
افزایش سطح همکاری ها در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه، 
چشم طمع بیگانگان را محدود خواهد کرد. وی همچنین با اشاره 
به توانمندی جمهوری اســالمی در زمینه های دفاعی و به ویژه 
دریایی، اضافه کرد: آنچه ایران در حوزه دســتاوردهای دفاعی 
محقق کرده، باعث افتخار و عزت هر دو کشور است و امیدواریم 
بتوانیم از دستاوردهای بومی ایران در حوزه دفاعی استفاده کنیم.

نقش مهم ایران در معادالت 
جهانی

معاون اول رئیس جمهور در مراسم پایانی نخستین 
رویداد ملی نوآوری اجتماعی با عنوان »نوپیا« که با 
شعار نوآوری و پیشرفت ایران برگزار شد، گفت: امروز 
ایران به مرحله ای رسیده که سیاستمداران بزرگ و 
قدرت های جهانی قادر نیســتند هیچ تصمیمی را، 
حداقل درباره مسائل منطقه خاورمیانه، بدون ایران 
اتخاذ کنند و تصمیم های آنان عملیاتی نمی شود، 
مگر اینکه نظر و دیدگاه جمهوری اســالمی گرفته 
شود. به گزارش مهر، محمد مخبر افزود: نقش مهم 
جمهوری اسالمی در معادالت جهانی و قدرت امروز 
ایران با مرور دیــدار مقام معظم رهبری با ســران 
کشورهای روســیه و ترکیه و مواضع، هوشمندی 
و تســلط ایشــان در این دیدارها به خوبی نمایانگر 

خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه ایران 40ســال است با 
اقتدار در مقابل تحریم، جنگ و توطئه های دشمنان 
ایســتادگی کرده و این توطئه ها را با حمایت مردم 
پشت سر گذاشته اســت، ادامه داد: دولت سیزدهم 
به دنبال آن اســت که با بهره گیری از توان جوانان 
ایرانی، وعده ها و شعارهایش برای رونق و پیشرفت 

اقتصادی در کشور را محقق کند.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه کشــور 
در یک مقطع مهم قرار دارد، گفــت: با وجود فراز و 
نشیب ها و با وجود فضاســازی رسانه ای دشمنان و 
یأس پراکنی آنان، آینده مردم و ایران قطعا بســیار 

روشن است.

نقل قول خبر

روزنه

 خبر

سیاست خارجی

ادامهابهامآفرینیهایگروسی
همزمان با رویکرد تناقض آمیز طرف های غربی 
و به ویــژه آمریکا در قبال مذاکــرات برای لغو 
تحریم ها، مقام های آژانــس بین المللی انرژی 
 اتمی نیــز با اتخــاذ مواضع مبهــم و دوپهلو، 
می کوشند پازل »ایران هراسی« محور آمریکایی 
- صهیونیستی را تکمیل کنند. مدیرکل آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی در روزهــای اخیر در 
گفت وگو با روزنامه اســپانیایی »ال پائیس«، با 
تکرار ادعاهای سیاسی و غیرحرفه ای هفته های 
اخیر خود، تالش کرد ضمن ابهام آفرینی درباره 
فعالیت های صلح آمیز هســته ای ایران، پازل 
فشار علیه جمهوری اسالمی در جریان مذاکرات 
لغو تحریم ها را تکمیل کند. رافائل گروســی، 
مدیرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی بدون 
اشاره به اینکه جمهوری اســالمی همچنان به 
تعهدهــای پادمانی خود پایبند اســت، مدعی 
شــد که  دید این نهاد بین المللی بر فعالیت های 
هسته ای ایران کاهش یافته؛ این درحالی است 
که ســازمان انرژی اتمی پس  از صدور قطعنامه 
جانبدارانه و سیاسی علیه ایران در نشست اخیر 
شــورای حکام، نظارت های فراپادمانی آژانس 
بر تأسیسات هسته ای کشــورمان را به حالت 
تعلیق درآورده است و همکاری های پادمانی با 
این نهاد همچنان ادامه دارد. گروسی همچنین 
گفت: چارچوبی حقوقی بــرای محدودیت های 
داوطلبانه ایران وجود داشت که بخشی از برجام 
بود. از زمانی که دونالد ترامــپ تصمیم گرفت 
به صورت یکجانبه از این توافق خارج شود، اینها 
کنار گذاشته شدند. از آن زمان، ایران به تدریج 
و مرحله به مرحله تعهدات مختلف خود را کنار 
گذاشت. امروز برنامه ای هسته ای را شاهدیم که 
به شکل عظیمی گسترش یافته و بسیار فراتر از 
توافق سال20۱۵ رفته است و رشد آن فقط کمی 
نیست، بلکه کیفی هم هست و سطح غنی سازی 

را نیز شامل می شود. 
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 راه آهن رشت - آستارا؛ معطل زیرساخت و سرمایه
 تأمین مالی و واردات لوکوموتیوهای قطعه باقیمانده کریدور شمالـ  جنوب به نتیجه نرسیده است
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 با نزدیک شــدن به ایــام محرم، 

بیستمین نمایشگاه عطر سیب از گزارش
این هفته شروع به کار می کند. این 
رویداد فرهنگی که به همت شهرداری تهران و برای 
حمایت از هیئت ها و مراسم عزاداری ایام محرم از 
ابتدای سال های 80 برقرار شده، نتیجه همکاری 
میان شــهرداری، هیئات و خیرین است. همزمان 
معاونت ها و سازمان های شــهرداری که در حوزه 
فرهنگی به فعالیت می پردازند، در حال آماده کردن 
شهر برای ایام محرم هستند. به گزارش همشهری، 
در روز های گذشته شــهردار تهران نیز در دیدار با 
مداحان اهل بیت)ع(، زمینه هــای تداوم و تقویت 
همکاری را بیان کرد. در نشستی که در ساختمان 
شــهرداری تهران برگزار شــد، جمعی از مداحان 
تهرانی مانند نریمان پناهی، جواد حیدری، محمد 
کمیل، ابوالفضل بختیاری، حســین محمدی فام، 
حسین مردانی، کاظم غفارنژاد، احد قدمی، محسن 

عربخالقی، حنیف طاهری، مهدی ارضی، حاج امیر 
عباسی، ســیدعلی مومنی، حســن حسینخانی، 
محمدحســن فیضی، مجتبی قره گزلو و محسن 
عراقی نظرات خود را دربــاره فعالیت هیئت های 
مذهبی در این ایام بیان کردند. همچنین رؤســا و 
دبیران حوزه های علمیه کشور در مسجد جامع صفا 

با علیرضا زاکانی دیدار و گفت وگو کردند.
رویداد فرهنگی »عطر ســیب« یکی از برنامه های 
سابقه دار سازمان فرهنگی هنری است که از 2دهه 
قبل با هدف ایجاد بســتری برای عرضــه اقالم و 
اجناس موردنیاز هیئت هــای مذهبی  در ماه های 
محرم و صفر شکل گرفت. این مراسم در هفته پایانی 
ماه ذی الحجه با برپایی یک نمایشگاه آغاز می شود. 
سال گذشته در این نمایشــگاه که در میدان امام 
حسین)ع( شــروع به کار کرد، لوازم موردنیاز برای 
سیاه پوشــی هیئت ها، ابزار و مواداولیه پخت وپز، 
تجهیزات برقی و صوتی، ظروف یک بار مصرف و... 

عرضه شد. اهدای بن خرید اقالم به هیئت هایی که 
در سازمان تبلیغات اسالمی به ثبت رسیده اند نیز 
بخش دیگری از این رویداد است که امسال پس از 
حدود 4سال کم رونق بودن، دوباره فعالیتی قابل 

توجه خواهد داشت.

ایجاد هویت با خلق آثار هنری
مراسم هفتمین جایزه هنری غدیر در موزه هنرهای 
دینی امام علی)ع( برگزار شد و شهردار تهران در این 
مراسم، با اشــاره به اینکه هنوز عطر غدیر به مشام 
می رسد، گفت: »یکی از ویژگی های غدیر پیوستگی 
با حب، محبت، امامت و اهل بیت علیه السالم است 
و از این رو بسیار خشنود هستم در هفتمین جایزه 
هنری غدیر در موزه آیینی امام علی)ع( بعد از 2 سال 
وقفه به دلیل کرونا، امروز دور هم جمع هستیم.« 
زاکانی ادامه داد: »یکی از ویژگی هایی که باید در 
تهران به آن توجه شود، توجه به بعد هنری است؛ 

زیرا تهران به جز پایتخت نظام اسالمی ایران هویت 
دیگری ندارد و این بی هویتی بسیار سخت است.«

وی ادامه داد: »زمانی که بــه در و دیوار تهران نگاه 
می کنیم شاهد هویتی نیســتیم و این بی هویتی 
در کالنشــهر تهران به عنوان بزرگ ترین کالنشهر 
غرب آسیا با داشتن بیشترین فرهیخته، دانشمند و 
بزرگ ترین دانشگاه ها در حوزه فناورانه نیز مشهود 
است. شهردار تهران افزود: یکی از ویژگی هایی که 
می توان برای شــهر تهران متصور شد، خلق آثار 
هنری است و ما در مجموعه مدیریت شهری، خود 
را مکلف می دانیم از آثار هنری و خالق آنها حمایت 
کنیم و در ادامه نیز خاکسار خالق این هنرها و اثرها 

باشیم و این را برای خود افتخار بزرگی می دانیم.«
در این مراسم از فرهاد قائمیان )بازیگر سینما، تئاتر 
و تلویزیون(، بهروز شعیبی )کارگردان و بازیگر( و 
محمد معتمدی )خواننده( با حضور علیرضا زاکانی، 

شهردار تهران تجلیل شد.

شهر آماده برگزاری مراسم محرم
تعدادی از مداحان اهل بیت)ع(  با  شهردار تهران دیدار و گفت وگو کردند

شهرداری پایتخت زمینه های همکاری با هیئت های عزاداری را تقویت می کند

 معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی
فرایند هوشمند شدن سازه های تبلیغات محیطی را تشریح کرد

 اکران  تبلیغات سه بعدی
از اواخر شهریور

همه  چیــز از خریــد فروشــگاهی تا 
آموزش و... دیجیتال شده اند. در چنین 
شرایطی که تمام ابعاد زندگی در مسیر 
هوشمندسازی حرکت می کند، تبلیغات 
محیطی هم پا در دنیای دیجیتال قرار داده و از فضای کوچک 
و محدود گوشــی های همراه فراتر رفته و اکران آنها روی 
سازه های محیطی انجام می شود. گرچه شهرهای نیویورک 
و آمســتردام در استفاده از این شــیوه تبلیغاتی پیشگام 
هستند. آنطور که معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی 
شهر تهران گفته: »تا پایان سال سازه های هوشمند رونمایی 
می شوند.« عالوه برآن قرار است از اواخر شهریور نخستین 
اکران تبلیغاتی سه بعدی کشور در مرکز پایتخت انجام شود. 
ایجاد گذر دیجیتال، کافه پــل و... هم برنامه های دیگری در 
راستای استفاده از ظرفیت های دنیای دیجیتال است که امیر 
جهانگیری، معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر 
تهران در گفت وگو با همشــهری، آن را تشریح کرده   که در 

ادامه می خوانید.

قرار بود تا پایان خرداد، سازه های تبلیغات محیطی 
هوشمند رونمایی شوند. چرا این کار اجرایی نشد؟

این کار با مشارکت شرکت های سرمایه گذار انجام می شود و به دلیل 
مسائل اقتصادی مشکالتی ایجاد شد. سازه ها اکنون وارد شده اند 
و قرار بود به صورت آفالین بارگذاری شوند، اما برای افزایش امنیت 
سازه ها و محتوایی که روی آنها اکران خواهد شد نیاز به بازبینی در 
پیوست های امنیتی و فنی بود که در حال انجام است. درواقع تمام 
این موارد مانند تکه های پازل کنار هــم قرار گرفتند و این کار به 
تأخیر افتاد، اما تا پایان سال حتماً رونمایی و بهره برداری می شوند.

جانمایی نصب این سازه ها انجام شده است؟
این سازه ها 2مدل تجاری و فرهنگی دارند. برای اکران محتوای 
فرهنگی 30نقطه در بزرگراه امام علــی)ع( و 20نقطه هم روی 
عرشــه پل های بزرگراهی )مدرس، همت و...( جانمایی شده اند.
جلساتی با مســئوالن پلیس راهور برگزار شــد و مسائلی چون 
اکران تیزر تبلیغاتی حداقل 20ثانیه ای در یک اسالید و استفاده 
از شیوه ای را که مانع خطای دید رانندگان شود   مطرح کردند که 
این موارد باید بررسی شوند و سعی داریم یک مدل استاندارد در 
اکران تبلیغات روی این سازه ها تهیه کنیم که مورد توافق سازمان 

و پلیس راهور باشد.
درباره سازه های تبلیغاتی سه بعدی هم توضیح 

می دهید؟
این سازه ها به شکل ال و در ابعاد 20در 40متر طراحی شده اند و 
در 10نقطه از تهران و جاهایی که ساختمان شکست بصری زیبایی 
دارد، نصب می شوند و قطعا نخستین اکران پایان شهریور در مرکز 
شهر خواهد بود.رویکرد سازمان در این دوره توجه به تمام نقاط 
شهر است و بنا نداریم فراوانی تبلیغات را به یک منطقه یا محور 
و معبر اختصاص دهیم؛ بنابراین ســازه های سه بعدی در مناطق 
شمال، جنوب، شرق و غرب نصب می شوند. گرچه واردکردن این 
سازه ها توسط شرکت های سرمایه گذار هزینه بر است و بهره برداری 
از آنها باید توجیه اقتصادی داشته باشــد، اما ما نگاه ترکیبی به 
سازه های تبلیغاتی داریم و قطعاً محتوای فرهنگی و تجاری توأمان 

در این سازه ها اکران خواهد شد.
گویا برای پل های مکانیزه هم برنامه ای دارید. در 

این خصوص توضیح می دهید؟
هدف ما اســتفاده بهینه از ظرفیت ها و فضاهای عمومی شهر در 
راستای ایجاد زیبایی بصری و خدمت رسانی مطلوب به شهروندان 
است. اکنون 110دســتگاه پل مکانیزه در تهران وجود دارند که 
مدام به لحاظ فنی آســیب می بینند و تخریب می شــوند. برای 
اســتفاده از این ظرفیت طرح پل کافه ارائه شــده است که پس 
از بهسازی )فضاســازی مناســب و ایجاد کافه های کوچک که 
شهروندان بتوانند کیک و چای از آنها تهیه کنند( پل ها در اختیار 
مجموعه های تبلیغاتی قرار می گیرنــد. مطالعات اولیه این طرح 
انجام و پیوست های امنیتی آن تهیه شده است و به دلیل داشتن 
توجیه اقتصادی تا کنون چندین شرکت تبلیغاتی اعالم آمادگی 
برای مشارکت در طرح کرده اند و تا پایان سال نخستین پل کافه 

پایتخت در مرکز شهر بهره برداری می شود.
درباره طرح گذر دیجیتال هم خبرهایی شنیده 

می شود. در این مورد هم توضیح می دهید؟
گذر دیجیتال با محوریت پیاده راه پیش بینی شده، اما با موضوع 
مارکتینگ هم مرتبط است؛ یعنی این گذر باید در معبر یا محور 
بازاری )مرکز خرید( طراحی و اجرا شود؛ چراکه عملیاتی کردن آن 
نیاز به منابع مالی قابل توجهی دارد و ازاین رو باید برای سرمایه گذار 
مقرون به صرفه باشــد. دمویی )نسخه نمایشــی( که از این گذر 
طراحی شده، تونلی به طول 700تا 800متر است که با استفاده 
از نور، صدا و تصویر فضای متفاوتی پیش روی شــهروندان قرار 
می گیرد. به دلیل تحریم ها موانعی در اجرایی شدن طرح وجود دارد، 

اما درصورت توافق با کشور چین کار عملیاتی می شود.
اولین گذر دیجیتال کجا اجرا می شود؟

درواقع با اجرای این طرح به دنبال جذب گردشــگر و توریســت 
هستیم و در ابتدا خیابان ســی تیر انتخاب شد، اما به دلیل وجود 
بناهای تاریخی و اثر مخرب نور و صدا بر این بناها، منصرف شدیم. 
خیابان سپهساالر گزینه دیگری اســت که کارشناسان در حال 
بررسی های ابعاد گوناگون این محور هستند و احتماالً در همین 

مکان نخستین گذر دیجیتال اجرایی شود.

زهره الهیان
نماینده تهران در مجلس 

مجلــس از اســتمرار در راه انــدازی 
در  کــودک  و  مــادر  بوســتان های 
پایتخــت حمایــت می کنــد. اگــر قــرار 
اســت تهران به عنوان شــهر دوســتدار 
کــودک و خانــواده مطــرح باشــد، باید 
مراکــز تفریحــی بــه مــادران و کــودکان 
اختصاص داده شود. از شهردار تقاضا 
داریم که این امر استمرار داشته باشد.

ایوب فصاحت
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین 

میوه و تره بار شهرداری تهران
در پاســخ بــه درخواســت شــهروندان، 
ســاعت کار میادین را افزایش خواهیم 
داد. در مســاعدت بــه بهره بــرداران، 
مکانیــزه شــدن خدمــات مهم تریــن 
موضوع است. در افزایش ساعت کاری 
نیز به نحــوی عمــل خواهیم کــرد که به 

استراحت کارکنان صدمه  وارد نشود.

قدرت هللا محمدی
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر 

تهران
تسهیلگری دولت در ترخیص کاالهای 
ســازمان آتش نشــانی در گمــرک بایــد 
مورد توجه قــرار گیرد. ضــرورت دارد تا 
دولت در ترخیص کاالهای آتش نشانی 
در گمرک تسریع کند؛ چراکه بسیاری 
از نیازهــای اساســی مــردم در گمــرک 

معطل مانده است. 

بــرای بهینه ســازی اوقــات فراغــت 
شهروندان برنامه های متنوع تفریحی 
و ورزشــی از روز گذشــته به مــدت 5 
شــب در بوســتان بزرگ والیــت برگزار 
و  تفریحــی  برنامه هــای  می شــود. 
ورزشی از ساعت 19 تا 23 در مجاورت 
قلعه شادی بوســتان والیت به صورت 
رایگان تا روز سه شــنبه 4مــرداد ادامه 

دارد.

پــس از ســال ها اســتفاده رایــگان و 
غیرقانونی، با دســتور دادستان،مرکز 
مهارت آموزی کوثر شماره 3شهرداری 
منطقه۸، به ارزش تقریبی 4۰میلیارد 
تومان رفع تصرف شد. فاطمه تنهایی، 
شــهردار این منطقــه با تأییــد این خبر 
گفــت: »مراکــز مهارت آمــوزی کوثــر 
شهرداری تهران با هدف توانمندسازی 
اقتصــادی زنــان سرپرســت خانــوار 

راه اندازی شده است.« 

ســازمان  شــهرداری های  معــاون 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور 
از وجــود 3۰۰هــزار دســتگاه تاکســی 
در صــف نوســازی نــاوگان خبــر داد. 
علــی زینی ونــد گفــت: »از ایــن تعداد 
2۰۰هزار دســتگاه باید در ســریع ترین 
زمان ممکن نوسازی آنها انجام شود. 
باید به گونه ای نوسازی انجام شود که 
حداقــل اســتاندارد پاکیزگــی و تمیزی 
همانند تاکسی های فرودگاه باشد.«

5
شب شاد

40
میلیارد

300
هزار

نقل قول  خبر

عدد خبر

گپ

در پی حضور شهردار تهران در خانه کشتی و اردوی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی مطرح شد

حمایت زیرساختی مدیریت شهری از کشتی

۶۳۰واگن متروی داخلی 
در راه شهرهای کشور

مدیرکل دفتــر حمل ونقل و 

ترافیــک شــهری ســازمان حمل ونقل
شــهرداری ها و دهیاری های 
کشــور در تشــریح آخرین جزئیات نوسازی 
ناوگان حمل ونقل عمومی از تامین ۶30واگن 
متروی تولید داخل برای شهرهای کشور در 

آینده نزدیک خبر داد. 
به گزارش همشهری، مرضیه حصاری گفت: 
»از مهم تریــن اقداماتــی کــه در این بخش 
انجام شــده می توان به فعال شدن فاینانس 
۶30دستگاه واگن مترو اشاره کرد که پس از 
4سال درصورت تأمین پیش پرداخت آن که 
دولت حتمــا کمک خواهد کــرد و باتوجه به 
موافقت با خط اعتباری این پروژه، تولید این 
۶30واگن محقق خواهد شد.« او تأکید کرد: 

»این ۶30واگن تولید ملی اســت و از طریق 
شــرکت های واگن ســاز داخلی با مشارکت 
شرکت های خارجی تولید خواهد شد. از سوی 
دیگر تســریع در قرار داد تأمین 31۵دستگاه 
واگن مترو برای شــهرهای شــیراز، اصفهان 
و تبریز نیز انجام شــده است و شــهر قم نیز 
به این قرارداد اضافه شــده کــه امیدواریم با 
اقدامات انجام شــده ظرف ۹ماه آتی بتوانیم 
 این واگن هــا را در اختیار شــهرهای هدف

 قرار دهیم.« 
حصاری اضافــه کــرد: »رفع موانــع تولید 
نیز با پیگیری های وزیر کشــور انجام شــده 
و به ایــن ترتیــب 30واگن مترویــی، نهایتا 
 ظرف ۹مــاه آینده در شــهرهای هدف فعال 

خواهند شد.« 

شهردار تهران با حضور در خانه کشتی از اردوی تیم 

ملی کشــتی آزاد و فرنگی بازدید کرد. در این دیدار، در شهر
علیرضا دبیر، رئیس فدراســیون کشــتی در حضور 
شــهردار تهران به بیان دغدغه ها و نیازهای تیم ملی کشــتی برای 
رقابت های جهانی و المپیک پرداخت. علیرضا زاکانی در حاشیه این 
بازدید که با همراهی پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسالمی شهر 
انجام شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ورزش و به ویژه کشتی در 
ردیف بودجه شهرداری قرار دارد، تأکید کرد: تالش و همت مدیریت 
شــهری بر این اســت که فضای زیرســاختی را بــرای بهره مندی 
کشتی گیران فراهم کند. توجه به کشتی که در جنبه افتخاری قهرمانی 

و خصلت پهلوانی الگوسازی می کند در دستور کار مدیریت شهری بوده 
و همت و تالش شورای شهر و شهرداری بر این است که ورزش را در 
پایتخت احیا کنند.او درخصوص نحوه کمک شهرداری تهران به کشتی  
گفت: »ما در سال گذشته و سال جاری، ردیف خاص بودجه برای این 
رشته ورزشی درنظر گرفتیم و با مصوبه شورای اسالمی شهر برای ارائه 
خدمت به کشتی، در راستای تامین زیرساخت های مکانی و برداشتن 
باری از دوش ورزشکاران این رشــته قدم برخواهیم داشت.« زاکانی 
ادامه داد: »توجه به 1۶رشته ورزشی که یکی از آنها رشته کشتی است، 
در قالب یک رویداد و جشنواره ورزشــی پیش بینی  شده است و در 
مناطق، مدارس و خانه های کشتی تاسیس شوند تا با حضور قهرمانان 

در این فضاها، امکان پیوند رشته های ورزشی عمومی و سالمت محور 
به حلقه قهرمانی و حرفه ای فراهم شود. امیدواریم شرایط به گونه ای 
پیش برود که بتوانیم به ســمتی برویم که در مسیر ورزش عمومی و 

غیرحرفه ای شهر که وظیفه شهرداری است، گام  برداریم.«

یکپارچه سازی تابلوهای تبلیغاتی 

بخشی از اغتشاشات بصری شهری مربوط به تابلوهای 
تبلیغاتی است؛ تابلوهایی که براساس سالیق فردی و 
در ابعاد مختلف نصب شده اند و به گفته معاون تبلیغات 
و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران یکپارچه سازی 
آنها در راستای رفع اغتشاشات بصری در اولویت سازمان 
زیباسازی قرار گرفته است. آنطور که امیر جهانگیری 
گفته: »عالوه بر تبلیغات محیطی مراکز تجاری، درمانی 
و... مذاکراتی با شرکت بهره برداری مترو، اتوبوسرانی، 
شرکت های عمرانی و حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک 
و... انجام شده تا فعالیت های تبلیغاتی آنها در راستای 
افزایش زیبایی بصری با نظر کارشناســان و محوریت 

سازمان زیباسازی صورت گیرد.«
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 همشهری بیم ها و امیدهای پایداری 
و استمرار رشد اقتصاد را بررسی می کند

خروج اقتصاد از شوک کرونا و تحریم
تکرار رشــد اقتصادی باالی 4درصدی در 2سال پیاپی 1399 
و 1400 به روایت بانک مرکزی نشــان می دهــد اقتصاد ایران 
به صورت نسبی از شوک کرونا و تحریم ها خارج شده است. اکنون 
مهم ترین چالش پیش روی سیاستگذاران اقتصاد این است که 
آیا می توان قطار اقتصاد ایران را روی ریل رشد پایدار و مستمر 
اقتصادی نگه داشت؟ آیا اقتصاد ایران به قد کشیدن خود در سایه 

فشار تحریم ها ادامه می دهد؟
به گزارش همشهری، تازه ترین نماگر اقتصادی بانک مرکزی که 
داده های مرتبط با اجزای رشد اقتصادی در آن به روز رسانی شده 
نشان می  دهد شاخص رشد اقتصاد ایران در پایان سال 1400 با 
احتساب ارزش افزوده نفت 4.4درصد و بدون نفت 3.9درصد 
برآورد شده است. اندازه کیک اقتصاد ایران به ارزش افزوده ای 
بستگی دارد که در بخش های اصلی نفت، کشاورزی، صنایع و 
معادن شامل صنعت و معدن و ساختمان و خدمات ایجاد می شود 
و به صورت طبیعی شاکله رشد اقتصادی ایران را میزان تولید، 

صادرات و قیمت نفت صادراتی تشکیل می دهد. 
در 11سال گذشــته، بخش نفت، گاز و پاالیش و پتروشیمی 
ایران با فشار 2شوک تحریمی مواجه شــده است. در سال 91 
ارزش افزوده بخش نفت 37.4درصد و در سال بعد 8.9درصد 
کم شد و در ســال 97 هم بخش نفت رشد منفی 18.4درصد و 
در سال بعد هم رشد منفی 36.2درصد را تجربه کرد. باالترین 
رشد ایجاد شده در بخش نفت مربوط به سال 1395 بوده که با 
رشد 61.6درصدی ناشی از برداشته شدن تحریم ها رخ داد اما این 
میزان رشد در بخش نفت استمرار نداشت. روایت جدید بانک 
مرکزی نشان می دهد در 2سال گذشته ارزش افزوده بخش نفت 
مثبت و باال بوده و بخش زیادی از رشد اقتصادی ایران هم ناشی 
از رشد 9.6درصدی ســال 99 و 10.1درصدی سال گذشته در 

بخش نفت بوده است.
این گزارش می افزاید: افزون بر فشــار تحریم ها ناشی از خروج 
آمریکا از برجام که اثر آن بر شاخص رشد اقتصادی سال های 97 
و 98 نمایان شده، همزمان شوک سخت دیگری هم به اقتصاد 
دنیا و البته ایران وارد شده و ظهور نشانه های جدی شیوع ویروس 

کرونا در اوایل بهمن 98 اقتصاد را در وضع سخت تری قرار داد.
تجربه 2ســال رشــد اقتصادی پیاپی، هرچنــد دلگرم کننده 
به نظر می رسد اما کافی نیست زیرا این احتمال را نباید از نظر 
دور داشت که درصورت افزایش فشارها، تنگناها و تحریم ها از 
هم اکنون سیاستگذاران اقتصادی باید برنامه ای برای جلوگیری از 
شوک جدید را طراحی کنند و به اجرا گذارند. از این جهت دولت 
سیزدهم بارها تأکید کرده سرنوشت اقتصاد را به مذاکرات رفع 
تحریم ها گره نخواهد زد اما نکته اینجاست که تاب آوری دیگر 
بخش های اقتصادی ازجمله بخش کشاورزی ناشی از کم آبی و 
خشکســالی در معرض تهدید قرار دارد. افزون بر این اگر موج 
هفتم کرونا و شیوع سویه های جدید فراگیر شود و دولت ناگزیر 
به اعمال محدودیت ها و قرنطینه  ها شود، این خطر وجود دارد 

که بخش خدمات هم با شوک دیگری درگیر شود.

صنعت یا خدمات؟
موتور پیشــران اقتصادی ایران در 3ســال باقی مانده از دولت 
سیزدهم می تواند درصورت رفع نشدن تحریم ها، صنعت و معدن 
و به ویژه بخش ساختمان و البته خدمات باشد. از این رو مهم است 
که دولت چه برنامه ای برای حرکت ســریع تر بخش ساختمان 
و خدمات ارائه می دهد و شــاید یکــی از گزینه های محتمل 
سرعت دادن به پروژه ساخت ساالنه یک میلیون مسکن باشد که 
به طور زنجیره وار می تواند صنایع و خدمات مرتبط با ساخت وساز 
را به لکوموتیو اقتصادی ایران تبدیل کند. افزون بر این افزایش 
حجم تجارت و رونق صادرات غیرنفتی هم می تواند یاری رسان 
رشد اقتصاد قلمداد شود که الزمه آن تقویت دیپلماسی اقتصادی 

به ویژه با کشورهای همسایه و منطقه خواهد بود.

رشد اقتصادی ایران و رشد ارزش افزوده گروه های اصلی از 1390 تا 1400

رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادرشد اقتصادیسال
خدماتصنایعکشاورزینفتبدون نفتبا نفت

13903/44/5-1-1/058/5
1391-8/6-9/0-4/377/3-4/61/1
1392-9/1-1/1-9/87/4-9/2-5/1
13932/335/44/54/54/1
1394-6/1-1/32/76/4-1/6-3/2
13955/123/36/612/42/26/3
13967/36/49/02/31/54/4
1397-3-7/0-4/18-3/2-8/11/0
1398-9/21/1-2/361/91-3/0
13991/46/36/92/33/72/2
14004/49/31/10-6/21/15/6

آب های بدون شناسنامه
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو به مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب دستور داده تا اصالح 
تعرفه  آب ســکونتگاه های غیردائم مورد 
رسیدگی قرار گیرد. این دستور در واکنش 
به گزارش های مردمی از صدور قبــوض آب غیرمتعارف برای 
سکونت های غیردائم روستایی صادر شده است. با این حساب 
به نظر می رسد که قبض های صادر شده و ارقام آن مورد تجدید 
نظر قرار گیرد. ورای اینکه چه میزان از آب مصرفی شــهری و 
روستایی به سکونت های غیردائم اختصاص دارد، چالش اصلی 
در حوزه صنعت آب و برق به وضعیت مصرف آب و برق در حاشیه 
شهرها و روستاها و سکونتگاه های موقت بازمی گردد. چنان که با 
افزایش مهاجرت و حاشیه نشینی در اطراف شهرها و کالنشهرها، 
ســاکنان این مناطق از پرداخت هزینه آب و برق خود یا طفره 
می روند، یا به نصب انشــعاب های غیرقانونی اقدام می کنند یا 
اینکه واقعا توان پرداخت هزینه آب و برق مصرفی شان را ندارند.

قابل پیش بینی است که وزارت نیرو در برابر انتقادها از تعرفه ها 
به مصلحت  اندیشی و مدارا روی خواهد آورد، ولی دولت و مجلس 
باید برنامه ای برای شناسنامه دار کردن همه مشترکان آب و برق 
اجرا کنند که اقتصاد آب و برق کشور دچار ناترازی شدید نشود.

آمارهای مسکن را آزاد کنید
  خبر: انتشــار گزارشــی در یکی از رسانه های 
اقتصادی مبنی بر ســقوط تولید مســکن در بهار 
امسال به پایین ترین میزان 18 سال اخیر، واکنش 
وزیر راه و شهرسازی را در پی داشت. رستم قاسمی 
در برنامه زنده شبکه خبر ضمن تکذیب این گزارش 
و مبهم خواندن آمارهای آن، از رشد 10برابری تولید 
مســکن در این دوره زمانی با احتساب نهضت ملی 

مسکن خبر داد.
  نقد: وزارت راه و شهرســازی از سال 97انتشار 
آمارهای مسکن را متوقف کرده و کم و بیش پیگیر 
توقف انتشار آمار بانک مرکزی نیز بوده است. وزیر 
راه و شهرسازی مشغله فراوان دارد؛ اما امید است که 
ضمن آزادسازی انتشار آمار این وزارتخانه، آمارهایی 
که در معاونت مسکن تهیه می شود را به دیده انتقاد 
بنگرد زیــرا همین معاونــت در دوره قبلی وزارت، 
آمارهایی از افتتاح مسکن ملی ارائه می داد که اکنون 

خبرها از کذب بودن آن حکایت دارد.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

 ممنوعیــت واردات تولیداتی که 

صنعت
مشابه آنها در شرکت هپکو ساخته 
می شود و اصالح ترکیب سهامداری 
آذرآب، دســتوراتی بود که ســیدابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهوری، در جریان سفر به استان مرکزی و 
بازدید از این دو شرکت بحران زده صادر کرد. البته 
این دســتور پیش  از این نیز صادر شده بود، اما اجرا 

نشد و مشکل این دو شرکت پابرجا ماند.
به گزارش همشهری، شرکت های »تولید تجهیزات 
سنگین هپکو« و »مجتمع صنایع آذرآب« اراک جزو 
بزرگ ترین و پرافتخارترین صنایع کشــور هستند 
که هنوز حماسه ســازی های آنهــا در دوران دفاع 
 مقدس در خاطره ها باقی است؛ این دو شرکت بعد از 
واگذاری، وارد دور تسلسل مشکالتی شدند که آنها 

را دچار وضعیتی فالکت بار و بحرانی کرد.

واگذاری سهام بانک کشاورزی در آذرآب
مجتمع صنایع آذرآب را به ساخت سازه های فوالدی 
عظیم می شناسند و آن را صنعت صنعت ساز لقب 
داده اند. صنعتی که در دوران 8سال جنگ تحمیلی 
و توقف طرح هــای عمرانی و توســعه صنعتی، بر 
ساخت ادوات نظامی سفارش داده شده برای جنگ 
متمرکز شده بود. این صنعت بعد از واگذاری دچار 
وضعیتی شــد که حتی منابع مالی مرتبط با تأمین 
مواد اولیه آن را نیز صرف سفته بازی در بازار سرمایه 
کردند. عاقبت، به دلیل تخلفات گسترده مالک وقت 
این کارخانه، قوه قضاییه وارد عمل شد و بخشی از 
سهام مجموعه به  واسطه بدهی به کارگزاری بانک 
کشــاورزی، به این بانک انتقال یافت، اما این اتفاق 
نیز اثر مثبتی بر مدیریت مجموعه و رفع مشکالت 
آن نداشت. در شرایط فعلی مجتمع صنایع آذرآب با 
حدود 10 درصد ظرفیت در حال فعالیت است و دیگر 
از آن شــکوه و بزرگی خبری نیست. رئیس جمهور 
در جریان دیــدار از صنایع اراک، در مجتمع صنایع 
آذرآب نیز حاضر شد و در جریان مشکالت این واحد 
تولیدی قرار گرفت. سیدابراهیم رئیسی با حضور در 
جمع کارگران آذرآب، درخواست های آنها را شنید و 
با تأکید بر اینکه مشکل اصلی آذرآب نبود کار نیست، 
گفت: این مجتمع تولیدی، پولساز و اعتبارساز است 
و محور اساسی مشکالت اینجا مدیریت و مالکیت 
است. رئیســی با ابراز ناخرســندی از عدم حمایت 
از مجتمع صنایــع آذرآب گفت: بانک کشــاورزی 
ارتباط مأموریتی به اینجا ندارد و باید ســهامش به 

یک مجموعه ای که دارای وظایف و تخصص مرتبط 
هست، واگذار شود. او با اشــاره به اینکه فعال و پویا 
بودن آذرآب با همت کارگران و مهندسان توانمند 
این واحد تولیدی رقم می خورد، تأکید کرد: در اسرع 
وقت برای حل مشــکالت مدیریتی و ســهامداری 
آذرآب تصمیم گیری خواهیــم کرد. رئیس جمهور 
با ابراز تأســف از اینکه کارخانه ای که خودش توان 
رفع نیازمندی های سایر کارخانه ها و صنایع را دارد 
امروز با کمتر از 10درصد ظرفیت کار می کند، تأکید 
کرد: آذرآب را احیا خواهیــم کرد و کاری می کنیم 
که ظرفیت کارگری ایــن کارخانه حداقل به همان 
ظرفیت 3 هزار نفر ســابق برگردد. هپکو و آذرآب 
نمادهای غرور ملی و اعتمادبه نفس ملی هســتند، 
این واحدهای تولیدی را احیا می کنیم و نمی گذاریم 

بیش از این لطمه ببینند.

 ورود تولیدات مشابه هپکو، ممنوع
شرکت تولید تجهیزات سنگین یا همان هپکو، یکی 
از مصادیق افول و سقوط صنایع برجسته کشور است 
که در یک دهه گذشته بارها زخم آن سر باز کرده و 
مشــکالتش مگر به صورت موقتی رفع نشده است. 
دلیل این وضعیت خصوصی سازی اشتباه و واگذاری 

غلط باشــد یا مدیریت نادرســت و بیماری کالن 
اقتصاد، فرقی نمی کند؛ دولت سیزدهم می خواهد 
یک بار برای همیشــه هپکو را بلند کند و به همین 
واسطه سیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهور، دیروز 
در بازدید از شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو، 
در جمع مهندسان و کارگران این مجتمع تولیدی 
دستور داد که محصوالتی که در داخل کشور ازجمله 
در هپکو ساخته می شود به هیچ عنوان نباید از خارج 
وارد شود. رئیس جمهور در پاسخ به درخواست برخی 
از کارگران این مجتمع تولیــدی برای عدم دخالت 
افراد غیرکارشــناس در مدیریت هپکو تأکید کرد: 
مسائل شرکت های تولیدی باید به صورت تخصصی 
پیگیری و حل شود و افراد غیرمتخصص حق دخالت 
در این موضوعات را ندارند. رئیسی با تقدیر از زحمات 
کارگــران و کارکنان هپکو گفت: هپکو در کشــور 
تولید قدرت می کند و نماد غــرور و اعتمادبه نفس 
ملی اســت. دولت در خدمت هر کســی است که 
در کشور دغدغه تولید داشته باشــد. او با اشاره به 
مشــکالت کارخانه های بزرگ تولیدی در اســتان 
مرکزی گفت: خصوصی ســازی ناموفق و غلط در 
کنار مدیریت ناصحیح عوامل اصلی مشــکالت این 
مجتمع های تولیدی است. رئیس جمهور همچنین 

با تأکید بر اینکه مشکالت واحدهای تولیدی چون 
هپکو و آذرآب قابل حل اســت، گفت: مسئوالن با 
همت کارگران و مهندسان تالش کنند تا مشکالت 
هپکو حل شود. این کارخانه عظیم می تواند با 3برابر 
ظرفیت فعلی کار کند و دولت مصمم اســت زمینه 

تحقق این موضوع را فراهم کند.

52هزار واحد اقتصادی نیازمند حمایت
هپکو و آذرآب آنقدر بزرگ و مشــهور هســتند که 
باالترین مقام اجرایی کشور دســتورات الزم برای 
نجات آنها را صــادر کند. در این میــان آنگونه که 
سیدامیرحســین مدنی، معاون توسعه روستایی و 
مناطق محروم نهاد ریاســت جمهوری می گوید: با 
اطالعاتی که از دستگاه های مختلف احصا شد، بیش 
از 52هزار واحد تعطیل یا نیمه تعطیل شناســایی 
شــده اند که طبق برآوردها، 49درصد آنها به دلیل 
مشــکالت تأمین مالــی، 24درصد آنــان به دلیل 
موضوعات مربوط به تکنولوژی، 12درصد به دلیل 
عدم بازاریابی و 15درصد باقیمانده به ســایر دالیل 
تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند. نماینده معاون اول 
رئیس جمهور در نهضت احیا، جمع آوری این آمارها 
را نخستین گام برای کمک به آنها عنوان کرده است.

تدبیر برای نجات غول های بحران زده صنعت
رئیس جمهوری در جریان بازدید از شرکت های هپکو و آذرآب اراک، دستوراتی را برای حل مشکل 2 غول بحران زده صنعت ایران صادر کرد



5 شنبه 1 مرداد 1401
 شماره  8549

 مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران می گوید که 
۱۱ هزار و ۹۸۵ دانش آموز در ۳۳ مدرســه سمپاد 
تحصیل می کنند. ایــن در حالی اســت که اخبار 
مربوط به درخشــش دانش آموزان ایرانی در عرصه 
المپیادهای جهانی و کســب مدال های طال، نقره 
و برنز در چند روز گذشــته در صدر اخبار آموزشی 
کشور قرار گرفته است. اینکه چه امکاناتی برای این 
نخبگان در طول تحصیل شان درنظر گرفته می شود، 
زمانی اهمیت پیدا می کند که مهاجرت های تحصیلی 
روزبه روز افزایش یافته و از سویی سرپرست معاونت 
امور دانشــجویان داخل اعالم می کند که تقاضای 
انتقال از خارج به داخل کشور با وجود گرانی و قیمت 
ارز به شــدت پایین آمده است. او می گوید: حدود ۸ 
سال پیش سالی ۶۰۰ تا هزار نفر درخواست داشتیم، 
اما اکنون جمعا این درخواســت ها به ۱۰۰ نفر هم 
نمی رسد. سؤال اصلی اینجاست که نخبگان ایرانی 
که برای تحصیل به خارج از ایران سفر می کنند، یا 
آن دسته که مهاجران تحصیلی هستند، چرا با وجود 
موانع و مشکالت در ســال های تحصیل به ایران باز 
نمی گردند؟ چرا آمار بازگشت دانشجویان به شدت 
افت کرده و برای بهبود این وضعیت و ایجاد انگیزه 

میان آنها چه باید کرد؟

امتیازدرکنکورسراسریبرایمدالآوران
موفقیت تیم ملــی المپیاد زیست شناســی ایران 
با کســب 4مدال طال در ســی و ســومین المپیاد 
بین المللی زیست شناسی و کسب رتبه اول جهاِن 
تیم المپیاد ریاضی ایران در شصت و سومین المپیاد 
جهانی ریاضی در نروژ و کســب مقام هشــتِم تیم 
المپیاد ملی فیزیک دانش آمــوزی ایران با   ۲ مدال 
نقره و ۳ برنز و تیم ملی المپیاِد شیمی ایران با کسب 
۲ مدال طال و ۲ مدال نقره باعــث افتخار ایران در 
عرصه های بین المللی شده اســت. نوجوانان ایرانی 

با کسب این افتخارات توانستند جایگاه ایران را در 
عرصه علم و آموزش ارتقــا داده و مردم را دلگرم به 
آینده درخشان علمی فرزندانش کنند. در این میان 
افتخارات جهانی دانش آمــوزان تمرکز عموم را به 
سمت عملکرد مدارس سمپاد و حضور دانش آموزان 

در این مدارس برده است.
علیرضا کریمیان، مدیرکل آموزش و پرورش شهر 
تهران نیز درباره پرورش اســتعدادهای درخشان 
در شــهر تهران می گوید: با تأکید بر مطالبه رهبر 
معظم انقالب درباره تربیت افراد نخبه و دانشمند، 
هدف اصلی مدارس ســمپاد ارتقای ســطح علمی 
دانش آموزان با بهره هوشــی باالست که در مسیر 
تحقق تولید، دانش بنیــان و افتخارآفرین نیز قرار 
دارد. به گفته او  دانش آموزان در دوره اول متوسطه 
طی فرایند هدایت تحصیلی و پرورش استعدادها، با 
موضوعات متناســب با المپیادها آشنا شده و افراد 
عالقه مند، از پایه دهم امکان شرکت در کالس های 
تخصصی را پیدا می کنند تا بتوانند برای شرکت در 
المپیادها آماده شــوند. در چارچوب های آموزش و 
پرورش مدارس سمپاد رشد دانش آموزان با بهترین 
کیفیت محقق می شــود. کریمیان معتقد اســت: 
دانش آموزانی که حائز مدال طالی کشوری می شوند 
در انتخاب رشته دانشگاه، امکان انتخاب رشته های 
متناســب با موضوع و رشــته المپیاد خود را در هر 
دانشگاهی دارند. همچنین، دانش آموزانی که موفق 
به کسب مدال نقره و برنز کشــوری می شوند هم، 
امتیازاتی در کنکور سراسری دارند و تسهیالتی از 
طرف بنیاد نخبگان بــرای دانش آموزان مدال طال، 

نقره و برنز درنظر گرفته می شود.

100نفرهمنمیخواهندبرگردند
این در حالی اســت که در همین روز سرپرســت 
معاونت امور دانشــجویان داخل اعالم می کند که 
تقاضای انتقــال از خارج به داخل کشــور در حوزه 
وزارت علوم به شدت پایین آمده است. او می گوید: 
حدود ۸ سال پیش سالی ۶۰۰ تا هزار نفر درخواست 
داشتیم، اما حاال فکر نمی کنم جمعا به ۱۰۰ نفر هم 

برسد. اردوان ارژنگ، درباره شاخص های پذیرش و 
انتقال دانشــجویان ایرانی که خارج از کشور درس 
خوانده انــد و می خواهند برای ادامــه تحصیل به 
ایران برگردند، می گوید: دانشــجویان هر زمانی که 
خواستند می توانند در سامانه جامع امور دانشجویان 
)سجاد( درخواست خود را ثبت کنند. البته معمولش 
اینطور است که یک یا ۲ماه قبل از شروع ترم جدید 
دانشگاه های ایران درخواست شــان را اعالم  کنند، 
ولی این امکان هــم وجود دارد که در طول ســال 
چنین اقدامی انجام دهند. سرپرست معاونت امور 
دانشــجویان داخل اضافه می کند: نزدیک به آغاز 
ترم دانشگاه ها، جلسه ای در شورای انتقال تشکیل 
می دهیم و درخواســت هایی که مشکلی ندارند به 
دانشگاه های داخل معرفی می کنیم. تقاضای انتقال 
از خارج به داخل کشور در حوزه وزارت علوم به شدت 
پایین آمده است. داخل کشور زمینه درس خواندن 
هست و همه رشته هایی که دانشجویان برای تحصیل 
در آن رشته به خارج از کشور می روند داخل ایران هم 
وجود دارد و می توانند به شکل های مختلف ازجمله 
بدون آزمون  پذیرش براساس معدل، فراگیرهای پیام 
نور و دانشگاه آزاد اســالمی و… در کشور تحصیل 
کنند. خیلــی از صندلی ها در رشــته های مختلف 

خالی می ماند.
او با اشــاره به اینکه تعداد دانشجویانی که به کشور 
برمی گردند خیلی کم است یادآوری کرد: گرانی ها 
و تغییرات نرخ ارز هم موجب نشد که آمار بازگشت 
دانشــجویان باال برود. البته شــعبه انتقال ما آماده 
بررسی مدارک دانشجویان است. بیشتر کسانی که 
برای تحصیل به خارج می روند دانشجوی رشته های 
پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی هستند و ما داخل 
کشور برای رشته های علوم انسانی، کشاورزی و… 
ظرفیت زیاد داریم و صندلی ها پر نمی شود. همکاران 
ما رایزنی های علمی با کشورهای مختلف داشته و 
طرح هایی، هم برای جذب دانشجوی خارجی دارند و 
هم برای ایجاد انگیزه بازگشت در دانشجویان ایرانی 
معاونت امور بین الملل ســازمان امور دانشجویان 

اقداماتش را دنبال می کند.

اعداددربارهبازگشتنخبگانچهمیگویند؟
در پیمایش های انجام شده توسط رصدخانه مهاجرت 
ایران در میان گروه های مختلف اجتماعی، شاخص 
»میل به مهاجرت«، از درصد فراوانی پاسخ »خیلی 
زیاد« به سؤال »هم اکنون چه میزان تمایل به مهاجرت 
از ایران دارید؟« به دست آمده است. در همه گروه های 
مورد مطالعه تراز شاخص بیش از 4۰درصد بوده است. 
تمایل به مهاجرت )به صورت بسیار زیاد( در میان گروه 
»پزشکان و پرستان« و همچنین »استادان و محققان« 
از سایر گروه ها باالتر است. این شاخص برای گروه های 
»دانشجویان و فارغ التحصیالن« و »استارت آپی ها« 
در تراز 4۰درصد است. تنها 7تا ۱۱درصد افراد در همه 
گروه ها تمایل به مهاجرت خیلی کم دارند. شاخص 
میل به بازگشت، میل به بازگشت را در میان مهاجرانی 
می سنجد که مایل هستند درصورت وجود فرصت، 
به کشــور مبدأ خود بازگردند. با وجود اینکه میل به 
بازگشت مفهومی ارزشمند اســت، اما درعین حال 
چالش برانگیز است. چراکه درباره مهاجرت بازگشتی 
تقریبا یک قاعده کلی وجود دارد و آن هم این است که 
اغلب مهاجران در ابتدا قصد مهاجرت دائمی ندارند و 
خواهان بازگشت هستند، اما اکثر آنها پس از مهاجرت 
در مقصــد مهاجرتی خود باقی می مانند. شــاخص 
»میل به بازگشت به کشــور« پس از مهاجرت از سه 
گروه »دانشجویان و فارغ التحصیالن«، »پزشکان و 
پرستاران« و » فعاالن استارت آپ ها« به صورت سؤال 
مستقیم، پرسش شده است. بیشترین میل )قطعی( 
بازگشت به کشــور پس از مهاجرت در میان فعاالن 
استارت آپی و در حدود ۱۲درصد بوده است. شاخص 
میل )قطعی( بازگشــت به کشــور پس از مهاجرت 
در میان »دانشــجویان و فارغ التحصیالن« ۶درصد 
و در میان »پزشــکان و پرســتاران« ۳درصد است. 
نرخ مرددین به بازگشت در میان گروه های مختلف 
شرکت کننده در پیمایش متفاوت و درعین حال حائز 
توجه است. مرددین به بازگشت در میان »پزشکان 
و پرســتاران« ۶۶درصد، در میان »دانشــجویان و 
فارغ التحصیــالن« ۵7درصد و در میــان » فعاالن 

استارت آپی« حدود ۳۳درصد است.

دعوت به صندلی های خالی
آمار انتقال دانشجوها  از خارج به داخل کشور افت کرده، اما وزارت علوم به دنبال ایجاد انگیزه برای آنهاست

زهرارستگارمقدمگزارش
روزنامه نگار

تولیدواکسن
مقابلهبااومیکروندرکشور

وزیر بهداشت از تولید واکسن مقابله با اومیکرون خبر داد 
و گفت: »واحد برکت به تازگی واکســن مقابله با ویروس 
اومیکرون را تولید کرده که در مســیر پیشگیری بسیار 
کارگشاســت.  نمونه آن را در کشــور دیگری نداشتیم 
 که شرکتی ویژه یک ســویه خاص تولید واکسن داشته

 باشد.«
 بهرام عین اللهی که از شرکت دانش بنیان سامان داروی 
هشتم در مشهد بازدید می کرد، توضیح بیشتری درباره 
واکسن جدید داد: »نیازی به واردات واکسن کرونا نیست 
و تولید واکسن های ایرانی در واحدهای نورا، فخرا، برکت، 
رازی، پاســتووک و ســیناژن نیازمان را تامین کرده اند، 
هم اکنون در کنار توانایی تامین و تولید واکسن در کشور، 
هم اکنون حدود 4۰میلیون واکسن در کشور موجود است 
و بخشی از آن در کشور توزیع و بخشی دیگر ذخیره شده 
است. بنابراین نه تنها هیچ کمبودی در این خصوص نبوده، 
بلکه نیازی هم به واردات نیست، ضمن اینکه ۵میلیون دوز 
آماده اهدا به دیگر کشورها بوده که یکی از آنها ونزوئال با 

۳۰۰هزار دوز بوده است.« 
او به آمادگی ایران برای اهداي واکســن به کشــورهای 
آفریقایی خبر داد: »یکی از نکاتی که منجر شده همه گیری 
بیماری کرونــا در جهان به پایــان نرســد، نابرابری در 
واکسیناسیون است ؛ به طوری که برخی از کشورها ازجمله 
ایران از پوشش مناسبی در این زمینه برخوردارند اما در 
برخی کشورهای آفریقایی ۶درصد جمعیتشان واکسینه 
شدند و این مسئله موجب تغییر سویه ویروس می شود و 
امیدواریم که با اهدا واکســن ها بتوانیم در مسیر رفع این 

بیماری در دنیا گام برداریم.«
 او در یادواره شــهدای ســالمت که در مجتمع شهدای 
سالمت مشهد برگزار شد هم، به مقابله با بحران کرونا اشاره 
کرد و افزود: »در ایران هیچ بیماری روی زمین نماند، این 
در حالی است که در کشورهای غربی بیماران بسیاری روی 
زمین درمان می شــدند و حتی گاهی پزشکان از نزدیک 
شــدن به افراد بد حال خــودداری می کردند، درصورتی 
که پزشــکان ما همواره در صحنه بودند و جلوه زیبایی از 
ایثارگری را به نمایش گذاشتند و بعضی هم به درجه رفیع 

شهادت نایل شدند.«
 او ادامه داد: »دانشــمندان ما نیــز در صحنه حضور پیدا 
کردند و موفق به تولید ۶ نوع واکســن شدند. تا زمانی که 
منتظر کمک دیگران بودیم، وضعیت واکسیناسیون مان 
نامطلوب بود. با وجود اینکه در برنامه کواکس ســازمان 
بهداشت جهانی عضو بودیم و برای واکسن پول داده بودیم 
تا شهریور۱4۰۰ واکسن به طور محدود به ما داده می شد 
و با حداقل واکسیناســیون جلو می رفتیم. ولی از زمانی 
که از تولید داخل حمایت کردیم، شتاب واکسیناسیونی 
بی نظیری را تجربه کردیم. تزریق واکسن در برخی روزها 
به بیش از ۱.۵میلیون دوز تزریق رسید و به گفته مسئوالن 
سازمان بهداشت جهانی ایران جزو موفق ترین کشورهای 

دنیا در امر واکسیناسیون کرونا بوده است.« 
او همچنین به راه اندازی ۶ مرکز تولید واکســن کرونا در 
کشور اشاره کرد و افزود: »ایران جزو کشورهای پیشتاز دنیا 
در بحث انجام واکسیناسیون کووید و اقدامات حوزه های 
پیشــگیری و درمان مبارزه با ویروس کرونا بوده است و 
تاکنون ۶ مرکز تولید واکســن کرونا در کشور ایجاد شده 

است.«
 به گفته او، مهم ترین مسئله اثبات شده در بحث پیشگیری 
از ابتالی به ویروس کرونا انجام واکسیناسیون کووید بوده 
و اهمیت آن در موج هفتم بیش از پیش دیده شده، جایی 
که بخش عمده ای از مبتالها، ســرپایی ها، بســتری ها و 
فوتی های کرونایی افراد واکســن نزده و یا واکسن ناقص 

هستند.

محمدعلیمحسنیبندپی
عضوکمیسیونبهداشتمجلس

نقــشتوانبخشــیدرحــوزهســامت
کشــورمغفولمانده.یکیازمعضات
جــدیکــهایــنحــوزهراتهدیــدمیکند،
بحراننیرویانسانیاستکهنقشآن
درتوسعههرکشوریبیشاز70درصد
اســتواگــرتمــامزیرســاختهارادر
اختیارداشتهباشیم،امانیرویانسانی
کارآمدنداشتهباشیمنقشسایرمنابع

همبیاثرخواهدبود.

علیمحمدقادری
رئیسسازمانبهزیستی

حمایــتاز۸درصــدازجامعــهآمــاری
کشــوربــرعهــدهســازمانبهزیســتی
اســتامــاســاختارســازمانومنابــع
فعلــیآنپاســخگویرفــعنیــازآنهــا
نیســت؛مثادرموضوعکــودکانکار
وخیابان،۱۸دستگاهوظیفهدارندوما

مطالبهگریخواهیمکرد./فارس

بهزادامیری
رئیسگروهمدیریتبیماریهای
قابلانتقالبینانسانوحیوان

ازابتدایامسالتا۲۹تیر،۵7نفربهتب
کریمهکنگومبتاشدندکه۵نفرازآنها
جانخودراازدستدادند.نخستینراه
انتقالاینبیماریگزشنیشکنه،دوم
ازطریقخون،مایعاتوترشحاتآلوده
دامبهانسانوراهسومهمازبیمارآلوده

بهسایرانسانهااست./ایسنا

میزانابتایسرپاییبهکرونانسبت
بهچندینهفتهقبلافزایشپیداکرده
اســت.همچنینمیزانبستریهاهم
نسبتبهگذشته۱.6برابرشدهاست.
پیشبینیمیشــوداینروندتاحدود

3هفتهآیندهادامهداشتهباشد.

مــدتزمــانقرنطینــهبیمــارانمبتــا
بهکروناباعائــمخفیفاســت،برای
بیمــارانبــاعائــممتوســطوشــدید،
قرنطینهتا۱0روزتوصیهمیشود.البته
اینافراد،پسازگذشــتایندورانو
حضورمجدددرجامعهازماسکهای

استاندارداستفادهکنند.

تعدادافرادیاستکههریکمبتابه
کرونامیتواندویــروسرابهآنهامنتقل
کند.ایندرحالیاستکهدرسویهدلتا
قابلیتسرایتپذیریبیماریحدودا3
بودوهرفردمبتابهویروسکرونایدلتا

میتوانست3نفرراآلودهکند.

دوزواکســنیــادآورتاکنــونتزریــق
شــدهاســت.براســاساعــاموزارت
بهداشــت،بهطــورکلیتاکنــونبیش
از۱۵۱میلیوندوزواکسنکروناتزریق
شــدهکهباالی64میلیونآنبرایدوز
اولاســتوبیــشاز۵۸میلیــونبرای

دوزدوماست.
منبع: حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته علمی 
کشوری مقابله با کرونا / ایسنا
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کبوتر، نوجوان 13ساله را تا یک قدمی مرگ برد

اولویت کار با تبعه ایرانی باشد
با وجود بیکاری جوانان در کشور عزیزمان ایران، چرا این همه 
تبعه خارجی در کشــور هســت و بدتر اینکه چــرا به جای 
به کارگیری جوانان ایرانی آنها را به کار می گیرند. از ادامه این 

روند باید نگران بود.
ترکمن از قزوین

جلوی تولیدکنندگان لباس های عامل بی حجابی گرفته شود
حفظ حجــاب فقــط رعایت پوشــش کامل نیســت که 
به خودخانم هــا مربوط شــود بلکه باید بــا قاطعیت جلوی 
تولیدکننــدگان لباس هایی که نمــاد صددرصد بدحجابی 

است، گرفته شود.
حجتی از تهران 

اسکله تفریحی کیش فرسوده است
اسکله تفریحی کیش به دلیل گرما، موج دریا، توفان و شرجی 
و رسیدگی نکردن مستمر دچار فرسودگی در شمع های اصلی 
و سازه های آهنی شده است. حتی بسیاری از چوب های سطح 
اسکله نیز دچار فرسودگی شده و تخریب شده اند. اگر هر چه 
زودتر بهسازی و مرمت در این اسکله صورت نگیرد باید منتظر 

حوادث ناگوار بود.
یاری از کیش 

مقصر اصلی زباله گردی مردم هستند
برخالف اکثر مردم من با شــغل زباله گردی مشکلی ندارم و فکر 
می کنم این قشــر بخش مهمی از چرخه اقتصاد هســتند، البته 
اگر زباله را در کوچــه و خیابان نریزند. به نظــر من مقصر اصلی 
زباله گردی های آالینده مردم هســتند که زباله های خود را برای 
بازیافت جدا نمی کنند. زباله گردها دنبال چیز هایی هســتند که 
بتوانند بازیافت کرده و بفروشند،  آنها به پوست میوه و زباله تر دست 
نمی زنند. پس برای خالصی از آالیندگی های زباله گردها که کم هم 
نیست مردم دست به کار شده و زباله ها را پیشاپیش تفکیک کنند.

غالمرضایی از تهران 

کرایه های اتوبوس در مشهد عادالنه افزایش نیافته است
قبال در مشهد مقدس مبلغ کرایه اتوبوس بدون کارت بلیت 
1800تومان بود. در حالي که توقع این بود که کرایه ها بشود 
2 هزارتومان یکباره این مبلغ به 3 هزار تومان رسید. این رقم 
به خصوص برای زائران و مسافران شهر مشهد که کارت بلیت 

هم ندارند عادالنه نیست.
حبیب از مشهد مقدس

بعد از 2ماه انتظار کارت سوختم نیامد
اوایل اردیبهشت امسال درخواست صدور کارت سوخت دادم 
ولی تاکنون خبری از آن نیست. مجبورم سوخت آزاد بزنم که 

از توان مالی ام خارج است و واقعا دچار مشکل شده ام.
جعفری از تهران

نماد تاریخی بیهقی در سبزوار ساخته شود
شــهر ســبزوار با تاریخی چندصدســاله نیازمنــد ایجاد 
زیرساخت های گردشگری اســت که ازجمله آنها می تواند 
تکمیل نماد نیمــه کاره بیهقی در زادگاه ایــن مورخ نامی 
باشد. روستای بیهق با وجود داشتن جاذبه های بسیار برای 
گردشگری به دلیل نبود زیرساخت ها از این موهبت محروم 
است. زادگاه بیهقی حتی یک تابلوی در ورودی شهر ندارد 

که مسافران بدانند زادگاه بیهقی اینجاست.
حلیمی از سبزوار

تعزیرات به شکایات رسیدگی فوری نمی کند
در اخبار گفتند که تعزیزات 10 دقیقه بعد از تماس به محل 
می رسند درحالی که 10دقیقه فقط باید پشت خط بمانید تا 
تلفن شما وصل شود و شرح مشکل دهید،  آمدن در زمان 10 
دقیقه در کار نیست. بیش از 20بار برای گزارش گرانفروشی 

تماس گرفته ام و دریغ از یک بار جواب.
صادق از تهران 

نظارتی بر مجموعه های تفریحی آبی و استانداردهای آنها 
نیست

چندی قبل بــه مجموعه تفریحی آبی در مشــهد رفتم که 
تجربه بســیار بدی بود. در این مجموعه ها بــا وجود تهویه 
نامناســب،  جمعیت زیادی پذیرش می شــوند درحالی که 
از رعایت بهداشــت هم خبری نیســت و متولیان فقط به 
درآمدهای میلیاردی خود می اندیشــند. در رزومه یکی از 
این مجموعه ها مساحت 8هزار مربعی برای 2 بخش بانوان 
و آقایان با ظرفیت های چند هزار نفری اعالم شده که واقعا 
درست نیست. سرانه استاندارد هر کسی در چنین مکان هایی 
چقدر است. جدای کرونا که اکنون پیک هفتم آن آغاز شده 
در حالت عادی هم استفاده از این فضاها می تواند باعث شیوع 

بیماری و حوادث ناگوار شود.
پاشایی از تهران 

برخورد با بدحجاب ها قانونی و بجاست
رعایت حجاب در کشور ما قانون است و هر کس به هر نحوی 
از قانون تخطی کند مجرم شناخته شده و مستحق مجازات 
است. اینکه تاکنون درست اجرا نمی شده هم موضوعی قابل 
بحث است اما قانونی که به نفع ســالمت جامعه است باید 

رعایت شود.
محمودی از اصفهان

برای 32میلیون تومان همسرم زندانی است
درحالی که ارزش 32میلیون تومان این روزها ناچیز شــده 
همسر من به خاطر این رقم در زندان به سر می برد و من در 
بدترین شرایط مالی در منزل استیجاری ام و کاری از دستم 
برنمی آید. کسی هم به ما پول قرض نمی دهد و نمی دانم آیا 

کسی به داد من و امثال من می رسد یا خیر؟
معصومه همسر زندانی

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

مأمور پلیس منجی 2کودک 
در کانال آب

پلیس وظیفه شناس که در مرخصی بود وقتی دید مردی همراه 
با 2فرزندش در کانال آب با مرگ دست و پنجه نرم می کند تالش 
کرد جان آنها را نجات دهد. هرچند او توانســت 2پسر نوجوان 
را از آب بیرون بکشد اما پدرشــان در این حادثه جان خود را از 

دست داد.
به گزارش همشهری، این حادثه روز پنجشنبه در کانال آب ورودی 
آبپخش در شهرستان دشتستان واقع در استان بوشهر اتفاق افتاد. 
یکی از مأموران پلیس بخش شبانکاره به نام سروان جهانبخش 
نیک بین که در زمان استراحتش به آن حوالی رفته بود، ناگهان 
مردی را دید که همراه 2 پسر خردســالش در کانال آب در حال 
دست و پا زدن هستند. آنها شنا کردن نمی دانستند و در حال غرق 
شدن بودند. در چنین شرایطی بود که پلیس وظیفه شناس برای 

نجات آنها داخل کانال آب پرید.
او اول سراغ 2 پسر نوجوان رفت و توانست یکی پس از دیگری آنها 
را از آب بیرون بکشد. او سپس مرد میانسال را از آب بیرون آورد اما 
او شرایط خوبی نداشت. سروان نیک بین با انجام تنفس مصنوعی 
تالش کرد او را نجات دهد اما کار از کار گذشــته و او جانش را از 

دست داده بود.
ســرهنگ فرهاد آراوند، فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان 
با اعالم جزئیات این خبر گفت: روز پنجشنبه در پی اعالم مرکز 
110 مبنی بر یک فقره غرق شدگی در کانال آب ورودی آبپخش، 
مأموران انتظامی خود را به آنجا رساندند و معلوم شد که پدری 
۵۴ساله همراه 2فرزندش که یکی 10ساله و دیگری ۶ساله است 
برای شــنا وارد کانال آب شــده و هر 3نفر دچار حادثه شده اند. 
هرچند یکی از مأموران که خارج از ساعت کاری اش در آنجا بود 

2پسر را نجات داده اما پدر آنها فوت شده بود.

سرنوشت نامعلوم معدنچیان پس از 
ریزش معدن

ریــزش معدنــی در کرمان 
2نفــر از معدنچیــان را بــا 
سرنوشــت نامعلومی مواجه 
کرده و با وجود ادامه عملیات 
جست وجو، هنوز نشانی از آنها 

پیدا نشده است.
به گزارش همشهری، عصر روز 
پنجشــنبه دیواره کوه معدن 
روباز کرومیت چیل آباد واقع 
در شهرســتان ارزوئیه استان 

کرمان هنگام برداشت دچار ریزش شد. وســعت این حادثه به 
حدی بود که 3نفر از معدنچیان زیر انبوهی از سنگ و خاک گرفتار 
شدند و از همان زمان تالش ها برای یافتن آنها آغاز شد. هرچند 
امدادگران هالل احمر توانســتند یکی از حادثــه دیدگان را که 
مصدوم شده بود از زیر آوار بیرون بکشند اما 2نفر دیگر همچنان 

مدفون بودند.
رضا فالح، مدیرعامل هالل احمر اســتان کرمــان در این باره به 
همشهری گفت: برای جست وجو و امدادرسانی، عالوه بر امکانات 
هالل احمر از 3دســتگاه بیل مکانیکی ســنگین متعلق به یک 
شرکت صنعتی نیز به محل اعزام شد اما ریزش کوه موجب کند 

شدن عملیات آواربرداری و جست وجو شد.
او ادامه داد: ســخت گذر و کوهســتانی بودن مسیر از یک سو و 
ریزش سنگ از سوی دیگر کار عملیات نیروهای امدادی را سخت 
و پرمخاطره کرده اســت با این حال 2۷نفــر از نیروهای امداد و 
نجات شــامل ۶تیم امداد و نجات، 3تیم جست و جو در آوار، یک 
تیم آنست)سگ های زنده یاب(، یک تیم واکنش سریع و یک تیم 
پشتیبان در محل حادثه حضور دارند و مسئوالن شهرستان نیز 

به همراه همه ظرفیت هایشان برای امدادرسانی بسیج شده اند.
فالح در ادامه گفت: عصر جمعه در شرایطی که عملیات جست وجو 
ادامه داشت، بارش باران موجب جاری شدن سیل در منطقه شد 
و کار را برای ســاعتی متوقف کرد اما این عملیات تا پیدا شدن و 

تعیین تکلیف 2کارگر معدن ادامه خواهد یافت.

اختالف دوستانه، انگیزه قمه کشی 
دختران در بوشهر

تحقیقات درباره فیلم قمه کشــی دختران در یکی از پارک های 
بوشهر نشان می دهد اختالفات دوستانه انگیزه این حادثه است. 
به گزارش همشهری، چند روز قبل فیلم کوتاهی از درگیری چند 
دختر نوجوان در پارک شغاب بوشهر منتشر شد. در این درگیری 
یکی از دختران که از سایرین بزرگ تر بود قمه ای در دست داشت 
و دختر دیگری را می زد. به دنبال انتشار این فیلم در شبکه های 

اجتماعی تحقیقات پلیس در این خصوص آغاز شد.
شواهد نشان می داد که همه این دختران که بین 13تا 1۶سال 
دارند با یکدیگر دوست هســتند و اختالفاتی که بین آنها پیش 
آمده انگیزه این درگیری است. سرهنگ سهام صالحی، جانشین 
فرماندهی انتظامی استان بوشهر در این باره گفت: این فیلم مربوط 
به 2ماه قبل می شود. این دختران نوجوان که مدت ها با یکدیگر 
دوست بودند به علت اختالفات شــخصی، روابطشان با یکدیگر 
بهم خورده بود و با هم در پارک شــغاب قرار گذاشته بودند تا از 
طریق گفت وگو مشکل شان را برطرف کنند. او ادامه داد: دختران 
نوجوان بعد از دقایقی گفت وگو با یکدیگر به توافق نرسیدند و با 
هم درگیر شدند که یکی از دختران با قمه ای که متعلق به یکی از 
دوستانش بود شروع به قدرت نمایی پرداخت و چندین ضربه به 
چند نفر از آنها زد. از طرفی یکی از افراد حاضر در محل از صحنه 
درگیری فیلمبرداری کرد و پس از گذشت حدود 2ماه اقدام به 
انتشار فیلم در فضای مجازی کرد که این موضوع باعث خدشه دار 
شدن اذهان عمومی شد. او در ادامه گفت: کمتر از 2۴ساعت بعد 
از  از انتشار فیلم، فرماندهی انتظامی شهرستان بوشهر با همکاری 
کارشناسان پلیس فتا، عملیات شناسایی را آغاز و صبح چهارشنبه 
همه دختران دخیل در درگیری و انتشــار دهنده فیلم به مرکز 
پلیس دعوت و پس از انجام تحقیقات اولیــه به منظور اصالح و 
پیشگیری از اقدامات مشابه تحت خدمات مددکاری اجتماعی و 
مشاوره ای مرکز مشاوره معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار گرفتند 

و همگی آزاد هستند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه پسر نوجوان که به عمق چاه 30متری سقوط کرده بود نجات یافت

نوجوان 13ساله که برای آوردن کبوترش وارد یک زمین 
کشاورزی متروکه شــده بود در تاریکی شب به عمق 
چاهی 30متری سقوط کرد اما آتش نشانان موفق شدند 

او را زنده از اعماق چاه بیرون بکشند.
به گزارش همشهری، حدود ساعت 10جمعه شب، به آتش نشانی شیراز 
خبر رسید که پسربچه ای 13ســاله به عمق چاهی عمیق سقوط کرده 
است. این حادثه در روستای داریون از توابع شیراز رخ داده بود و تیمی 
از متخصصان چاه نوردی آتش نشانی شیراز به سرعت راهی محل حادثه 
شدند. چاهی که پسر نوجوان به داخل آن سقوط کرده بود در یک زمین 
کشاورزی قرار داشت. زمین خشکی که از مدتی قبل به صورت متروکه 
رها شده و روی دهانه چاه نیز هیچ حفاظی وجود نداشت. بررسی ها نشان 
می داد که آن شب، پسربچه 13ساله ســرگرم بازی با کبوترش بوده که 
ناگهان کبوتر شروع به پرواز کرده و وارد زمین بایر شده بود. پسربچه نیز 
در تاریکی هوا برای برگرداندن کبوتر وارد این زمین شده و کمی جلوتر که 
رفته، ناگهان صدای فریاد او به هوا بلند شده و وقتی اطرافیانش به دنبال 
او وارد زمین کشاورزی شــده بودند، متوجه شدند که وی به داخل چاه 

سقوط کرده است.
با این اطالعات عملیات نجات پسربچه آغاز شــد. با توجه به عمق زیاد 
چاه، زمان حکم طال را داشت و هر لحظه تأخیر ممکن بود به قیمت جان 
پسربچه تمام شود. آتش نشان ها در ابتدا و با صدا کردن پسربچه مطمئن 
شدند که او زنده است اما هنوز معلوم نبود شدت صدماتی که دیده چقدر 
است. در این شرایط به سرعت کارگاهی در دهانه چاه برپا کردند و پس از 
ایمن کردن محل حادثه وارد آن شده و موفق شدند پسر نوجوان را زنده 
از داخل چاه بیرون بکشــند. به گفته محمدهادی قانع، رئیس سازمان 
آتش نشانی شــیراز، علت اصلی این حادثه عدم وجود حفاظ و درپورش 
در دهانه چاه بود اما خوشبختانه پسر نوجوان با سرعت عمل آتش نشانان 
در یک عملیات نفسگیر درحالی که دچار صدماتی شده، از چاه خارج شد 
و از خطر مرگ نجات پیدا کرد. توســط نیروهای اورژانس برای درمان 
به بیمارستان منتقل شد. آتش نشانان نیز بعد از عملیات نجات، عالئم 

هشدار دهنده در محدوده این چاه نصب و آنجا را ترک کردند.

خطر چاه های بی حفاظ 
چاه های بی حفاظ در زمین های کشاورزی بایر یا باغ ها تا کنون باعث بروز 
حوادث مختلفی شده اند؛ حوادثی که گاهی به قیمت جان افراد بی گناه 
تمام می شود. 18خردادماه بود که آتش نشانان شیراز در جریان حادثه ای 
در یکی از باغ های اطراف شهر قرار گرفتند. پس از حضور تیم های نجات 
در محل حادثه معلوم شد که خانواده ای برای تفریح راهی این باغ شده 
بودند و بی خبر از وجود چاهی بدون حفاظ در این باغ، اجازه داده بودند که 
پسربچه 10ساله  شان برای بازی از آنها دور شود. اما این پسربچه زمانی که 
به کنار استخر رفته بود، ناگهان به داخل چاهی بی حفاظ که کنار استخر 
بود، سقوط کرد و آتش نشانان وقتی پیکر او را از چاه بیرون کشیدند که 
جانش را از دست داده بود. در همان روزها حادثه ای دیگر باز هم در یک 
زمین بایر رخ داد. ماجرا از این قرار بود کــه اعضای خانواده ای که برای 
سفر راهی شیراز شده بودند، در مسیر توقف کردند تا پدربزرگ ۷0ساله 
خانواده برای استراحت و قدم زدن از ماشین پیاده شود. او اما در تاریکی 

هوا وارد زمین بایری در کنار جاده شد و ناگهان به عمق چاهی 10متری 
که بدون حفاظ در آنجا رها شده بود سقوط کرد. با گزارش این حادثه به 
آتش نشانی شیراز، تیم نجات و چاه نوردی راهی آنجا شدند و موفق شدند 
مرد سالخورده را زنده از داخل چاه خارج کنند. همچنین در حادثه ای 
مشابه که ماه گذشته در شهر بیضا از توابع شیراز رخ داد، 2برادر اقدام به 
اجاره یک زمین کشاورزی کردند اما یک روز که برای الیروبی چاه راهی 
آنجا شده بودند و سرگرم گذاشتن حفاظ روی دهانه چاه بودند، به دلیل 
سستی خاک و بی احتیاطی، یکی از برادرها به داخل چاه سقوط کرد و 

متأسفانه در این حادثه جانش را از دست داد.
این حوادث در حالی رخ می دهند که کارشناســان آتش نشانی و ایمنی 
بارها به مردم و مالکان باغ ها و زمین های کشــاورزی هشدار داده اند که 
نسبت به ایمن سازی چاه ها دهانه آنها اقدام کنند و هرگز چاه ها را بدون 
قرار دادن حفاظ مناســب در دهانه آن رها نکنند تا شاهد تکرار چنین 

حوادثی نباشیم.

گزارش

كشف پيكر ياسين با كمک ناتاشا
12 روز پس از مفقود شدن یاسین، 
پســر نوجوان زرآبادي در رودخانه 
رابچ در سیستان و بلوچستان، ناتاشا، 
سگ زنده یابي که در عملیات جست وجو در حادثه 
متروپل نیز حضور داشــت، توانست پیکر بي جان او 

را پیدا کند.
به گزارش همشهري، یاســین نهنگی، نوجوان 1۶ 
ســاله اهل زرآباد که از اعضاي تیم فوتبال آکادمی 
فرهاد چابهار بود روز یکشنبه 1۹ تیرماه امسال پس از 
پایان نماز عید قربان همراه 2 نفر از دوستانش تصمیم 
گرفتند که براي شنا و تفریح وارد رودخانه رابچ شوند. 
دوستان یاسین از قسمت باالی رودخانه وارد شدند 
اما او از بخش پاییني که عمیق اســت وارد رودخانه 
شــد و از آن لحظه به بعد هیچ کدام از دوستانش او 
را ندیدند و معلوم نشــد که چه بالیي بر سرش آمده 
اســت. به این ترتیب ماجراي مفقود شدن یاسین و 

تالش هاي بي وقفه براي یافتن اثري از او آغاز شد.

اتحاد اهالي زرآباد براي یافتن یاسین
هیچ کس به درستي نمي دانست بر سر پسر نوجوان 
چه آمده و او به چه سرنوشــتي دچار شده است. با 
این وجود از همان روز اول همــه اهالي زرآباد براي 
یافتن او بسیج شــدند. نیروهاي هالل احمر، بسیج، 
اورژانس، نیروهای دریایی ارتش و سپاه و ... تالش هاي 
گسترده اي را آغاز کردند. چون ممکن بود جریان آب 
او را با خود برده باشد چندین گروه از نیروهاي مردمي 
در پایین دست رودخانه مشغول جست وجو شدند و 

گروه هاي دیگر نیز اطراف آنجا را جست وجو کردند. 
تالش هایي که با گذشت چند روز به نتیجه اي نرسید. 
در ادامه اهالي زرآباد با ایجاد زنجیره انساني تصمیم 
گرفتند همه رودخانه را جست وجو کنند. اقدامي که 
تصاویر آن در شبکه هاي اجتماعي منتشر شد و بازتاب 
گسترده اي داشت. این عکس به نماد اتحاد و همدلي 
در بین زرآبادي ها تبدیل شد و بعد از انتشار آن بود که 
همه نگاه ها به زرآباد دوخته شد. مردم در این مدت 
حتي با ایجاد راهي فرعي، مســیر رودخانه را تغییر 
دادند تا بتوانند راحت تر رودخانه را جست وجو کنند. 
در این مدت پدر و مادر یاســین با هــر خبري زنده 
مي شــدند و مي مردند. هروقت که خبــري درباره 
احتمال پیدا شــدن او مي رســید امیدهاي شــان 
براي زنده بودن او بیشتر مي شــد و وقتي تیم هاي 
جست وجو به نتیجه اي نمي رسیدند امیدهاي آنها 
نیز ناامید مي شد. این شرایط تا چند روز ادامه داشت 
و جســت وجوها براي یافتن پســر نوجوان به هیچ 

نتیجه اي نرسید.

عدنان و ناتاشا در زرآباد
وقتي حادثه مفقود شدن یاسین در رسانه ها منتشر 
شد، این خبر به گوش عدنان مطوري، یکي از اهالي 
آبادان نیز رســید. او سگي به نام ناتاشــا دارد که در 
جریان حادثه ریزش ســاختمان متروپل از او براي 
جست وجوي مفقودشدگان کمک گرفته بود. عدنان 
وقتي متوجه شد که جست وجوها براي یافتن یاسین 
به جایي نرسیده است و پدر و مادرش براي او بي قراري 

مي کنند، تصمیم گرفت همراه با ناتاشا راهي زرآباد 
شــود. عدنان و ناتاشــا از همان روزي که به زرآباد 
رسیدند جست وجو براي پیدا کردن یاسین را شروع 
کردند. تالش هاي آنها ادامه داشت تا اینکه سرانجام 
روز پنجشــنبه با گذشــت 12 روز از مفقود شدن 
یاسین، ناتاشا اعضاي تیم جست وجو را به جایي برد 
که هیچ کس گمان نمي کرد پیکر یاســین در آنجا 
کشف شود. او با دست هایش شروع به کندن زمین 
کرد و به این ترتیب نیروهاي مردمي شروع به کندن 
زمین کردند و توانستند پس از 12 روز بي خبري پیکر 

بي جان یاسین را کشف کنند.

ناتاشا چطور یاسین را پیدا کرد
عدنان مطوري هرچند از جانباختن یاسین ناراحت 
است اما خوشحال است که ســگ او ناتاشا توانست 
پیکر ایــن نوجوان را پیــدا کرده و به ســردرگمی 
خانواده اش پایان دهد. او مي گوید: زماني که فهمیدم 
این حادثه اتفاق افتاده تصمیــم گرفتم از آبادان به 
زرآباد بروم تا شاید بتوانیم یاسین را پیدا کنیم تا پدر 

و مادرش به آرامش برسند.  او ادامه مي دهد: روز اولي 
که به زرآباد آمدیم، براي سگم ناتاشا، لباس یاسین 
را آوردند و آن را بو کرد. گفتم برو یاسین را پیدا کن. 
او همان روز مستقیم رفت داخل آب و به ما عالمت 
داد. او ما را  به همان محدوده اي که پیکر یاسین پیدا 
شد برد تا اینکه درنهایت توانست پیکر او را پیدا کند. 
هرچند بعد از 12 روز پیکر بي جان یاســین را پیدا 
کردیم اما همین که پدر و مادر او از بي قراري نجات 
پیدا کردند براي ما ارزشمند است.  مطوری، حادثه 
متروپل را یادآوري مي کند و مي گوید: وظیفه ما بود 
که براي کمک بیاییم. همانطور که در حادثه متروپل 
هم افراد زیادي از شــهرهاي مختلف براي کمک به 
آنجا آمده بودند این هم وظیفه ما بــود که این کار 
را انجام دهیم و براي کمــک به زرآباد بیاییم. من در 
اینجا با ماجراي عجیب و غریبي مواجه شدم و آن هم 
اتحاد بین مردم بود. همه بسیج شده بودند تا هرطور 
که شده یاسین را پیدا کنند. با چشمان خودم دیدم 
که مردم چطور براي پیدا کردن این نوجوان تالش 

مي کردند و اتحاد داشتند. 

پرونده مفقود شدن نوجوان زرآبادي با کشف پیکر او توسط سگ زنده یاب بسته شد

زوج سارق وقتی برای سرقت دوباره به ساختمان اعیانی برگشتند دستگیر شدند

»نقشه کشیده بودم که پس از دستبرد به خانه آقای مهندس، همسرش 
را به قتل برسانم اما در آخرین لحظات التماس های همسرم باعث شد تا 
نقشه را تغییر بدهم« این اعترافات سرایدار خانه ای اعیانی در شمال تهران 

است که به جرم سرقت از این خانه بازداشت شده است.
به گزارش همشــهری، تنها 2روز از ماموریت کاری مهندس جوان در 
خارج از تهران گذشــته بود که او نگران همسرش شد. او و همسرش در 
ساختمانی اعیانی در شــمال تهران زندگی می کردند اما حاال که مرد 
جوان راهی ماموریت شــده بود، هرچه با موبایل همسرش و تلفن خانه 
تماس می گرفت کسی پاسخ نمی داد. آقای مهندس که نگران وضعیت 
همسرش شده بود به تهران برگشت اما وقتی وارد آپارتمانش شد صحنه 
هولناکی را دید. دست و پای همسرش با طناب و دهانش با چسبی بسته 
شده و او بی حال روی زمین افتاده بود. مرد که وحشت کرده بود، دست 
و دهان همسرش را باز کرد و وقتی دید او هنوز نفس می کشد اورژانس را 
خبر کرد و وی را به بیمارستان انتقال داد. این در حالی بود که اثاثیه خانه 
به هم ریخته بود و به راحتی می شــد حدس زد که دزدان وارد خانه شده 

و پس از بستن دست و دهان زن جوان، دست به سرقت از آنجا زده اند.

بازگشت به زندگی 
زن جوان به دلیل اینکه چندین ساعت دهانش بسته و بدون آب و غذا در 
گوشه ای از خانه افتاده بود، شرایط وخیمی داشت. اما با تالش پزشکان 
از مرگ نجات یافت و کمی بعد به هوش آمــد. با بهبودی زن جوان، این 
زوج راهی اداره پلیس شدند تا از ســارقانی که به خانه آنها دستبرد زده 
بودند شکایت کنند. زن جوان در توضیح ماجرا گفت: چون شوهرم راهی 
ماموریت کاری شده بود، من روزها به خانه بستگانم می رفتم و شب ها 
به خانه خودمان برمی گشتم. شــب حادثه که از خانه یکی از بستگانم 
برگشتم، زن و شوهر سرایدار در حالی که پریشان بودند به سمتم آمدند 
و زن جوان با گریه گفت که دزدان به خانه سرایداری آنها دستبرد زده  اند. 

وقتس همراه آنها به خانه سرایداری رفتم ناگهان در را قفل کرده و مرا در 
آنجا زندانی کردند. سپس مرد جوان چاقویی زیر گلویم گذاشت و با تهدید 

کارت های عابربانکم را گرفت و در اختیار همسرش قرار داد. 
شاکی ادامه داد: آنها ابتدا حسابم را خالی کردند و بعد با تهدید کلید های 
خانه ام را گرفتند و مرا به داخل خانه بردند و با زور و تهدید رمز گاوصندوقم 
را هم گرفتند. اموال داخــل گاوصندوقم، ۵میلیون تومــان پول نقد، 
حدود ۶00میلیون تومان دالر و مقداری سکه و طال و ۴گوشی موبایل 
گران قیمت بود که همه را سرقت کردند. پس از آن مرد سرایدار با چاقو به 
سمتم آمد و درحالی که دست و پایم را بسته بود قصد داشت مرا به قتل 
برساند. به او التماس کردم که مرا نکشد اما کامال جدی بود. همان لحظه 
همسرش پادرمیانی کرد و با گریه و التماس از شوهرش خواست تا مرا 
نکشد. حرف های او باعث شد مرد سرایدار عقب نشینی کند. با این حال 
چسبی به دهانم زد و دست و پایم را به تخت اتاق خواب بست تا نتوانم 
تکان بخوردم. ســپس تلفن خانه ام را قطع کرد و موبایلم را هم گرفت و 
پس از آن هردوی آنها فرار کردند. وی گفت: 2روز داخل خانه بدون آب 
و غذا مانده بودم که از هوش رفتم اما خوشبختانه شوهرم زودتر به خانه 

برگشت و نجات یافتم.

طمع دوباره
با این شکایت، پرونده ای در شــعبه چهارم دادسرای ویژه سرقت تهران 
تشکیل و تحقیقات برای دســتگیری زوج سرایدار آغاز شــد. آنها اما 
بدون برجا گذاشتن سرنخی فراری شــده بودند تا اینکه چند روز بعد 
اتفاق عجیبی رخ داد. زوج سرایدار صبح زود به حوالی ساختمان اعیانی 
برگشتند تا شاید بتوانند این بار نقشه سرقت از یکی دیگر از آپارتمان های 
این ساختمان را عملی کنند. آنها این ساختمان را زیر نظر داشتند که در 
همین هنگام زن جوان )مالباخته( برای انجام کاری از ساختمان خارج 
شد و اتفاقی چشمش به مرد ســرایدار افتاد. او با دیدن مرد وحشت زده 

فریاد زد و درخواست کمک کرد و با کمک رهگذران مانع فرار این زوج 
شد. همزمان ماجرا را به پلیس خبر داد و به این ترتیب زوج سارق دستگیر 
شدند. آنها در بازجویی ها به ســرقت از خانه مهندس و همسرش اقرار 

کردند و مرد سرایدار گفت که نقشه قتل زن جوان را کشیده بود. 
او توضیح داد: می دانستم وضعیت مالی آقای مهندس خیلی خوب است 
و به دلیل شــرایط کاری اش مدام به ماموریت می رود. از طرفی معتاد به 
شیشه شــده بودم و پولی برای تامین مواد و زندگی نداشتم. به همین 
دلیل بود که نقشه سرقت کشیدم و می خواستم همسر مهندس را به قتل 
برسانم تا شاهدی باقی نگذارم. اما شب حادثه همسرم مانع شد و بعد از 
سرقت از تهران فرار کردیم و بدهی هایم را پرداخت کردم. حتی یک خانه 
اجاره کردم و موتورسیکلت خریدم تا با آن کار کنم. اما بعداز چند هفته 
طمع دزدی دوباره سراغم آمد و چون کلید ساختمان اعیانی را داشتم و 
اطالعات زیادی از ساکنان آن داشتم، تصمیم گرفتم دوباره برای سرقت 
به آنجا برگردیم و صبح زود، زمانی که تردد در این ساختمان کم است 

نقشه ام را عملی کنیم که گیر افتادیم.
براســاس این گزارش، متهمان با قرار قانونی در اختیار مأموران آگاهی 

تهران قرار گرفتند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

داخلی

سگ زنده یاب عدنان مطوری پیکر یاسین را پیدا کرد یاسین، قربانی حادثه
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روزنامه گلوبال تایمز ]چین[

بایدن پیام چین را گرفت
کاخ سفید به وضوح پیام چین در مورد واکنش احتمالی دیپلماتیک 
و نظامی به سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان را درک 
کرده است. پس از هشدار چین نســبت به »اقدامات قاطعانه« 
در مورد سفر برنامه ریزی شده پلوســی به تایوان، جو بایدن، 

رئیس جمهور آمریکا گفت که پنتاگون با این سفر مخالف است.

کمــی بیــش از یــک هفته پس 
از اســتعفای اول ماریــو دراگی، 
نخست وزیر ایتالیا، که با مخالفت 
سرجبو ماتارال رئیس جمهور این 
کشور مواجه شد، دومین استعفای او مورد تأیید قرار 
گرفت تا شصت و نهمین دولت کوتاه مدت ایتالیا هم 
منحل شده و رقابت برای تشکیل دولت هفتادم آغاز 
شود. ماتارال روز پنجشنبه اســتعفای ماریو دراگی 
را پذیرفت، پارلمان ایتالیا را منحل کرد و خواســتار 
برگزاری انتخاباتی جدید در این کشــور شد. به این 
ترتیب دوره ای استثنائی اما کوتاه از ثبات در سیاست 
ایتالیا به پایان رسید تا به رســم دهه های گذشته، 
یک دوره جدید از بحران و هرج و مرج سیاسی آغاز 
شود. ایتالیایی ها در مواجه شــدن با چنین بحرانی 
ســابقه ای طوالنی دارند، اما این بار در بدترین زمان 
ممکن رخ داده است؛ زمانی که بحران های اقتصادی 
و انرژی ناشی از جنگ اوکراین، از قبل گریبان ایتالیا 

را گرفته است.

بازگشت احتمالی راست ها
ماریو دراگــی نخســتین بار در تاریــخ 23تیرماه 
درخواست استعفای خود را تســلیم رئیس جمهور 
کرد. اســتعفای اول دراگی به این دلیل اتفاق افتاد 
که حزب »5ســتاره«، یکی از احزاب حامی دولت 
ائتالفی او، به رهبری جوزپه کنته، نخست وزیر سابق 
ایتالیا، با برنامه دولت برای مبارزه با قیمت ها همراهی 
نکرد. این بار و پس از گذشــت بیــش از یک هفته از 
استعفای اول، 3حزب از احزاب حامی دولت ائتالفی 
به پشــتیبانی خود از دولت پایــان دادند و حتی در 
جلســه رأی اعتماد به دولت دراگی حاضر نشــدند 
تا بار دیگر ایتالیا درگیر آشــفتگی سیاســی شود؛ 
آشــفتگی ای که از نظر بســیاری از کارشناسان در 
بدترین زمــان ممکن رخ داده اســت. این بار عالوه 
بر حزب 5ســتاره، حزب »لیگ« و متحدان راست 
میانه او پشــت دولت دراگی را خالی کردند. دراگی 
که در گذشــته رئیس بانک مرکزی ایتالیا بوده، در 
دوران 18ماهه نخســت وزیری خود توانست نفوذ و 
اعتبار ایتالیا را در میان کشــورهای اروپایی احیا و 
ایتالیا را از بدترین روزهــای همه گیری کرونا خارج 
کند، اصالحات اساســی در بخش های مغفول مانده 
اقتصاد ایتالیــا ایجاد و میلیاردها یــورو بودجه را از 
صندوق های احیای اتحادیه اروپــا به اقتصاد ایتالیا 
تزریق کند و به محور مقاومت اتحادیه اروپا در برابر 

روسیه تبدیل شود. اما این دوران افزایش نفوذ ایتالیا 
در اروپا، به ســرعت جای خود را به سیاست زدگی 
معمول و رایج این کشور داد. اکنون ایتالیا در معرض 
انتخاب دولتی جدید قرار گرفته که احتماال احزاب 
راست گرای منتقد اتحادیه اروپا و متمایل به روسیه 

از آن پشتیبانی خواهند کرد.

چرا عمر دولت های ایتالیا کوتاه است؟
تغییر زود بــه زود دولت ها در ایتالیا به بخشــی از 
فرهنگ این کشور تبدیل شده است. دولت دراگی با 
عمر تقریبا 18ماه، شصت ونهمین دولتی بود که در 
ایتالیای پس از جنگ جهانی دوم، یعنی طی 77سال 
گذشته تشکیل شده است. به بیانی دیگر، در ایتالیا 
به صورت متوســط هر 13ماه یک بار دولتی منحل 
و دولتی جدید تشــکیل شده اســت. دولت دراگی 
هم میراث دار دولتی بود که توانســته بود 17ماه در 
ایتالیا دوام بیاورد. به نظر می رسد دولت های ایتالیا 
در چرخه معیوبی از فروپاشــی ائتالف های  احزاب 
حامی به دام افتاده اند. هربار دولت جدید به واسطه 
قطع پشتیبانی یکی از احزاب حاضر در ائتالف وادار 
به استعفا و انحالل می شــود؛ اتفاقی که برای دولت 
جوزپه کنته و ماتئو رنتسی، نخست وزیران پیش از 
دراگی هم رخ داد. در نظام سیاســی ایتالیا، وزرای 

کابینه توســط رئیس جمهور منصوب می شوند، نه 
نخست وزیر. از این رو هربار که نخست وزیر به عنوان 
رئیس دولت بخواهد تغییراتی در کابینه ایجاد کند، 
مجبور به استعفاســت. اما این سازوکار عامل اصلی 
طول عمر کوتــاه دولت های ایتالیا نیســت. یکی از 
عوامل این بی ثباتی شــاید ذات پنهان جنگ سرد 
سیاسی باشــد که میان احزاب این کشور در جریان 
است؛ جنگی که در سال های اخیر به واسطه اختالف 
نظر میان احزاب بر ســر موضوعات اساســی نظیر 
باقی ماندن ایتالیا در منطقه یورو و تأثیر ادغام ایتالیا با 
منطقه یورو بر وضعیت اقتصادی این کشور، شدیدتر 
شده است. انتظار می رود این موضوعات در انتخابات 
زودهنگام آتــی ایتالیا به محورهــای کلیدی برای 
نبرد انتخاباتی میان احزاب راســت گرا و پوپولیست 
با رقبایشان تبدیل شوند. اما ریشــه ای ترین عامل 
بی ثباتی سیاسی در ایتالیا را شاید بتوان اتکای ایتالیا 
بر سیستم »نمایندگی تناســبی« دانست؛ نظامی 
انتخاباتی ویژه کشــورهای چندحزبی که براساس 
آن هر حزب، به نسبت آرایی که در انتخابات به دست 
می آورد در پارلمان صاحب کرسی می شود. براساس 
گزارش اکونومیست، این ویژگی باعث افزایش قابل 
توجه تعداد احــزاب در ایتالیا شــده و تکثر احزاب 
به معنی لزوم ایجاد ائتالف برای تشــکیل دولت در 

نظامی چندحزبی اســت. قوانین انتخاباتی ازجمله 
قوانین کنونی ایتالیا، از تشکیل ائتالف های سیاسی 
پشتیبانی کرده و احزاب را تشویق به ائتالف می کند. 
اما راهکاری برای جلوگیری از فروپاشــی ائتالف ها 
پس از برگزاری انتخابات در قوانین وجود ندارد. ماتئو 
رنتسی، نخست وزیر پیشــین ایتالیا در سال2018 
به عنوان نماینــده حزب دمکرات پیــروز انتخابات 
شــد، اما بالفاصله پس از انتخابات، حزب دمکرات 
را ترک کرده و حزب خــود با نام »ایتالیــا ویوا« را 
تشکیل داد. طرفداران حزب جدید او تنها 18کرسی 
از 321کرسی سنای ایتالیا را در اختیار داشتند، اما 
همین تعداد هم توانســت 18ماه پیش آرای جوزپه 
کنته، نخست وزیر وقت ایتالیا را از اکثریت بیندازد و 
با خروج از ائتالف، منجر به انحالل دولت کنته شود. 
کنته اکنون اقدامی مشابه را با دولت دراگی انجام داده 
و با خروج از ائتالف وحدت ملی، در نهایت منجر به 
انحالل دولت دراگی شد. به بیانی دیگر، می توان ریشه 
بی ثباتی سیاسی در ایتالیا را در آمادگی قانونگذاران 
منتخب ایتالیایــی برای ترک احــزاب اولیه خود و 
تشکیل احزابی جدید دانســت که از توانایی باالیی 
برای ســنگ اندازی در عملکرد دولت های ائتالفی 
ایتالیا برخوردارند؛ روندی که از اواخر قرن نوزدهم 
در سیاست ایتالیا آغاز و تا به امروز ماندگار شده است.

چرخه معیوب سیاست در ایتالیا
عمر کوتاه دولت ها به بخشی از فرهنگ سیاسی ایتالیا تبدیل شده که ریشه در بی ثباتی ائتالف های سیاسی این کشور دارد 

نخست وزیر بعدی انگلیس کیست؟ 
رقابت برای به دست آوردن کرسی نخست وزیری 
انگلیس، به ریشی سوناک و لیز تراس رسیده است

رقابت هــای درون حزبی حزب محافظــه کار انگلیس برای 
انتخاب جانشین بوریس جانســون، نخست وزیر مستعفی، 
به مرحله نهایی خود رسیده است. پس از چند هفته رقابت 
نفس گیر سیاسی که از شکاف عمیق در حزب حاکم انگلیس 
پرده برداشت، سرانجام »ریشی سوناک« وزیر پیشین دارایی 
و »لیز تراس« وزیر خارجه انگلیس، به عنوان 2نامزد نهایی 

رقابت بر سر کرسی نخست وزیری انتخاب شدند.
براساس روال حزب محافظه کار، برای انتخاب رهبر حزب، 
در چندین دور رای گیری از تعداد نامزدها کاســته می شود 
تا در نهایت از فهرســت آنها فقط 2نفر باقــی بماند. در هر 
دور نامزدی که کمترین رأی را کســب کرده باشد از رقابت 
حذف می شود. در نهایت وقتی 2نامزد نهایی مشخص شد، 
رای گیری گســترده تری میان تمام اعضای حزب شــامل 
نمایندگان و افرادی که عضو پارلمان نیســتند اما عضوی از 

حزب محافظه کار به شمار می روند برگزار می شود.

از 11کاندیدای اولیه برای جانشینی جانسون، اکنون ریشی 
سوناک و لیز تراس باقی مانده اند؛ سیاستمدارانی که گرچه 
هر دو متعلق به جناح راســت حزب محافظه کار هستند اما 
در سیاســت های کالن ازجمله در حوزه سیاست خارجی و 
مسئله چین تفاوت های آشکاری با یکدیگر دارند. براساس 
آرای اخذ شده، سوناک 137 و تراس 113 رأی کسب کردند. 
نتیجه انتخابات نیمه شهریور مشخص می شود و نامزد پیروز 
اوایل مهرماه)اوایل اکتبر( رهبــر حزب محافظه کار و نهایتا 

نخست وزیر انگلیس خواهد شد.
تا به اینجا ســوناک همواره صاحب بیشــترین رأی شده و 
ناظران سیاســی بر این باورند او از بخت بیشتری در مقابل 
تراس برخوردار است. ســوناک که در دولت جانسون، وزیر 
دارایی بود، نخستین مقام ارشد دولت او به شمار می رود که 
پس از افشای دروغ گویی نخست وزیر، از سمت خود استعفا 
کرد. همین مسئله موجب شــد او به یکی از محبوب ترین 
شخصیت ها در میان جریان های سیاسی منتقد جانسون در 
انگلیس تبدیل شود. نشریه اکونومیست نیز به کارنامه موفق 
او در مدیریت اقتصاد کرونازده انگلیس اشاره کرده و نوشته 
سیاست های ریشی سوناک گرچه موفق بود اما مخالفت هایی 
را نیز در پی داشــت ازجمله به دلیل دریافت باالترین سطح 
مالیات در چند دهه گذشــته. در این میان، خودداری اولیه 
همسر ثروتمند سوناک از پرداخت مالیات موقعیت سیاسی 
او را تضعیف کرد. سوناک از مدافعان خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا موسوم به برگزیت بوده است. او که ریشه اش به پنجاب 
هند بازمی گردد، در صورت انتخاب به عنوان نخســت وزیر، 
نخستین فردی اســت که با اصالت آسیایی به عنوان رئیس 

دولت این کشور برگزیده خواهد شد.
لیز تراس در صورت پیروزی در این رقابت پس از مارگارت تاچر 
و ترزا می، سومین زنی اســت که نخست وزیر انگلیس خواهد 
شــد. او به دنبال رضایت از عملکردش در مقــام وزیر تجارت 
بین المللی، در دولت بوریس جانسون به وزارت خارجه انگلیس 
رسید. تراس پیش از همه پرســی برگزیت از مدافعان حضور 
انگلیس در اتحادیه اروپا بود. او با این حال پس از همه پرسی 
نظرش را تغییر داد و از مدافعان خروج از اتحادیه اروپا شد. گفته 
می شود او از حمایت شماری از نمایندگان حزب محافظه کار 
در مجلس عوام برخوردار اســت. در دوره ای که اختالف های 
فنی میان انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر برگزیت و مسئله ایرلند 
شمالی باال گرفته بود، لیز تراس به عنوان وزیر خارجه موضعی 
سرسختانه علیه بروکسل داشت. او همچنین به دلیل بیانیه های 
خصمانه اش در برابر چین شناخته شده است و بارها رقیب خود 
ریشی سوناک را به نرمش در برابر پکن متهم کرده است. تراس 
بارها با حمایت از فروش تسلیحات به تایوان گفته که غرب باید 
اطمینان حاصل کند که تایوان قادر به دفاع از خود است. این 
سیاستمدار انگلیسی همچنین پکن را به نقض تعهداتش در 
هنگ کنگ متهم کرده اســت؛ مواضعی که همواره با اعتراض 

چین روبه رو شده است.
ریشی سوناک اما در جهت بهبود روابط تجاری میان 2کشور 
فعالیت کرده و ازجمله سیاســتمدارانی است که از شروع 
مجدد گفت وگوهای اقتصادی و مالی میان انگلیس و چین 
حمایت کرده اســت. روزنامه چینی گلوبال تایمز با اشاره به 
اختالفات بنیادین 2کاندیدای حزب محافظه کار در سیاست 
خارجی به ویژه رویکرد ضدچینی تراس نوشته: »تا جایی که 
به چین مربوط می شود، نتیجه این انتخابات 2حالت خواهد 
داشت یا لیز تراس به قدرت خواهد رسید که خواستار برخورد 
سرسختانه تر با چین اســت و یا ریشی سوناک، نخست وزیر 
خواهد شد که سیاستمداری به مراتب واقع بین و عملگراتر 
است. این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا روابط میان 
لندن و پکن بهبود خواهد یافت یا بدتر خواهد شد. هم اکنون 
روابط 2کشــور در یک حالت تعلیق قرار دارد و تا زمانی که 
نخست وزیر بعدی انتخاب نشود چیزی تغییر نخواهد کرد.«

ارزیابی دقیق نحوه رأی اعضای حزب محافظه کار غیرممکن 
است. اغلب ناظران سیاسی بر این باورند که ریشی سوناک 
می تواند رأی اکثریت حزب را به دســت بیاورد و بیشترین 
شــانس برای برنده شــدن در هر انتخابات عمومی آینده 
را خواهد داشــت. امــا لیز تــراس گرچه در میــان عموم 
رای دهنــدگان محبوبیت کمتری دارد امــا حمایت برخی 
از اعضای ارشــد بانفوذ را داراســت که معتقدند او توانایی 
متحد کردن جناح راســت حزب محافظه کار را دارد. نکته 
اما اینجاســت که اگر او به عنوان رهبر حــزب و در نتیجه 
نخست وزیر بعدی انتخاب شــود می تواند احتمال شکست 
حزب محافظــه کار در انتخابات عمومی بعدی را به شــدت 
افزایش دهد. اغلب ناظران پیش بینی می کنند که انتخاب 
لیز تراس می تواند حزب کارگر را پس از یک دهه بار دیگر در 

انگلیس به قدرت برساند.

امامعلی رحمان 
رئیس جمهور تاجیکستان

وضعیــت در افغانســتان بدتر شــده و 
این وضعیت نه تنها بر آســیای مرکزی 
تأثیر منفی خواهد داشت، بلکه منجر 
بــه تغییــرات ژئوپلیتیکــی در تــوازن و 
قــدرت در کل منطقــه اوراســیا خواهد 
شــد. طالبان به شــکل کنونی قادر به 
حل مســائل مدیریتی کشــور نیست. 

)آسیاپالس(

نانسی پلوسی
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا

در  بایــد  آمریــکا  خارجــه  وزارت 
اســرع وقت روســیه را به عنوان کشور 
حامــی تروریســم معرفــی کنــد؛ در 
غیرایــن صــورت کنگــره ایــن کار را بــا 

جدیت دنبال خواهد کرد.
 اقــدام بــرای برچســب زدن بــه دولت 
حامــی  دولــت  به عنــوان  روســیه 
تروریســم خیلــی دیــر شــده اســت. 

)پولیتیکو(

نقل قول خبر جهان نما

کیوسک

همزمان با ادامه درگیری ها در 
اوکراین، نمایندگان مســکو و 
کی یف روز جمعه وارد استانبول 
ترکیه شــدند تا توافقی را در 
ارتباط با از سرگیری صادرات گندم و حمل غالت 

از بنادر اوکراین در دریای سیاه امضا کنند.
»سرگئی شــویگو« وزیر دفاع روســیه همراه با 
»اولکساندر کوبراکوف« وزیر زیرساخت اوکراین، 
»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل و »رجب 
طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه امضای این 
توافق را برعهده داشــتند. گوترش و آنکارا 2 ماه 
است که برای میانجیگری روند بازگشایی بنادر 
اوکراین در دریای ســیاه و توافق بین مســکو و 

کی یف کار می کنند.
خبرنگار بی بی سی از محل مذاکرات گزارش داد 
که امضای این توافق نخستین گام در یک فرایند 
پیچیده اســت و امید بزرگی برای کشــاورزان 
اوکراینی خواهد بود که هم اکنون به دلیل جنگ 
فقط یک پنجم محصوالت خود را صادر کرده اند. 
نماینده تجاری اوکراین در حاشــیه این نشست 
گفت که تولید گنــدم در 80درصــد مزارع در 
سطح عادی اســت، اما این محصول باید صادر 
شود تا کشاورزان بتوانند برای فصل کاشت بعدی 
برنامه ریزی کنند. امضــای این توافق همچنین 
به معنای امیدواری بــرای تعدیل قیمت جهانی 

مواد غذایی در بسیاری از کشورهاست. 
در حاشــیه امضای توافقنامه صــادرات غالت 
اوکرایــن، »میخایلــو پودولیــاک« مشــاور 

رئیس جمهــور اوکرایــن به خبرنــگاران گفت 
که اوکراین هیچ قرارداد مســتقیمی با روســیه 
امضا نمی کنــد؛ هرچند با توافق غیرمســتقیم 
موافق است. او در توییتر نوشت: »اوکراین هیچ 
ســندی با روســیه امضا نمی کند. ما با ترکیه و 
ســازمان ملل توافقنامه امضــا خواهیم کرد.« 
مشــاور رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت: 
هرگونه اقدام روسیه بر ســر اجرای توافق غالت 
با پاســخ نظامی مواجه خواهد شــد. پودولیاک 
در ادامه هرگونه اسکورت کشــتی های باربری 
اوکراین توسط کشتی های روســی را رد کرد و 
گفت: درصورت نیاز همه بازرســی کشتی های 
حمل غالت فقط توســط گروه های مشــترک 

انجام می شود.
انتشار خبر امضای توافق روسیه و اوکراین برای 
صادرات غالت به کاهش قیمــت جهانی گندم 
در روز جمعه منجر شــد و قیمت گندم شیکاگو 
به عنوان معیاری کلیدی برای بازار جهانی بیش 
از 3درصد کاهش داشــت. همچنین قیمت آتی 
گندم انگلیس به عنوان معیار اروپایی گندم تقریباً 
3درصد کاهش نشان داد. انتظار می رود با نهایی 
شدن و اجرای موفق توافق صادرات غالت، روند 

کاهش قیمت جهانی گندم ادامه دار باشد.
براساس توافق اســتانبول، قرار شده که اوکراین 
آب های بندر اودســا را که محل اصلی بارگیری 
غالت خواهد بود، مین روبی کند و روســیه نیز 
متعهد شــده کشــتی های حمل غالت را مورد 

حمله قرار ندهد.

چشم بازار جهانی گندم به توافق روسیه و اوکراین
مسکو و کی یف در مذاکرات استانبول بر سر صادرات غالت اوکراین توافق کردند
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گرینویچ

تست جو بايدن مثبت شد

 

واشــینگتن: کاخ ســفيد اعالم کرد که جو بایدن، 
رئيس جمهوری آمریکا به کرونا مبتال شده است. کارین 
ژان  پير، سخنگوی کاخ ســفيد گفت که بایدن »عالئم 
خفيفــی« دارد و اقدام به مصرف داروی ضد ویروســی 
پاکسلووید کرده که برای کاهش شدت بيماری توليد شده 
است. به گزارش یورونيوز، طبق تحقيقات صورت گرفته 
قرص پاکسلووید که از سوی شــرکت داروسازی فایزر 
توليد می شــود می توانــد باعث کاهــش 90درصدی 
بستری شدن در بيمارستان و مرگ ومير در بين بيمارانی 
شود که احتمال می رود به نوع شدید کرونا مبتال شوند. 
این قرص باید به مدت 5روز پــس از بروز عالئم تجویز 
شود. بایدن 79ساله، پس از اینکه دوبار در سال گذشته با 
واکسن فایزر واکسينه شد، دوز یادآور واکسن کرونا را در 
ماه مارس دریافت کرد. پس از آخرین معاینات پزشکی 
رئيس جمهوری آمریکا در ماه نوامبر گذشته، اعالم شد که 

بایدن در انجام وظایفش مشکلی ندارد.

تماس اورژانسی برای آسیب اورژانسی

حق کشی کارگران مهاجر
 

رم: »انجمن ملی وزارتخانه های ایتاليا« )ای ان ســی آی( 
اعالم کرد که دســت کم 10هزار کارگــر مهاجر در بخش 
کشاورزی این کشور بدون داشتن هرگونه حق و حقوقی در 
»سکونتگاه های غيررسمی« زندگی می کنند. این انجمن 
در گزارش خود اعالم کرد که بسياری از این سکونتگاه های 

غيررسمی، سال هاست که در ایتاليا وجود دارند. 
گزارش »ای ان سی آی« به عنوان بخشی از یک برنامه 3ساله 
برای مبارزه با استثمار کارگران در بخش کشاورزی و مواد 
غذایی ایتاليا و براساس »سرشماری« شهرک های حاشيه ای 
از اکتبر2021 تا ژانویه2022 تهيه شده است. نویسندگان 
این گزارش، نتایج تحقيقات خود را بی سابقه ارزیابی کردند؛ 
هرچند که فقط نيمی از شهرداری های ایتاليا پرسش نامه 

مربوطه را پر کرده اند. 
براساس گزارش منتشرشــده، 38مقام محلی در مجموع 
150سکونتگاه غيررسمی را اعالم کرده اند. ایتاليا به دليل 
موقعيت جغرافيایی اش یکی از کشــورهای مطلوب برای 
مهاجرانی اســت که می خواهند خود را به اروپا برســانند. 
براساس برآوردها دست کم 5.1ميليون مهاجر تا سال2021 
ميالدی در ایتاليا ساکن شده اند که 8.7درصد از جمعيت 

این کشور را تشکيل می دهد.

میکروپالستیک در آب معدنی
 

پاريس: نتایج یک پژوهش در فرانسه نشان می دهد که اکثر 
بطری های آب معدنی حاوی ميکروپالستيک هستند. مؤسسه 
»اقدام برای محيط زیســت« در این پژوهش بطری های آب 
معدنی چندین کارخانه  را توسط یک آزمایشگاه تخصصی مورد 
مطالعه و تجزیه و تحليل قرار داده است. براساس یافته های این 
تحقيق، از هر 9بطری  آب معدنی دســت کم در 7بطری وجود 
ذرات ریز پالستيکی معلق در آب تأیيد شده است. اندازه این 
ذرات معموال کوچک تر از 5ميلی متر است و شمارشان کم، ولی 
در آب توليدی کارخانه های مختلف متفاوت اســت. به عنوان 
نمونه، یک بطری  کوچک آب مخصوص کودکان مارک »ویتل« 
)Vittel( نســبت به بقيه مارک های موجود در بازار فرانســه 
حاوی ذرات پالستيکی بيشتری بوده؛ درحالی که در آب های 
توليدی کارخانه »ُولویــک« )Volvic( اثری از این ذرات تا به 
حال دیده نشده است. ماگالی رینگوت، از مؤسسه »اقدام برای 
محيط زیست« می گوید: »آلودگی ها مربوط به زمان بسته بندی 

است؛ حاال چه خود بطری چه درب بطری.

صالت ظهر چله تابستان... عکس: همشهری / محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

  خوباِن دروغگو

   یکی از آفات و آسيب هایی که دامن گير دین پژوهی معاصر 
و معرفت دینی شده و وجه های غيرعقالنی و غيرفطری از دین 
به نمایش می گذارد، پذیرش و نقــل مطالب و روایات ضعيف و 
بی مدرکی است که هيچ گونه پشتوانه معرفتی نداشته و محکمات 
قرآن، روایات و احکام عقلی آنها را پشــتيبانی نمی کند. ناقالن 
اینگونه مطالب با تصلــب بر ميراث بازمانده از ســلف، هرآنچه 
گذشتگان در کتب خویش نقل کرده اند را وحی منزل پنداشته و 
بدون مواجه های فعال و نکته سنجانه، و اجتهادی عميق و انيق، 

بر اینگونه دین شناسی پافشاری می کنند.
     به اعتراف بســياری از علمای اماميه، در کتب روایی شيعه 
احادیثی به چشــم می خورد -هرچند معــدود - که هيچ گونه 
ســند و مدرک معتبری نداشــته، بلکه این مجموعــه روایات، 
مجعول به دست جاعالن حدیث اســت. )مجلسی، محمدتقی، 
روضه المتقين فی شــرح کتــاب من الیحضــره الفقيه، ج14، 
ص404؛ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج21، ص105( ذکر 
این نکته ضروری است که این آفت ویرانگر در کتب اهل سنت 
به مراتب بيشتر از کتب شيعه یافت می شود و متأسفانه برخی از 
جعليات در کتب اهل سنت با سهل انگاری و یا تعمد وارد تراث 

شيعه شده است.
    وقتی ســخن از جعل و وضع حدیث به ميان می آید، تصور 
می شــود که جاعالن حدیث هميشــه جاهالن یا دشــمنان و 
منکران دین خــدا، انبياء و ائمه)عليهم الســالم( بوده اند، حال 
آنکه در بســياری از مــوارد، جعــل حدیث به دســت خوبان، 
صالحان و دلســوزان دین و افرادی که تعصبات دینی و مذهبی 
 داشته اند، رخ داده اســت که به جهت ترغيب و تشویق مردم به 
سمت دینداری و بزرگ جلوه دادن دین خدا و شخصيت انبياء 
و اهل بيت)عليهم السالم( در افکار و اذهان مردم، دست به جعل 
حدیث زده و بدین منظور دین سازی  و فضيلت تراشی می کردند.

    از این به اصطالح دینداران ناآگاه، که دین را همچون غریقی 
می بينند و به هر رطب و یابســی برای نجات آن چنگ می زنند، 
با عنوان »الکّذابون الصالحون؛ خوبان دروغگو« یاد می شود. این 
گروه با تمسک به مطالب دليل نما برای این روش و منش خود 
دليل تراشی کرده و هنگامی که از این افراد سؤال می شد به چه 
منظور این احادیث را جعل کرده و روایات بدون ســند و مدرک 
را بيان می کنيد؟ می گویند: »نحن نکذب لــه ال عليه؛ ما برای 
تقویت و تبليغ دین خدا ایــن احادیث را جعل می کنيم نه عليه 
دین خدا و اوليای او!« )یعقوب، حسين، أین سنه الرسول وماذا 

فعلوا بها؟ ص380(
    این متعصبان مذهبی به جای آنکــه از دین و مبانی دینی، 
تبيين و دفاعی عقالنی داشته باشند، به سمت خرافات و مطالب 
سست و بی پایه روی آورده و تا می توانند برای عامه مردم به جهت 
برانگيختن احساسات و ترغيبشان به سمت دینداری، روایات و 
حکایات جعــل و نقل کرده و در توجيهــی عجيب دليل چنين 
کاری را اینگونه بيان می کردند: »وضعناه لنرقق بها قلوب العامه؛ 
ما جعل حدیث می کنيم تا قلوب مردم را به ســمت دین سوق 
دهيم!« )تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج1، ص614( این 
انحراف هرچند در مکتب اهل سنت رخ داده، ولی رسوباتی از آن 

را می توان در مذهب تشيع پيدا کرد.
    خوبان دروغگو وقتی دیدند مــردم از خواندن قرآن اعراض 
کرده و کمتر قرآن را قرائت و تالوت می کنند، دســت به جعل 
روایت زده و برای قرائت برخی از ُسَور، فضيلت تراشی و ثواب پاشی 
کردند. )شــعرانی، ابوالحســن، رســاله ای در علم درایه عالمه 
شعرانی، ص153( البته این سخن بدین معنا نيست که روایات 
معتبر در باب فضيلت سوره های قرآن و ثواب قرائت آن در کتب 
روایی شيعه موجود نيســت، بلکه حقير معتقدم ضمن وفاداری 
ارزش شناســانه به مواریث فخيم خودی، بازپيرایی، بازخوانی و 
بازپژوهی این احادیث با رویکردی اجتهادی ضرورت داشــته 
و هرچند در برخی از کتب تفســيری )خویی، سيدابوالقاســم، 
البيان فی تفســير القرآن، ص 28( به این مهم پرداخته شــده 
اســت، ولی این موضوع هنوز از اولویت های دین پژوهی معاصر 

به حساب می آید.
    امروزه متأســفانه هنوز این رویکرد در بين برخی خطباء، 
وعاظ و مادحين اهل بيت عليهم السالم - هرچند قليل- وجود 
دارد و پرونده خوبان دروغگو به کلی بسته نشده و این نوغاليان 
و به اصطالح دلســوزان دین، با پذیرش ماکياوليسم و اعتقاد به 
»الغایات تُبّرر المبادی؛ هدف وسيله را توجيه می کند«، بعضاً با 
مالحظه ذائقه عوام و با انگيزه های گوناگون از حس نجات بخشی 
مؤمنان اســتفاده کرده و با تحریک احساسات، دست به جعل 
حکایات و روایات می زنند و تيغ تبليغ چنين مبلغانی به راحتی 
وجهه و آبروی دیــن را ذبح می کند. بيان خواب ها و تشــرفات 
ســاختگی به خدمت امام زمان)عج(، جعل و نقــل کرامات و 
معجزات غيرمستند، ذکر روضه های بی اعتبار از مصادیق آشکار 
همين رویکرد غلط در دوران معاصر است. به جهت پيراستگی 
منابر دینی و روضه ها از این خرافه پردازی های آســيب زا، علما، 
برجســتگان علمی باید با تبيين صحيح معــارف دینی، مانع از 
رسوخ مسائل خرافی شــوند. مقام معظم رهبری در این رابطه 
می فرماید: »روحانيون  و مبلغين  اسالمی  باید در ماه  محرم  معارف  
حسينی  و علوی  را که  منطبق  بر معارف  قرآنی  و اسالمی  اصيل  و 
صحيح  است ، به صورتی  منطقی  و مستدل  برای  مردم  تبيين  کنند 
و با پرهيز از سخنان  سست  و نادرست  و تأکيد بر انجام  مطالعات  
الزم  به  سؤال های  جوانان  ما پاسخ های  مســتدل  بدهند... باید 
از ذکر مطالب  خالف  و نامربوط که  موجب  وهن  مذهب  اســت ، 

اجتناب  شود.« 1372/3/26 
    به زعم نگارنــده، به رغم وجود روایــات و حکایات معتبر و 
مستدل، جعل و نقل روایات و حکایات ضعيف و بدون سند برای 
تقویت دین راهبری اشتباه و غلط بوده و نتيجه ای جز تمسخر و 
معرفی اسالم به عنوان دینی به دور از عقالنيت و منطق نداشته 
و به همين دليل برخی بزرگان دیــن، احادیث منقول از طرف 
راویانی که چنيــن رویکردی داشــته اند را نپذیرفته و از چنين 
رهيافتی به شــدت انتقاد می کنند. )صدر، محمدباقر، مباحث 
االصول، ج2، ص571( راقم این سطور معتقد است حساسيت بر 
محتوا و شکل مراسمات مذهبی تنها وظيفه عالمان دینی نيست، 
بلکه مردم نيز به عنوان مخاطب اصلی این جلسات اثرگذار و مهم 
باید بر مطالب بيان شده در منابر و روضه ها حساس بوده و از خطبا 
و مادحين منبع و مستند طلب کنند تا این رویه به یک فرهنگی 
عمومی تبدیل شود و هرکسی نتواند با نقل جعليات و خرافات، 
منابر مذهبی و روضه های پربرکت اهل بيت)ع( را از کارایی خود 
منحرف ساخته و به مراسماتی خنثی و بی خاصيت تبدیل کند.

احتمــاال اســم »قانون 
بقای انرژی« به گوشتان 
خورده باشــد. قانون بقای انرژی می گوید که 
انرژی هرگز از بين نمی رود بلکه از شــکلی به 

شکل دیگر تبدیل می شود.
دانشمندها آنقدر مشــغول اثبات قانون بقای 
انرژی بوده اند که در این همه ســال هایی که 
بشر به یکجانشــينی و زندگی در آپارتمان ها 
رو آورده فرصت نکرده اند »قانون بقای ظرف 
کثيف« را اثبات کننــد و آن را به کتاب های 

درسی اضافه کنند.
قانون بقای ظرف کثيف می گوید که ظرف های 
کثيف هرگــز از بيــن نمی روند بلکــه برای 
لحظه هایــی کوتاه رنگ تميزی به خودشــان 
می بينند. یک تبصره خيلی مهم هم دارد: اگر 
در خانه هيچ ظرف کثيفی نمی بينی 2 حالت 
دارد، یا خوب نگشــته ای یا درست در لحظه 
طالیی قبل از کثيف شــدن نخستين ليوان یا 

پيش دستی قرار داری.
ظرف کثيف موجودی موذی و توجه طلب است. 
فرقی هم نمی کند که ظرف ها با دست شسته 
شوند یا با ماشين ظرفشویی. به هرحال وقتی 
که با یک کوه ظرف کثيف روبه رو می شــوی، 
نمی توانی از روش هــای دفاعی معمول که در 
مقابل خرس های وحشی کاربرد دارد استفاده 
کنی. هرچقدر هم بی حرکت و ســاکن بمانی 
کوه ظرف بی خيال نمی شــود و خانه را ترک 
نمی کند. اگر در چشم هایش هم زل نزنی فرقی 
نمی کند. او به تو زل زده است به هرحال و بعد از 

مدتی مجبوری تسليم شوی.
کوه ظرف البته کم کم کوچک می شــود، تپه 
می شود و بعد تمام. درست وقتی که دستکش 
ظرفشــویی را روی آبچکان می گــذاری و به 

کمــرت پيــچ و تابــی می دهی تــا از 
خشــکی دربياید، برمی گردی سمت 
گاز و دشمن هميشــگی را می بينی: 
قابلمه ای کثيف در مجاورت ماهيتابه ای 
با باقيمانده خشکيده نيمرویی و اجاق 

گازی که پر از لکه هــای ریز روغن 
است.

لبته و  در اینجــا ا
مـتــأسـفــانـــه 

نمی توانی تســليم این 
صحنه آرایی خطرناک نشوی. 

چون هنوز اميدواری بــه اینکه ظرف ها تمام 
 شوند و روی پيشخوان را دســتمال بکشی و 
بروی بخوابی. قابلمه و ماهيتابه را که شستی 
باید بروی پيش دســتی ها را از روی ميز وسط 
نشــيمن برداری بياوری و ليوان های چای را 

جمع کنی و سری هم به اتاق فرزندت بزنی.
فرزندان در ســنين نوجوانی به محتکر ظرف 
کثيف تبدیــل می شــوند. آنهــا می توانند 
ظرف های کثيف را در جاهایی که عقل کسی 
به آن نمی رســد پنهان کننــد و وجودش را 
بــه کل فراموش کنند. وقتی کــه ظروف در 
این پایگاه ها شناســایی و معدوم شدند، آنها 
آمادگی اش را دارند کــه پایگاه های تازه ای 
بســازند و ظرف ها را زیر کــوه لباس ها، زیر 
تخت، توی کشــو و یا الی کتاب های درسی 
پنهان کننــد. این موجودات البتــه از اینکه 
کســی وارد اتاقشــان بشــود هم خوششان 
نمی آید بنابراین حمله بــه ظروف کثيف در 

آنجا باید کوتاه و مؤثر برنامه ریزی شود.
در این مرحله که تقریبا همه ظرف های کثيف 
خانه شناســایی، شســته و در آبچکان قرار 
گرفته اند قطعا یکی یا تشــنه اش می شود یا 
هوس می کند ميوه ای بخورد یا اینکه چون از 
شام خوردنش خيلی گذشته یک نيمرو برای 

خودش درست کند.
به اینجا که رســيدید یادآوری »قانون بقای 
ظرف کثيف« به کمکتــان می آید. می توانيد 
به خودتان دلداری بدهيد و بگویيد خانه همه 
همين است و هرگز همه ظرف ها تميز نيستند 
و اصال از روز ازل قرار نبوده همه ظرف ها تميز 
باشــند و قبل از اینکه نصفه شب شود، بروید 

بخوابيد.

یادداشت های یک محکوم به آشپزخانه

شیدا اعتماد

حجت االسالم سید محمد کاظمی شیخ شبانی

قانون بقای ظرف کثیف

تقويم / زادروزعدد خبر

 خالق کارآگاه مارلو

71ســال عمر کرد و هیچ کس توی دنیا به 
اندازه فیلیپ مارلو مديونش نبود کارآگاهی 
با استعداد و در حدود 40سال سن، با قد بلند 
و چشمان خاکســتری که دارای تحصیالت 
دانشگاهی بود و عالقه زيادی به حل مسايل 
شطرنج و همچنین موسیقی کالسیک داشت 
و گاهی تا مرز جنــون و ناامیدی می رفت و 
برمی گشــت. کجا برمی گشت؟ سر داستان 

بعدی »ريموند چندلر«.
بیلی وايلدر به طور مشکوکی تحت تأثیر جمله 
معروف چندلر بود: »هیچ چیز خالی تر از يک 
استخر خالی نیست.« سرش را تکان می داد، 
نچ نچ می کرد و می گفت: »عجب جمله ای.« 
با اين حال معتقد بود که او نه تنها پیپ بدبو 
می کشد، بلکه کاری غیراز ديالوگ نويسی 
بلد نیست. البته ديالوگ نويسی خوب. آن هم 

از نظر وايلدر.
برخالف نظر وايلدر اما، چندلر يکی از برترين 
نويسندگان رمان جنايی و پلیسی بود و در 
پیچاندن و له و لــورده کردن مخاطب تبحر 
داشــت. رازها و معماهايش و روابط عجیب 
و غريب و پیچیده آدم هايــش ديوانه تان 
می کند. آيا اينها دلیل کمی است که چند تا 
آدم حســابی »خواب بزرگ«، »خداحافظی 
طوالنی«، »خداحافظ محبوب من« و چندتا 
آدم متوســط 3 کتاب ديگــرش را فیلم 
کنند؟ چندلر 2کار ديگر هم کرده اســت؛ 
نوشــتن فیلمنامه های »غرامت مضاعف« 
و »بیگانگان در ترن« بــرای بیلی وايلدر و 
هیچکاك. سال1۹46 چندلر جايزه ادگار را 
برای فیلمنامه نويسی گرفت و 8سال بعد در 
سال1۹۵4 اين جايزه را به خاطر رمان نويسی 
دريافت کرد. در فیلم های اقتباســی از آثار 
چندلر، بازيگران سرشناســی مثل همفری 
بوگارت، رابرت میچــام، ديک پاول و الیوت 
گلد و جیمز گارنر ايفاگر نقش کارآگاه مارلو 

بوده اند. 

حافظ

ترسم که اشک در غِم ما پرده در شود
وين راِز سر به ُمهر به عالَم َسَمر شود

خشــونت، تنبيه بدنی و آزار جنســی از آن دست 
کلمات ناخوشــایندی اســت که هرازچندگاهی 
اخباری از وقوع آنها در گوشــه و کنار نه تنها کشور 
ما بلکه دنيا، در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می چرخد. ماجرای معلمی که به بهانه کالس تقویتی 
چند دانش آموز را مورد آزار و اذیت قرار داده را حتما 
در روزهای اخير شــنيده یا خوانده اید. اتفاقی که 
می تواند زنگ خطری برای خانواده ها و مســئوالن 
باشد تا برای مراقبت بيشتر از کودکان به فکر راه چاره 
باشند. قاعدتا پيشگيری از بروز چنين رویدادهایی 
هميشه بهتر از درمان اســت و برای پيشگيری هم 

الزم است که سطح آگاهی خانواده ها و کودکان ارتقا 
پيدا کند و کسانی که با هر شغلی در ارتباط مستقيم 
با کودکان قرار دارند، از نظر ســالمت روانی مورد 

تأیيد قرار بگيرند.
با این حال اگر خانــواده ای در معرض وقوع چنين 
رخــداد تلخی قــرار گرفــت ، می توانــد به جای 
پنهان کاری یا ســرپوش گذاشــتن روی اتفاق، با 
شــماره 123برای ارائه خدمات مشاوره، مددکاری 
و روانشناسی تماس بگيرند. هرچند که خط تلفنی 
اورژانس اجتماعی شماره 3 رقمی ُرندی است، اما با 
وجود این هستند خانواده ها و کودکانی که اطالعی از 
فعاليت این خط تلفن اجتماعی ندارند. 123 یا همان 
اورژانس اجتماعی راهــی برای کمک متخصصان، 
مشاوران و مددکاران به افراد آسيب دیده و در معرض 
آسيب است. هيچ جای کشور هم نيست که با خط 

123 تماس گرفته و اورژانس اجتماعی پاســخگو 
نباشد. در تمام روستاها، نقاط مرزی، شهرها و تمام 
مناطق کشور که خط تلفن یا آنتن فعال وجود داشته 
باشد، با شماره گيری 123 امکان اتصال با اپراتور در 
همان استان مهيا می شود. البته نه تنها خانواده ها و 
والدین، بلکه تمام افرادی که به نوعی از خشونت و 
آزار کودکان اطالع پيدا می کنند موظف هستند که 
این موضوع را عالوه بــر مراجع قضایی، به اورژانس 
اجتماعی هم اطالع داده و به فرد آسيب دیده کمک 
کنند. خطر بيش از آنچه فکــر کنيد به فرزندانمان 
نزدیک است؛ خطرهایی که با آگاهی دهی و گزارش 
به موقع، می توان از تکرار و تــداوم آن جلوگيری و 
بســياری از کودکان و افراد را از شر آزارهای روانی، 
جسمی و جنسی رهایی بخشيد. مهم این است که 

نسبت به هر نوع آزاری بی تفاوت نباشيم. 

دنيای امروز حرکت 
پرشتابی به سوی فقر 
دارد؛ حقيقتی که در 
طول تاریخ همراه نوع 
بشر بوده و گویا برای 
عامه مردم راه گریزی 
از آن وجــود ندارد. 
فقر در زایش هنری، 
جوهر شعر و داستان 

و پالت نقاشی هم بوده تا در مسير هنر مفهومی رنگ و جال یابد. به 
این عبارت موتيف فقر هيچ گاه کمرنگ نمی شود!

فقر و تنگدســتی ریشــه در وجود آدمی هم دارد؛ زمانی که فرد 
تسليم می شــود، ســر در گریبان می برد و اميد خود را از دست 
می دهد. تحت این شرایط سخت و روی خط ممتد درد، یا سکوت و 
سقوط می کند و یا آشفته حال در پی امر خطا و ناروا می رود. فقر و 
نااميدی چون آتش زیر خاکستر، دشمن هر جامعه ای است که اگر 

فکری به حال داغی آن نشود، تباهی از راه می رسد.
آلن شایر، نقاش 87ســاله فرانســوی واضع هنری این وضعيت 
تلخ بشری اســت که با ترکيبی از خطوط افقی و عمودی، رنگ و 
بی رنگی، سکوت و رخداد، سکون و عارضه، این نمادگرایی را روی 
بوم سفيد خود می آورد. شيفتگی هنرمند نقاش در ترسيم خطوط 
و حجم هندسی با بستر نااميدی را می توان به یک تکيه گاه تشبيه 
کرد که از پالن های مختلف می تواند باعث رهایی شود؛ آنچه در 

تابلوی »فيگور نشسته«  و »گدا«ي  وی هم قابل تميز است.
او که زندگی  شــخصی اش در ســفر و اقامت در ســرزمين های 
مختلف گذشته، در ژرفای هنر مفهومی خویش به حرکت عناصر 
و زیبایی فرم ها دلبســتگی دارد و با تکنيک های خاص به دنبال 
القای احساساتی اســت که ذهن او را احاطه کرده اند. این سفرها 
به معنای مشاهده دقيق طبيعت در ایجاد اشکال و حجم هندسی و 
هماهنگی و ترکيب رنگ هاست که موجب خالقيت وی در ترسيم 

آثار هنری اش شده است.
آلن شایر هنرمندی اســت که هرگز متوقف نشــده است. او در 
وب سایت www.alainchayer-artgallery.com می نویسد: 
»در مدرسه هنرهای زیبای تولوز، فن هنر و آداب فروتنی را با هم 
آموختم تا در جست وجوی پارادوکس  شهرت و ثروت نباشم؛ چون 
اگر مجبور به خلق هنری دور از ســليقه و انتظار خود و بر مبنای 
قوانين بازار بودم، آنگاه نمی توانستم آزاد باشم. این آزادی خواهی 
در امر هنر باعث شد خودم را از شرایط مادی وجودم رها کنم؛ پس 
وارد حرفه تجارت شدم تا این نياز را برآورده کنم. فعاليت تجاری 
و ســفر به سراســر جهان هم به من اجازه داد تا هنرم را از طریق 
الهام التقاطی و هميشه شــاعرانه ام تمرین کنم و احساساتم را با 

مخاطبان استثنایی ام به اشتراک بگذارم.«

بر و برگ

شهنام صفاجو

موتیف فقر کمرنگ نمی شود

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار
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رفع کمبودهای 
دارویی کشور حداکثر 

تا 2ماه دیگر
اجرای طــرح دارویار، رضایت نســبی صاحبان 
صنایــع دارویی را همراه داشــته اســت؛ همان 
افرادی کــه اواخر خرداد امســال در اعتراض به 
مقرون به صرفه نبودن تولید دارو در کشــور و در 
نامه ای خطاب به رئیس جمهوری درباره تعطیل 
شدن خطوط تولید دارو در کشــور و کمبود آن 
هشدار دادند و حاال با اجرای طرح دارویار، همگی 
از افزایش تولیــد و رفع کمبــود داروهای تولید 
داخل تا یکی دو ماه آینده خبر می دهند. مهدی 
پیرصالحی، نایب رئیس هیأت  مدیره سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انســانی درباره اجرای 
طرح دارویار به همشــهری می گویــد: »تمامی 
تولیدکنندگان از اجرای این طرح رضایت نسبی 
دارند، مشــروط بر اینکه بودجه های اختصاص 
یافته آن تخصیص پیدا کند.« به گفته پیرصالحی، 
دارویار هم مانند هر طــرح جدیدی، قطعا دارای 
ایرادهایی اســت که انتظار می رود در طول اجرا 
برطرف شود: »تا پیش از این ارز دولتی یا همان ارز 
رانتی منجر به بروز مشکالت زیادی برای فعاالن 
این حوزه شده بود و بسیاری از شرکت ها خواستار 
حذف آن طی چند سال اخیر بودند. حاال در طرح 
دارویار حذف ارز ترجیحی اجرایی شــده و این 
مسئله کمک می کند تا صنعت داروسازی کشور 
خودش را در بازسازی، نوســازی و صادرات ارتقا 
دهد.« او در پاسخ به این سؤال که با توجه به تورم 
صعودی در کشور، این افزایش قیمت ها می تواند 
مشکالت تولیدکنندگان را برطرف کند و در غیر 
این صورت تا چه زمانــی می توان با اصالح قیمت 
این خســارت ها را جبران کرد، توضیح می دهد: 
»در کشوری که تورم وجود دارد، قیمت هیچ وقت 
ثابت نبوده است. قیمت گذاری اقدامی پویاست و 
متناسب با بحث های تورمی پیش می رود. از زمانی 
که تولید دارو در کشــور آغاز شده، سازمان غذا و 
دارو با توجه به بررسی هایی که انجام می داده در 
کمیسیون قیمت گذاری، قیمت داروها را اصالح 
 کرده است. البته در چند ســال اخیر درباره دارو 
با وجــود ارز 4200تومانــی، قیمت گذاری ها بر 
این اســاس صورت می گیرد، درحالی که درباره 
سایر کاال ها وجود نداشــت. حاال با طرح دارویار، 
ارز دارو هم آزاد شــده و از این پــس قیمت آن 
متناسب با بقیه کاالها با افزایش نرخ دالر و تورم 
اصالح خواهد شــد که به نفع صنعت داروسازی 
کشور اســت.« پیرصالحی ادامه می دهد: »البته 
موفقیت طرح دارویار و تداوم اجرای آن به خوبی 
آنچه تاکنون بوده، مشــروط به تحقق وعده های 
ســازمان برنامه و بودجه بــرای تخصیص اعتبار 
به صورت مرتب و پایدار اســت. اینکه در تامین 
و تخصیص این منابع وقفه وجود نداشــته باشد 
و مابه التفاوت حذف ارز ترجیحی تــا ارز آزاد به 
چرخه پوشش بیمه ای و صنایع دارویی بازگردد. 
حتی وقفه یک تا 2ماهــه در این پرداخت ها هم 
می تواند داروخانه داران را با مشــکالت عدیده ای 
مواجه کند.« این فعال حوزه دارو درباره اینکه چه 
تضمینی در تحقق چنین شــرایطی وجود دارد، 
بیان می کند:»محقق نشدن تامین بودجه نه تنها 
داروخانه داران بلکه می تواند صنعت داروســازی 
کشور را زمین بزند. این فرایندی نیست که تنها 
به بیمه ها مربوط باشــد. درست است که بیمه ها 
تا پیش از این خوش حســاب نبوده اند اما اکنون 
در این طرح قرار است ســازمان برنامه و بودجه 
به صورت مستقیم اما از طریق بیمه ها به حساب 
داروخانه ها پرداختی ها را انجام دهد و بیمه ها هم 
نمی توانند از این بودجه سوءاستفاده کنند. فقط 
شرط آن این است که ســازمان برنامه و بودجه 
این اعتبار را به صورت ماهانه اختصاص دهد.« او 
درباره اینکه گفته می شود تولیدکنندگان دارو یا 
برخی توزیع کنندگان تا زمان تعیین نهایی قیمت 
داروها محدودیت توزیــع دارند و به همین دلیل 
عنوان می شــود که کمبودهــای دارویی تا چند 
ماه آینده برطرف خواهد شــد، توضیح می دهد: 
»در طرح دارویار قیمت سقف و کف وجود ندارد 
و قیمت ها داده شــده اســت. وعده زمانی برای 
تامیــن دارو و رفع کمبودها به این دلیل اســت 
که درباره بســیاری از کاالها، تامیــن ماده اولیه 
صورت نگرفته است. مشــکالتی که پیش از این 
درباره قیمت گذاری ها وجود داشــت باعث شده 
بود که تولید برخی داروها به دلیل نداشتن صرفه 
اقتصادی کاهش یا توقف داشته باشد. اما اکنون 
با اصالح قیمت ها سفارش گذاری تولیدکنندگان 
آغاز شده است. مواداولیه برخی از کارخانجات هم 
در گمرک موجود است و اکنون به دنبال ترخیص 
آنها هستند. به همین دلیل عنوان می شود که تا 
یکی، 2ماه آینده کمبودهای ناشی از تولید داخل 
برطرف خواهد شــد و هیچ محدودیتی در توزیع 
وجود نخواهــد داشــت.« پیرصالحی همچنین 
درباره برخی اظهارنظرها برای بازگشــت قیمت  
داروها به شــهریور1400 می گوید: »این مسئله 
درباره قیمت داروها نیســت و فقــط پرداختی 
مردم بیشتر نخواهد شد. یعنی قیمت دارو اگر در 
شهریور 1400، 100تومان بوده و مردم 30تومان 
پرداخت می کردند، اکنون هم با افزایش قیمت به 
150تومان، باز هم همــان 30تومان را پرداخت 
خواهند کــرد و هیچ هزینه اضافــه ای نخواهند 
داشــت.« او تأکید می کنــد: »دارویار طرح ملی 
است و حتما ایراداتی هم دارد. اما کار کارشناسی 
درباره آن انجام شده است و باید همزمان با اجرای 
طرح و حمایت از آن این نواقص را برطرف کنیم. 
در این باره نیاز اســت که تمــام نهادهای متولی 
اهتمام جدی برای موفقیت طرح داشته باشند تا 
هم مشکالت صنعت داروسازی کشور برطرف شود 
و هم مردم به داروی کافی و باکیفیت دسترسی 

بهتری داشته باشند.« 

سالمت

گفته می شود 4هزار میلیارد تومان پیش پرداخت برای اجرای طرح دارویار به بیمه ها پرداخت شده و احتماال تا نیمه مرداد مطالبات داروخانه ها پرداخت خواهد شد

با اینکه اکنون بیــش از یک هفته از اجرای طرح 
دارویــار و افزایــش قیمت داروها گذشــته، اما 
اوضاع در داروخانه ها آرام است. تغییری در روند 
خرید بیماران ایجاد نشــده و همانطور که وعده 
شده بود، هزینه های افزایشــی قیمت داروها بر 
دوش بیماران تحت پوشــش بیمه نیست. البته 
براساس اعالم وزارت بهداشــت و سازمان بیمه 
ســالمت، تمام افراد فاقد بیمه هم با ثبت نام در 
سامانه شهروندی سازمان بیمه سالمت، از 3ماه 
بیمه رایگان تا زمــان ارزیابــی توانمندی های 
اقتصادی شان برخوردار خواهند بود. اما آن سوی 
اجرای این طرح دغدغه مهمی اســت که اکنون 
داروخانه داران با آن مواجه شده اند. به گفته آنها 
»دارویار« طرح خوبی اســت و عــالوه بر اینکه 
هزینه های پرداختی بیماران افزایش پیدا نکرده 
در آینده هــم کمبودهای دارویی در کشــور را 
برطرف خواهد کرد. اما مشکل شــان این است 
که ســازمان های بیمه گر تاکنــون در پرداخت 
مطالباتشــان خوش حســاب نبوده و مطالبات 
پرداخت نشده 7 تا 8ماهه دردســرآفرین بوده 
است. حاال با افزایش قیمت دارو، هزینه های خرید 
برای فعاالن این حوزه 3 تا 4برابر شده و اگر قرار 
باشد همین بدحسابی بیمه ها حتی به مدت یک 
ماه هم وجود داشته باشد چیزی جز ورشکستگی 
زودهنگام پیش رویشان نخواهد بود. اتفاقی که 
می تواند چرخه توزیع دارو در کشور را مختل کند 
و باز هم آسیب جدی آن متوجه بیماران خواهد 
بود. علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان 
ایران در این باره به ایسنا گفته با گذشت یک هفته 
از اجرای طرح و اینکه اعالم می شود بیمه ها برای 
اجرای طرح دارویاری اعتبار دریافت کرده اند، اما 
هنوز یک ریال به داروخانه ها نپرداخته اند: »البته 
در پرداخــت بدهی های معوقه، بیمه ســالمت 
خوش قول تر بوده، اما تأخیر تامین اجتماعی زیاد 
اســت. بنابراین باید زمان مشخص برای تسویه 
حساب با داروخانه ها تعیین و بیمه ها نسبت به آن 
پایبند باشند. اگر هم به هر دلیلی دستگاه دولتی 
نتوانســت پول را به موقع پرداخت کند، ملزم به 
پرداخت خســارت دیرکرد باشد. داروخانه ها در 
اجرای این طرح باید حمایت شوند تا وقتی حجم 
مطالبات داروخانه ها باال می رود، داروخانه ها در 
ارائه داروی بیمه ای دچار مشکل نشوند.« این در 
حالی است که گفته می شود 4هزار میلیارد تومان 
پیش پرداخت برای اجرای طرح دارویار به بیمه ها 
پرداخت شده و احتماال تا نیمه مرداد مطالبات 

داروخانه ها پرداخت خواهد شد.

هزینه هــای 3، 4برابری خریــد دارو برای 
داروخانه ها 

پرداختی های سازمان های بیمه گر به داروخانه ها 
تاکنون وضعیت مناسبی نداشته و با اینکه اکنون 
وعده داده اند این پرداختی ها بــه روز و به موقع 
انجام شود، اما همچنان دغدغه بدقولی بیمه ها 

وجود دارد. این نکته ای اســت که سعید بوربور، 
داروخانــه دار و فعال حوزه دارویی به آن اشــاره 
می کند و به همشهری می گوید: »سازوکار بیمه 
سالمت به صورت الکترونیکی شــده و قرار بود 
به صورت ماهانه تسویه حساب ها انجام شود، اما 
اکنون تیر به پایان رسیده و تا اردیبهشت پرداخت 
شده اســت. این وضعیت باعث می شود که آنها 
همیشه یک ماه عقب تر باشند.« به گفته او چنین 
تأخیری با وجود افزایش هزینه کرد داروخانه داران 
برای تهیه دارو مشــکالت را دو چندان می کند: 
»به عنوان مثال در گذشــته تهیــه دارو برای ما 
10میلیون هزینه داشــت، اکنون همان فاکتور 
3 تا 4برابر شده و اگر بیمه به موقع تعهداتش را 
عمل نکند یا همین فاصله زمانی یک ماه به دو ماه 
برسد، مشکالت متعددی به دلیل کمبود شدید 
نقدینگی برای داروخانه داران به وجود می آورد. به 
همین دلیل در اجرای طرح دارویار، نه تنها تامین 
و رفع کمبودهای دارویی بلکه تضمین پرداخت 
به موقع بــه داروخانه ها هم باید وجود داشــته 
باشد.« او درباره کمبودهای دارویی در کشور هم 
می گوید:»عرضه دارو همچنان کم است و برخی 
شرکت ها فروش شان را به دلیل اصالح قیمت ها 
بسته اند، چیزی که بیشتر در بازار مصرف عرضه 
می شود همان خریدهای قبلی داروخانه هاست. 
همین حاال با اینکه سرم افزایش قیمت داشته اما 
همچنان کمبود دارد و درباره برخی دیگر از داروها 
هم همین مسئله وجود دارد. نکته مهم اینجاست 
که تا پایان شهریور تقریبا مصرف دارویی کشور 
باال نیست اما از پاییز و با سرد شدن هوا به دلیل 
افزایش بیماری های فصلی، داروخانه ها مجبور 
به خرید داروهای بیشــتری اند واین مسئله بار 
پرداختی بیمه را افزایش می دهد. باید در این باره 
تدبیری شود که آن زمان با افزایش چندبرابری 
هزینه ها، پرداختی بیمه به داروخانه ها متناسب 
با همین افزایش خرید و نیاز بازار مصرف باشد.« 

چالش های »دارویار« برای داروخانه داران 
عالوه بر مشــکالتی که تأخیر پرداخت ســهم 
بیمــه ای داروخانه ها می تواند به وجــود بیاورد، 
اجرای طرح دارویار از چند نظــر دارای ایراداتی 
اســت که باید به آنها توجه شود: »با اجرای طرح 
دارویار، بخش مهمی از نقدینگی، توزیع و فروش 
به سمت بیمه برده شــده و با سوابق بدی هم که 
بیمه ها در پرداخت دارند اگر این روند ادامه داشته 
باشــد، چرخه توزیع مختل خواهد شد چرا که 
داروخانه ها توانایی اداره و جذب سرمایه را نخواهند 
داشت.« محمود هادی پور، داروساز و کارشناس 
بیماران خاص هم این موضــوع را چالش جدی 
برای داروخانه ها در اجرای طــرح دارویار عنوان 
می کند و به همشهری می گوید: »اولویت تضمین 
بقای داروخانه ها، اصالح همیــن روند پرداخت 
از ســوی بیمه هاســت که مانع از زیان ده شدن 
نقدینگی برای آنها شود. مسئله مهم دیگر درباره 
این طرح این اســت که منابع آن تا پایان اجازه 
ندهد که به همین شرایط باقی بماند.« به گفته او، 
هم اکنون ارزهای 4200تومانی برای برخی داروها 
همچنان ادامه دارد. بــا توجه به محدودیت های 
تامین ارز همین مسئله هم باعث چالش در آینده 
خواهد بود، مگر اینکه در حوزه سیاست و توافقات 
برجام اتفاقات مثبتــی رخ دهد:»ما درباره امروز 
صحبت می کنیم و با شــواهد موجود نمی توان 
انتظار داشت که منابع ارزی کفاف تامین دارو و 
مواداولیه وارداتی را بدهد. در این شرایط با حذف 
اجباری ارز 4200تومانی برخی داروهای خارجی 
از دسترس بیماران خارج می شود چرا که قیمت 
آنها به عددی خواهد رســید کــه قابل پرداخت 
برای عموم بیماران نخواهد بود.« او درباره میزان 
داروهای وارداتی هم می گوید: »این داروها حجم 
زیادی ندارند اما در جامعه شناسی دارویی کشور 
مخاطب سازمان یافته در این حوزه اهمیت دارد. 
مثال مصرف متفورمین خارجی در کشــور قابل 

توجه است و حتی اگر 10برابر قیمت گذاری شود 
و بیمار نتواند آن را خریداری کند، مشــکلی در 
چرخه درمانی آنها وجود نخواهد داشــت، چون 
نمونه ایرانی آن هم موجود است. اما اگر این مشکل 
درباره یکی از دارو هــای بیماران هموفیلی ایجاد 
شود، اثرات منفی بعد از آن قابل جبران نخواهد 
بود. بیماران خاص بخش مهمــی از منابع ارزی 
را دریافت می کنند و اگر با کمبــود منابع ارزی 
مواجه شــویم، چرخه تامین و درمان دارو برای 
آنها مختل خواهد شد.« او همچنین معتقد است 
که بودجه مصوبه برای طرح دارویار ممکن است 
مانند سایر بودجه های سیستم های دولتی محقق 
نشود و این مسئله هم می تواند باعث چالش جدی 
برای بیمــاران و داروخانه داران شــود: »تورم در 
کشور وجود دارد و اگر امســال هزینه  تولید این 
میزان اســت، ســال آینده چندین برابر خواهد 
بود. ضمن اینکه چیزی که دربــاره طرح دارویار 
بیان می کنند بودجه اســت. بودجه عددی است 
که نوشته می شود، اما برای پرداخت باید اعتبار 
شود. باید دید تا پایان سال این اعتبار تخصیص 
پیدا می کند. در تمام سیستم های دولتی، بودجه 
نوشته می شود اما تمام آن اختصاص پیدا نمی کند. 
جریان مستمر توزیع اعتبار باید به درستی صورت 
بگیرد اما در نظام بودجه نویسی کشور ما این اتفاق 
هیچ زمانی به خوبی رخ نداده است و این نگرانی 
درباره طرح دارویار هم وجود دارد. با شرایطی که 
تاکنون وجود داشته این چرخه به تدریج با خلل 
جدی در تامین و توزیع دارو مواجه خواهد شــد، 
چرا که بیمه در پرداخت تأخیر خواهد داشــت و 
اما این بار این تأخیرها بیشتر به زیان داروخانه ها 
خواهد بود.« هادی پور تأکید می کند: »در گذشته 
اگر 20درصد ســرمایه داروخانه دار برای تامین 
دارو هزینه می شده اکنون این مبلغ به 50درصد 
رسیده است. طبیعتا زمانی که این اتفاق رخ دهد، 
نقدینگی داروخانه ها خالی می شود، شرکت های 

پخش دیگر قادر به فروش دارو نیستند و صنایع 
دارویی هم نمی توانند محصول شان را به پخش 
عرضه کنند. خیلی از داروها هم ممکن است در 
کوتاه مدت رفع کمبود داشته باشــند اما با رفع 
نشدن این مشــکالت رفع این کمبودها مقطعی 

خواهد بود.« 

به روزرسانی پرداختی بیمه ها تا نیمه مرداد 
البته به گفته مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات 
سالمت سازمان بیمه سالمت ایران، دارویار در فاز 
اول و آغاز اجرای طرح است اما تاکنون با کمترین 
عارضه در حال اجراســت. او معتقد است که هر 
طرحی به صورت تدریجی به تکامل می رســد و 
درباره دارویار هم همین مســئله مطرح اســت: 
»مهم ترین مســئله آمادگی نرم افزارهای میانی 
در داروخانه ها، کلینیک ها و بیمارستان هاســت 
که به دلیل ضرورت اجرای طرح فرصت و آمادگی 
کافی در این باره وجود نداشت. البته طی یک هفته 
این موارد هم برطرف خواهد شد و تمام این مراکز 
ارائه دهنده خدمات قیمت ها را بارگذاری خواهند 
کرد.« به گفته رضایی سازمان های بیمه گر پوشش 
افزایش قیمت داروها را به روزسانی کرده اند اما این 
نرم افزارها به ویژه در بخش خصوصی نیازمند زمان 
هستند تا به روزرسانی شوند.« او از رضایت فعاالن 
حوزه دارو از اجرای طــرح دارویار خبر می دهد و 
می گوید: »تولیدکننــدگان دارو از رفع کمبودها 
طی یکی دو ماه آینده خبر می دهند چرا که پیش 
از این تولید برخی داروها بــرای صنایع دارویی 
مقرون به صرفه نبود و با افزایش قیمتی که ایجاد 
شده اســت، آنها ترغیب به تولید بیشتر خواهند 
بود. امیدواریم با اجرای طرح دارویار هم مشکالت 
صنایع دارویی حل شود و هم مردم با کمبودهای 
کمتری در حوزه دارو مواجه شوند.« این مسئول 
دربــاره تضمین موفقیــت این طرح براســاس 
وعده های کنونی در آغاز اجرای آن و بروز مشکالت 
احتمالی برای مردم در آینــده هم بیان می کند: 
»سازوکار قانونی این طرح در بودجه1401 دیده 
شده است. نباید درباره موفقیت این طرح بدبین 
بود. مکانیــزم قانونی آن دیده شــده و نیازی به 
قانون جدید نــدارد و محل تامیــن اعتبار را آن 
مشخص است. تا این لحظه هم سازمان برنامه و 
بودجه گام نخســت را خوب برداشته و نخستین 
تخصیص اعتبار را به سازمان های بیمه گر اعالم 
کرده است. تا یکی دو هفته آینده نخستین اعتبار 
طرح هم اختصاص خواهد یافت. بر این اســاس 
نخســتین پرداختی را هفته اول یــا دوم مرداد 
در وجه داروخانه ها پرداخــت خواهیم کرد.« او 
درباره نگرانی هایی که داروخانه داران از تعویق در 
پرداخت مطالباتشان با وجود افزایش هزینه های 
خرید دارو دارند هم می گوید: »ما به عنوان سازمان 
بیمه سالمت تا خرداد امســال را تسویه حساب  
کرده ایم. درباره تیرماه هم هنوز صورتحساب ها 
ارسال نشده اســت. روند پرداخت ها در سازمان 
بیمه سالمت در شرایط ایده آلی قرار دارد. تالش ما 

این است که تا هفته دوم مرداد 
پرداخت بدهــی  داروخانه ها را 

به روز کنیم.«  

مطالبات داروخانه ها به زودی پرداخت می شود 
دغدغه اصلی بــرای داروخانه داران در طرح دارویار، محقق نشــدن 
وعده بیمه ها برای پرداخت مطالبات است که می تواند منجر به تعطیلی 
زودهنگام آنها با توجه به افزایش هزینه های خرید دارو شود، حاال سجاد 
اسماعیلی، مشاور رسانه ای رئیس ســازمان غذا و دارو در این باره به 
همشهری می گوید: »با توجه به مذاکره سازمان برنامه و بودجه با بیمه ها 
برای پرداخت طلب بیمه ها از دولت اکنون این طلب پرداخت شــده و 
به زودی مطالبات داروخانه های دولتی و خصوصی از سوی سازمان های 
بیمه گر تسویه می شود. با توجه به اجرای طرح دارویار قرار است دیگر 
معوقه سازمان های بیمه درباره داروخانه ها وجود نداشته باشد. عالوه بر 
این 4هزار میلیارد تومان پیش پرداخت از سوی سازمان برنامه و بودجه 
به تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد تا در بازپرداخت هزینه یارانه در 
ماه اول اجرای طرح مشکلی نداشته باشــد.« او درباره ابهامات زیادی 
که در مورد قطع شدن یا نشدن ارز ترجیحی دارو وجود دارد و منجر به 
نگرانی برای تامین داروهای وارداتی به ویژه برای بیماران خاص شــده، 
هم توضیح می دهد: »در زمان اختصاص ارز ترجیحی صنعت داروسازی 
عمال گروگان این روند بود و به دلیل تأخیر در اختصاص ارز، موجود نبودن 
ارز مرغوب یا ارز کافی صنعت داروسازی ظرفیت بزرگ تولید دارو برای 
تامین داروی مورد نیاز کشور یا ورود به حوزه صادرات را از دست داده 
بود. آمار صادرات هم نشان می دهد که صادرات ما از حدود 130میلیون 
دالر در سال96 به 50میلیون دالر در ســال1400 رسید و این یک سوم 
میزان صادرات تا زمان قبل از تخصیص ارز ترجیحی بود. این نشــان 
می دهد که صنعت داروسازی در این چند سالی که ارز ترجیحی به آن 
تخصیص پیدا کرد بسیار ضعیف شده و بازار رقابت را از دست داده بود.« 

به گفته اسماعیلی، داروهای وارداتی همچنان ارز دولتی خواهند داشت و 
برنامه ریزی الزم برای انتقال منابع ارز دولتی در داروهای وارداتی در حال 
انجام است تا زمان مناسب آن این طرح انجام شود: »وزارت بهداشت هیچ 
تصمیمی برای حذف ارز دولتی از داروهای وارداتی تا پایان سال ندارد تا 
مشکلی در تامین داروی بیماران وجود نداشته باشد. اصالح سیاست در 
طرح دارویار مربوط به داروهای تولید داخل است و هدف اصلی این است 
که پرداخت از جیب مردم نســبت به قبل از اجرای طرح هیچ افزایشی 
نداشته باشد. گزارش های میدانی و بررسی های انجام شده از داروخانه ها 
هم نشان می دهد که عالوه بر ثابت ماندن پرداخت از جیب مردم، در برخی 
داروها مثل داروهای پرمصرف یا داروی بیماران خاص کاهش قیمت هم 
وجود داشته است.« او درباره اینکه همچنان کمبودهای دارویی وجود 
دارد و به تأکید خود داروخانه داران سامانه تی تک هنوز آنقدر منسجم 
نیست که مانع از محدودیت در عرضه دارو شود، هم عنوان می کند:  »در 
سامانه تی تک قابلیت رصد 764قلم دارو از تامین تا مصرف وجود دارد 
و پیش بینی می شود که تا پایان سال این رقم به 1164قلم برسد. با توجه 
به اینکه به دلیل محدودیت های موجــود در تامین دارو به تخصیص ارز 
ترجیحی و تحریم هایی که در کشــور وجود داشت، برخی از داروهای 
خاص و گران قیمت فقط در برخی داروخانه ها عرضه می شد و حاال با تغییر 
سیاست های ارزی و اصالح یارانه ای دارو و اجرای طرح دارویار پیش بینی 
می شود که در آینده تولید دارو در کشور افزایش پیدا کند، تامین دارو 
به صورت متنوع تر و گسترده تر انجام شــود و تعداد داروخانه هایی که 
می توانند داروی بیماران خاص و مزمــن را عرضه کنند افزایش خواهد 
یافت. این رقم نسبت به وضعیت فعلی بیشتر خواهد شد. سیاست سازمان 
غذا و دارو این اســت که عرضه رقابت در بحث ارائه خدمات دارویی در 

داروخانه ها با هدف افزایش کیفیت وسیع تر شود.«
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مریم سرخوش گزارش
روزنامه نگار

خالصه گزارش

علی فاطمی، نایب 
رئیس انجمن 

 داروسازان ایران: 
با گذشت یک هفته از 

اجرای طرح و این که 
اعالم می شود بیمه ها 

برای اجرای طرح 
دارویاری اعتبار دریافت 

کرده اند، اما هنوز یک 
ریال به داروخانه ها 

نپرداخته اند. البته در 
پرداخت بدهی های 

معوقه، بیمه سالمت 
خوش قول تر بوده، اما 
تاخیر تامین اجتماعی 

زیاد است. بنابراین 
باید زمان مشخص 

برای تسویه حساب با 
داروخانه ها تعیین شود 

و بیمه ها نسبت به آن 
پایبند باشند

سعید بوربور، 
داروخانه دار و فعال 

 حوزه دارویی:
پرداختی های 

سازمان های بیمه گر 
به داروخانه ها تاکنون 

وضعیت مناسبی 
نداشته و با اينكه 

اکنون وعده داده اند 
این پرداختی ها به روز 
و به موقع انجام شود، 

اما همچنان دغدغه 
بدقولی بیمه ها وجود 

دارد. سازوکار بیمه 
سالمت به صورت 

الکترونیکی شده. قرار 
بود به صورت ماهانه 

تسویه حساب ها انجام 
شود، اما اکنون تیر 
به پایان رسیده و تا 

اردیبهشت پرداخت 
شده است. این 

وضعیت باعث می شود 
که آنها همیشه یک ماه 

عقب تر باشند

محمود هادی پور، 
داروساز:

با اجرای طرح دارویار، 
بخش مهمی از 

نقدینگی، توزیع و 
فروش به سمت بیمه 
برده شده و با سوابق 

بدی هم که بیمه ها 
در پرداخت دارند اگر 

این روند ادامه داشته 
باشد، چرخه توزیع 

مختل خواهد شد چرا 
که داروخانه ها توانایی 

اداره و جذب سرمایه 
را نخواهند داشت. 

اولویت تضمین بقای 
داروخانه ها، اصالح 

همین روند پرداخت از 
سوی بیمه هاست که 
مانع از زیان ده شدن 

نقدینگی برای آنها شود. 
مساله مهم دیگر درباره 

این طرح این است که 
منابع آن تا پایان اجازه 

ندهد که به همین 
شرایط باقی بماند

مهدی رضایی، معاون 
بیمه و خدمات سالمت 

سازمان بیمه سالمت 
ایران:

تولیدکنندگان دارو 
از رفع کمبودها طی 

یکی دو ماه آینده خبر 
می دهند چرا که پیش از 
این تولید برخی داروها 

برای صنایع دارویی 
مقرون به صرفه نبود 

و با افزایش قیمتی که 
ایجاد شده است، آنها 
ترغیب به تولید بیشتر 

خواهند بود. اميدواريم 
با اجرای طرح دارویار 
هم مشکالت صنایع 

دارویی حل شود و هم 
مردم با کمبودهای 

کمتری در حوزه دارو 
مواجه شوند. سازوکار 

قانونی این طرح در 
بودجه 1401 دیده شده 

است

نگرانی داروخانه داران از بدقولی بیمه ها

 دریاچه ارومیه قربانی بزرگ 
سیاست بازان

10

 رتبه اول ایران
 در گوشی های آلوده

11

آزاد تخلیه می شود

12

با انتصاب کالنتری، تیمی سیاست زده وارد سازمان 
محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه شد 

 بیش از 35درصد از گوشی های کاربران ایرانی 
به وسیله ابزارهای تبلیغاتی آلوده شده اند

پاساژ معروف و قدیمی تولید و فروش لباس عروس 
در محدوده سه راه جمهوری به دلیل ناایمنی باال طی 

10روز آینده پلمب و تخلیه می شود
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دریاچه ارومیه خشک شــد؛ این خبری است 
که این روزهــا همراه بــا تصاویــری غم بار از 
خشکی 95درصد از سطح بزرگ ترین دریاچه 
نمکی ایران در حال دست به دست شدن است؛ 
دریاچه  ای که روند خشک شدنش از سال های 
پایانی دولت دهم آغاز و در سال های بعد شتاب 
بیشــتری به خود گرفت. ایــن درحالی بود که 
به گفته کارشناسان برای احیای دریاچه ارومیه 
از سال92 تاکنون و به نرخ روز دست کم 15هزار 
میلیارد تومان هزینه شده است؛ اعتباری بدون 
درنظر گرفتن منابع خارجی اهدایی برای حفظ 
این دریاچه. اما دستاورد آن هزینه ها با مدیریت 
سیاسی وقت در سازمان حفاظت محیط زیست و 
ستاد احیای دریاچه ارومیه چیزی شبیه »تقریبا 
هیچ« بوده اســت. در این گزارش به بررســی 
دالیل خشک شــدن دریاچه ارومیه از زاویه ای 

دیگر پرداخته ایم.

قربانی سیاست و انتخابات 
وقتی موسم انتخابات سال92 فرارسید، برخی 
اعضای ســتاد انتخاباتی دولت تدبیر و امید با 
درک اهمیت خشــک شــدن دریاچه ارومیه 
راه به دســت آوردن رأی از مــردم را در تبلیغ 
نجات این دریاچه به دست کاندیدای موردنظر 
خود دانســتند. این جریان به خوبی می دانست 
بهره برداری سیاســی و انتخاباتــی از دریاچه 
ارومیــه می تواند »لــب مرزی« بــودن میزان 
آرای کاندیدایشــان را برای رسیدن به کرسی 
ریاست جمهوری به رأی حداکثری تبدیل کند 
و از این رو، تبلیغات و وعده ها بر احیای دریاچه 
ارومیه متمرکز شــد. با همین نگــرش بود که 
حسن روحانی به توصیه نزدیکان هم حزبی خود 
خردادماه92 در سفر انتخاباتی به ارومیه گفت: 
»دریاچه ارومیه را احیا خواهیم کرد و نخواهیم 
گذاشت خشــک شــود. بدانید که من به شما 
قول می دهم اگر بار مسئولیت اجرایی بر دوش 
من قرار گرفت در نخســتین روز دولت، احیای 
دریاچه ارومیه در دستور کار خواهد بود.« گرچه 
بعد از انتخابات و با وجود رأی آوردن روحانی او 
در سفر رســمی خود به ارومیه حاضر به بازدید 
از دریاچه نشد و تنها به جمله »وضعیت دریاچه 
در حال بهتر شدن است« اکتفا کرد، اما ادعای 
او این روزها نشــان می دهد که اقدامات انجام 
شده برخالف آنچه گفته شده بود، چندان مؤثر 

نبوده است.

کارگروه نجات با عضویت سیاسیون 
وعده هایی که دولت برای احیای دریاچه ارومیه 
داده بود، گرچه برای 
مدتی مردم را به 
نجات دریاچه 
امیدوار کرد، 
امــا رویــه 
دولت برای 
ت  نـجـــا

بیست وپنجمین دریاچه جهان به جای ابعاد فنی 
و تخصصی، رویکردی سیاسی پیدا کرده بود. با 
روی کارآمدن دولت یازدهم، عیسی کالنتری 
به پردیســان رفت و رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیست شد. او همزمان با این مسئولیت، 
دبیر کارگروه احیای دریاچه ارومیه هم شــد؛ 
انتصابی که به گفته ســیاوش آخانی، نماینده 
سازمان های مردم نهاد کشــور در شورای عالی 
تشکل ها، بعد سیاســی آن پررنگ تر از مسائل 
فنی اش بود. او به همشهری می گوید: »مبنای 
انتخاب عیســی کالنتری به ریاســت سازمان 
حفاظت محیط زیست و دبیری کارگروه احیای 
دریاچه ارومیه سیاســی بود. با حضور او تیمی 
سیاست زده وارد سازمان و ستاد احیای دریاچه 
ارومیه شد تا نشــان دهد صرفا به دنبال اجرای 
وعده های انتخاباتی رئیس دولت وقت است؛ نه 

نجات دریاچه به شکل واقعی و پایدار.«
 او غیبت عجیب متخصصان در ترکیب اعضای 
تصمیم گیرنده ســتاد احیای دریاچه ارومیه را 
عامل شکست طرح های نجات دریاچه ارومیه 
می دانــد و می گوید: »در ترکیــب اعضای این 
تیم، شــاهد حضــور پروژه نویس هایی بودیم 
که امضــای آنان پــای بســیاری از طرح های 
ضدمحیط زیستی اســت. آنان وظیفه داشتند 
برای تخریب محیط زیســت طــرح توجیهی 
تهیه کنند. این برای کالنتری در محیط زیست 
افتخار بود و رسما اعالم می کرد هیچ طرحی را 
در سازمان رد نکرده است. همین افراد به دلیل 
مشاوره های غلط و بعضا برای خوشایند مدیران، 
طرح های به اصطالح کارشناســی برای احیای 
دریاچه ارومیه ارائه کردند که نتیجه  اش را امروز 

می توان بعینه دید.«

بودجه های چنــد میلیــون دالری خرج 
انتخابات شد

گرچه معمــوال یکــی از دالیل عمــده به ثمر 
نرسیدن طرح های محیط زیســتی و کالن در 
کشــور را نبود بودجه کافی عنــوان می کنند، 
اما ماجرای دریاچه ارومیه و ســتاد احیای این 
دریاچه از این قاعده مســتثنا بــود. آنطور که 
سفارت ژاپن اعالم کرده است، دولت این کشور 
از سال2014 به این سو یعنی در 8سال گذشته 
دست کم ساالنه یک میلیون دالر به پروژه احیای 
دریاچــه ارومیه کمک کرده اســت؛ رقمی که 
نشــان می دهد در کنار اعتبارات ریالی درنظر 
گرفته شده برای این مهم، دست اعضای ستاد 
از نظر مالی برای احیای دریاچه بســته نبوده 
است. با این حال، وخامت حال دریاچه ارومیه 
که ناشی از برداشــت  بی رویه آب از حوزه های 
اطراف آن، تامین نشــدن حقابــه آن، همراه 
نکردن جوامع محلی با پــروژه احیا و مانند آن 
است، نشان می دهد بودجه های کالن اختصاص 
یافته در محل خود هزینه نشده است. اما سؤال 
اساسی این است که بودجه های اختصاص یافته 
کجا هزینه شده است؟ ســؤالی که پاسخش را 
جالل محمودزاده، عضو کمیسیون آب، خاک و 

کشاورزی مجلس به روشنی داده است.
 او می گوید: »ستاد احیای دریاچه ارومیه از ابتدا 
ماهیت سیاسی و نه ماهیت اجرایی داشته و به 
همین دلیل نیــز تصمیم گیری هایش غیرفنی 
بوده است. تمام اعتبارات احیای دریاچه ارومیه 
در انتخابات و مأموریت های خارج از کشــور 
هزینه شده اســت.« نماینده مردم مهاباد 
همچنین تأکید می کنــد: »پروژه های 
مطالعاتی ستاد احیای دریاچه ارومیه 
غالبا ضعیــف و حاصل کپی کردن 

مفاد مطالعات از اینترنت، آن هم بدون بررسی 
میدانی بوده است. براســاس بررسی های مرکز 
پژوهش های مجلس و دیوان محاســبات و نیز 
گزارش ســال98 مرکز تحقیقات استراتژیک 
نهاد ریاست جمهوری که در 150صفحه تنظیم 
شده است، تخلفات گسترده ای در این ستاد رخ 

داده است.«
در چنین شرایطی، به گفته سمیه رفیعی، رئیس 
فراکسیون آب و محیط زیست مجلس، مسئوالن 
ســتاد احیا و محیط زیست می دانستند مشکل 
کجاســت، اما اقدامی برای برطــرف کردن آن 
انجام ندادند. او می گوید: »براســاس مطالعات 
انجام شــده و طبق اعالم رئیس ســتاد احیای 
دریاچه ارومیه، 18درصد علت خشک شــدن 
تاالب، تغییر اقلیم و 82درصد به دلیل مدیریت 
غلط منابع آبی حوضه آبریز بوده است، اما حاال 
پرسش این اســت که منابع بودجه ای احیای 
دریاچه ارومیه، صرف کدام طرح و پروژه شــده 

که حال  و روز دریاچه این است؟«

کارشناسان طرد شدند
نبود طرح های متقن، کارشناسی شده، دلسوزانه 
و مبتنی بر واقعیت های میدانی در روند احیای 
دریاچه ارومیــه و نگرش های سیاســی برای 
جلب نظر و رضایت سیاســیون پردیسان نشین 
را شــاید بتوان حاصل رویکرد و نگاه عیســی 
کالنتری به مسئله محیط زیست و اهمیت نگاه 
متخصصان دلسوز در اعمال تصمیمات دانست. 
حضور به اصطالح متخصصان محیط زیســت با 
پیشینه ای سیاســی به جای کارشناسان خبره 
در این سازمان، اتفاقی است که سبب شد نگاه 
کارشناسی در ســازمان محیط زیست کمرنگ 
شده و نگرش های سیاســی برای تامین کردن 
منافع برخــی باندهای قدرت و ثــروت در آن 
قدرت پیدا کند؛ این در حالی است که سازمانی 
مانند محیط زیست مجموعه ا ی است که نباید 
رویکردهای سیاســی در آن اثری داشته باشد. 
با این حال، خروج بدنه کارشناس و جایگزینی 
نیروهای سیاســی و پروژه ای به جــای آنها در 
سازمان محیط زیست، خســارت های جدی به 

جایگاه آن نزد مردم وارد کرده است.
 در این میان محمد درویش که در سال آغازین 
حضور عیســی کالنتری در ســازمان حفاظت 
محیط زیســت مدیرکل دفتر مشــارکت های 
مردمی این ســازمان بــود، اما به دلیــل اینکه 
کنشگران محیط زیســت با القابی چون نادان، 
احساسی یا سیاســی مورد خطاب قرار گرفته 
بودند، استعفا داده بود، به همشهری می گوید: 
»کالنتری اصوال بــه ماجرای محیط زیســت 
اشراف نداشت و خود در روز معارفه اش گفت که 
تا 95درصد اشرافی بر حوزه ای که مدیریتش را 

برعهده گرفته است، ندارد!« 
این فعال محیط زیســت به جنبه های عجیب 
مدیریتی کالنتری در ســازمان محیط زیست 
اشــاره می کنــد و ادامه می دهــد: »فردی که 
می گوید اشرافی بر مسائل این سازمان ندارد، به 
جای اینکه از نظرات دلسوزان و متخصصان این 
حوزه برای اداره بهتر امور بهره بگیرد، اعتقادی 
به خرد جمعی نداشت و تصمیمات خود را بدون 
درنظر گرفتن تبعاتش اجرا می کرد.« او به نگاه 
کالنتری بــه دریاچه ارومیه پیش از رســیدن 
به ریاســت حفاظت ســازمان محیط زیست و 
تغییر این نگاه بعد از رسیدن به این مسئولیت 
اشــاره می کند و می افزایــد: »کالنتری پیش 
از رســیدن به ریاست ســازمان، خود را منتقد 
اجرای طرح های انتقال آب به حوضه ای معرفی 

می کرد، اما بعد از رســیدن به ریاست سازمان، 
نگاه خود را 180درجــه تغییر داد تا طرح هایی 
را برای دریاچــه ارومیه اجرا کند کــه از ابتدا 
محکوم به شکست بود.« این فعال شناخته شده 
محیط زیست کشور و معاون ســابق کالنتری 
در سازمان حفاظت محیط زیســت، به روایتی 
از دیدار فعاالن زیســت محیطی با ســخنگوی 
وقت دولــت دوازدهم و درخواســت آنان برای 
برکناری کالنتری از مسئولیتش اشاره می کند 
که جواب عجیبی از سوی دولت دریافت کرده 
اســت: »آقای ربیعی به من گفتنــد که امکان 
نــدارد رئیس جمهور کالنتــری را برکنار کند؛ 
چون کالنتری به این دلیل جای معصومه ابتکار 
را گرفت که برای صــدور مجوزهای مخرب در 
حوزه محیط زیست مشــکلی از سوی سازمان 

ایجاد نشود.« 

اعمال قانون علیه متخلفان 
اکنون با گذشــت یک ســال از آغــاز به کار 
دولت ســیزدهم و انتظار بــرای تغییر رویه و 
رویکردهای گذشته، عیسی کالنتری از ریاست 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه برکنار شــده و 
نماینده دولت در اســتان آذربایجان شــرقی 
مســئولیت ریاســت ایــن ســتاد را برعهده 
گرفته اســت؛ موضوعی که سبب شده فعاالن 
زیست محیطی مســئله پیگیری ترک فعل ها 
و سیاســی کاری های انجام شــده در موضوع 

دریاچه ارومیه را پیگیری کنند.
ســیاوش آخانی می گوید: »نباید مدیرانی که 
در دوره ای طوالنــی با راهبردهای اشــتباه و 
صرف بیهوده منابع و اعتبارات عامل خشــک 
شدن دریاچه ارومیه و اکوسیستم آن شدند و 
کارنامه ای سیاه از عملکرد خود به جا گذاشته اند 
بدون پاسخگویی از زیر بار مسئولیت شانه خالی 
کنند. این افراد باید پاسخ دهند که چرا بدون 
استفاده از نظرات نخبگان و تنها با نگاه سیاسی 
ســرمایه های کشــور را این گونه از بین برده و 
منابع کشور را صرف فعالیت های سیاسی خود 
کرده اند. انتظار از قوه قضاییه این است که بدون 
مماشات و با دقت نظر به این پرونده ورود کرده 

و دادخواه محیط زیست کشور باشد.« 
محمد درویش نیز معتقد اســت باید ماجرای 
کالنتری به شــکل جدی از ســوی دستگاه 
قضایی پیگیری شود: »سازمان محیط زیست 
تاکنون 11رئیس داشته است. از میان روسای 
این سازمان، کالنتری در صدر افرادی است که 
فعاالن زیست محیطی از او به دلیل ترک فعل ها 
و تخلفاتی که در دوره مدیریتش داشته است، 
شــکایت دارند؛ شــکایت هایی که در گذشته 
منجر به صدور حکمی علیه او نشد و امیدواریم 
در دوره تحولی قوه قضاییه به تخلفات و ترک 
فعل های وی که نتایج ویرانگری مانند خشک 
شدن دریاچه ارومیه داشــته است، رسیدگی 

شود.«

دریاچهارومیهقربانیبزرگسیاستبازان
با انتصاب کالنتری تیمی سیاست زده وارد سازمان محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه شد تا تنها وعده های انتخاباتی 

روحانی را عملی کند
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یغماگران بدنام 
سرزمین های شرقی

پس از اسپانیایی ها و پرتغالی ها، این هلندی ها بودند که 
پیش از دیگر اروپاییان سودای فتح شرق را در سر عملیاتی 
کرده و ســوار بر کشتی شــده و پای بر آســیا گذاشتند. 
هلندی ها که در قرن شــانزدهم میالدی سالیان متمادی 
تحت حکمرانی اســپانیایی ها بودند، سرانجام حاکمیت 
مستقل خود را پس از 80سال یافتند و خیلی زود در قامت 
مالحان و کاشفان راه های دریایی و در نهایت با شکل دادن 

به کمپانی هندشرقی دستیابی به شرق را دنبال کردند.
در اواخر سده شانزدهم، به تدریج قدرت دریایی پرتغال رو 
به افول نهاد و استفاده از راه »دماغه امید نیک« برای سایر 
اروپایی ها هم ممکن شد. نخستین کسانی که این انحصار 
را در هم شکســتند، هلندی ها بودند. آنها در سال1595، 
موفق شدند از این مسیر 4کشــتی تجاری خود را به هند 

برسانند.
3سال بعد، تهاجم هلندی ها به مســتملکات پرتغال در 
سواحل قاره آفریقا آغاز شد. در سال1605 بود که جزایر 
ملک در شــرق اندونزی که از مســتملکات مهم پرتغال 
و مرکز مهم تجارت فلفل به شــمار می رفت به وســیله 
هلندی ها تسخیر شد و بدین سان به تدریج در سده هفدهم 
میالدی، میراث امپراتوری مستعمراتی پرتغال در شرق به 

هلندی ها و انگلیسی ها انتقال یافت.
رقابت سرســخت هلندی هــا و پرتغالی هــا در جنوب و 
جنوب شرق آسیا برای ســالیان متمادی ابعاد نظامی هم 
یافت و سرانجام با تسخیر مستعمرات پرتغال توسط هلند 
اتمام یافت. بدین سان، هلندی ها امپراتوری مستعمراتی 
به پا کردند که بر راهزنی دریایــی، امحاي جمع انبوهی 
از ســکنه بومی جزایر خاوردور و قاره آمریکا و ســرانجام 
»پالنتوکراســی« و تجــارت جهانی برده، اســتوار بود. 
برده داری در مستعمرات هند غربی هلند تا سال1863، 

ادامه داشت.
 به گفتــه دکتر عبداهلل شــهبازی، »هلندی هــا به دلیل 
عملکردهای زشت خود، در سرزمین ها و بازارهای شرقی 
به شدت بدنام بودند و این در دورانی است که دایره المعارف 
آمریکانا آن را » اوج تاریخ هلند« می خواند. در این دوران 
هلند به یک امپراتوری بزرگ مســتعمراتی بدل شد که 
مســتملکات آن در جزایر هند شرقی و سیالن و آفریقای 
جنوبی و ژاپن و برزیل و غیره گســترده بود و بر پایه این 
غارت جهانی دورانــی از رفاه و ثروت و شــکوفایی هنر و 
فرهنگ درون سرزمین هلند شکل گرفت. در این دوران 
هلند »اولین دولت تجاری و نخســتین قــدرت دریایی 

جهان« به شمار می رفت.«

 نیروی زمینی سپاه
در آستانه تحول اساسی است

 فرمانده کل سپاه با بیان اینکه تحول در راهبرد دفاعی نیروی 
زمینی مبتنی بر نوع تهدیدات بزرگ تکامل پیدا می کند، گفت: با 
تدابیر اخیر فرمانده معظم کل قوا نیروی زمینی سپاه در موقعیت 

یک تحول اساسی قرار گرفته است.
ســردار سرلشکر پاسدار حســین ســالمی، فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در گردهمایی سراسری فرماندهان و 
مسئوالن نیروی زمینی سپاه که در مشهد مقدس برگزار شد، 
طرح تحول در راهبرد دفاعی نیروی زمینی را تشــریح و آن را 

مبتنی بر نوع و مقیاس تهدیدات نوین و بزرگ دانست.
وی افزود: هر کشــوری که در معرض تهدید است، اگر ضعیف 
دیده شده و در محاسبات دشمن ضعیف ارزیابی شود، به او حمله 
می شود؛ بنابر این باید متناسب با نگاهی که نسبت به تهدیدات 
و امنیت ملی و نظام و انقالب اســالمی داریم، خود را برای این 

موقعیت آماده کنیم.
سالمی گفت: نگاه تحولی ما به ارتقای راهبرد، تاکتیک و تکنیک 
در نیروی زمینی سپاه متناسب با تحوالت و نوع دفاع در حال و 

آینده، ناظر بر دفاع از سرزمین و خاک و هویت ما ست.
فرمانده کل ســپاه با اشــاره به اهمیت نقش تقویت نیروهای 
دفاعی کشور در زمین، بیان داشت: نیروی زمینی فقط در دفاع، 
نقش آفرین نیست بلکه در بازدارندگی نقش تعیین کننده دارد؛ 
زمین در هر نبردی اصالت دارد اما در جنگ بزرگ، خود، موضوع 
جنگ است، پس ما باید متناسب با مقیاس تهدیدات بزرگی که 
فرارو داریم، قدرتمند باشیم تا همچنان در محاسبات دشمن، 

تأثیر قاطع بگذاریم و این، بازدارندگی است.
وی افزود: اگر امروز فکر حمله زمینی در ذهن دشــمن منجمد 
شده و به کنار گذاشته شده اســت، به این دلیل نیست که اراده 
حمله در زمین ندارد، نه، این به دلیل قدرت ســازی در نیروی 

زمینی است.
سرلشــکر ســالمی با اشــاره به اینکه برای نبردهــای کوتاه و 
درگیری های محدود، عالوه بر نیروی زمینی ســایر قدرت ها نیز 
مؤثر اســت، تصریح کرد: وقتی دامنه جنگ، وسیع و هدف های 
سیاسی در جنگ ها به اندازه اشــغال یک سرزمین یا تجزیه یک 
کشور یا فروپاشــاندن یک نظام، بزرگ می شــوند، اینجا نیروی 
زمینی نقش تعیین کننده خود را هم در جلوگیری از شکســت و 
هم در خلق پیروزی نشــان می دهد. فرمانده سپاه گفت: مقیاس 
اصلی قدرت مقابل مــا یعنی آمریکا، در حوزه زمینی اســتعداد 
محــدودی دارد و هر چند این 
استعداد محدود حرفه ای و 
آموزش دیده است و روی او 
سرمایه گذاری زیادی شده 
است و اپراتورهای بسیار 
قوی هســتند، امــا قابل 
جایگزینی نیستند. / ایرنا 

سیدمحمدحسنابوترابیفرد
خطیبجمعهتهران

حضورسیاســیآمریــکادرمنطقهبه
صفــررســیدهاســت.امــابایــدحضور
فیزیکیهمبهطورکاملحذفشــود.
آمریــکاقبــلازاینکــهبــاشکســت
مجــددیدرمنطقــهمواجهشــودباید
تــرککند.همســایگان را منطقــه
بداننداقتــدارآنهــااقتدارایراناســت
وبهتمامیتآنهااعتقادداریم./ایرنا

کاظمغریبآبادی
دبیرستادحقوقبشرقوهقضاییه

ســوئدشــهروندانایرانــیرابیگنــاه
دستگیرومحاکمهکردهوبهپناهگاهی
تروریســتی گروهکهــای بــرای
تبدیــلشــدهاســت.امامــارامتهــمبــه
گروگانگیریمیکند؟اینکشورچگونه
میتواندادعاکندکهدرچارچوبروابط

متقابلعملمیکند./همشهری

مجیدتختروانچی
نمایندهدائمایراندرشورایامنیت

موضعایرانبرایســوریهکامالروشن
است.مابراســاساصولاســتقالل،
بشردوســتانهوبیطرفــی،همــوارهاز
تالشهــایســازمانملــلوجامعــه
جهانــیدرکمــکبــهســوریهحمایــت
کردهایم.کمکهابایدبهگونهایانجام
شودکهحاکمیتسیاسیواستقالل

سوریهموردخدشهقرارنگیرد./مهر

 شخصی دیدن عفاف
 متضاد با حاکمیت الهی است

عضو هیأت علمی دانشــگاه شهید بهشتی گفت: 
در تاریخ کشورهای اسالمی ازجمله ایران، عفاف 
و حجاب با سیاســت پیوند خورده کما اینکه این 
موضوع را در حادثه گوهرشاد نیز می توان مشاهده 

کرد.
جمیله علم الهــدی در اختتامیه جشــنواره ملی 
 پوشش اصیل ایرانی اسالمی گوهرشاد افزود: زنان 
به درستی و با فریاد بلند آزادی را می خواهند و برای 
این منظور باید ابتدا تکلیف مان را روشن کنیم که 
آیا آزادی و حقوق زن صرفا امری فردی است یا در 

کنار آن امری عمومی نیز هست؟
او با اشاره به تاریخچه نگاه غرب به مسئله زن گفت: 
غربی ها در گذشته زنان را حصر می کردند و امروز 
زنان را حذف می کنند، آنها در گذشته زنان را فقط 
برای حوزه خصوصی خود می خواستند و متأسفانه 
امروز حوزه خصوصی را گسترش داده اند تا جایی 
که امروز زنان در برخی مناطق جهان با لباس خواب 

در مکان هاي عمومي حاضر می شوند.
علم الهدی افزود: مــا برای تعریــف آزادی و نوع 
کنشگری زنان باید ابتدا دستگاه فکر و عقالنیت 
خــود را تعریف کنیــم و آزادی زن در دســتگاه 
عقالنیت اسالم، درجهت تکامل اجتماعی زن است.
به گفته وی، شخصی دیدن مسئله عفاف، مسئله ای 
متضاد با رویکرد الهی در حاکمیت اســت چرا که 
در قرآن کریم از حجاب به عنــوان امتحانی الهی 

یادشده است./ فارس 

نقل قول خبر

دیپلماسی

نظامی

خبر

محمدرضا مرادی؛ تحلیلگر سیاسییادداشت

حمیدرضا بوجاریانگزارش
خبره نگار

ری
شه

هم
س: 

عک

اجازه انسداد مرز ایران و ارمنستان را 
نمی دهیم

رئیس کمیته مرز کمیســیون امنیت ملی مجلس معتقد است 
مرز میان جمهوری اســالمی ایران و ارمنســتان مرزی کامال 
تفکیک شده و امن بوده و 2کشور اجازه دخالت و توصیه از سوی 
کشــورهای ثالث درخصوص این مرز را نخواهند داد.شــهریار 
حیدری با اشاره به برخی شیطنت ها در انسداد مرز میان ایران و 
ارمنستان، گفت: براساس تأکید رهبر معظم انقالب در دیدار با 
اردوغان و پوتین، جمهوری اسالمی ایران اجازه انسداد مرزهای 
دو کشور را نخواهد داد. نماینده مردم قصرشیرین و سرپل ذهاب 
در مجلس شورای اسالمی در ادامه با اشاره به مرزهای طوالنی 
جمهوری اســالمی ایران به لحاظ زمینی و دریایی با 15کشور، 
عنوان کرد: در ایــن میان جمهوری اســالمی 47کیلومتر مرز 
مشترک با ارمنســتان دارد و کشوری دوســت است که روابط 
دیرینه ما با آنان از عمق باالیی برخوردار اســت. وی در ادامه با 
اشاره به موقعیت استراتژیک ارمنستان در منطقه قفقاز، گفت: 
این موضوع باعث شده حواشــی زیادی برای ارمنستان ایجاد 
شود که یکی از آنها مناقشه قره باغ میان ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان بود که با درگیری نظامی پایان یافت اما مشکل باید 
به صورت جدی و اساســی از طریق دیپلماسی سیاسی برطرف 
شود. حیدری بر همین اساس تصریح کرد: در این راستا، عقیده  
ایران همواره بر این بوده و به هر دو کشــور نیز تأکید کرده که 
موضوع خود را از طریق راهکار سیاسی حل و فصل کنند. عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس ادامه داد: 
از ســوی دیگر برخی کشــورهای فرامنطقه ای به دنبال ایجاد 
کریدوری میان ارمنستان و نخجوان بودند که ایران را به حاشیه 
برانند اما ارمنستان و جمهوری اسالمی بر حفظ تمامیت ارضی 
کشورهای منطقه تأکید دارند. وی گفت: مرز دو کشور کامال امن 
بوده و نیازی به توصیه کشور ثالثی مثل ترکیه نداریم./خانه ملت 

کالنتریاصوالبهماجرایمحیطزیست
اشرافنداشتوخوددرروزمعارفهاش
گفــتکــهتــا95درصــداشــرافیبــر
حوزهایکهمدیریتشرابرعهدهگرفته

است،ندارد
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شــرکت کسپرســکی اخیرا گــزارش 3ماهه اول 
سال2022 خود را منتشر کرده است. این شرکت که 
سال هاست در حوزه امنیت سایبری فعالیت می کند، 
در این گزارش عنــوان کرده که موبایــل ایرانی ها 
دارای بیشترین بدافزار در مقایسه با کشورهای دیگر 
اســت. درواقع، کاربران ایرانی با نصب نرم افزارها و 
اپلیکیشــن های ناامن، گوشــی های خود را به طور 
ناخواسته آلوده می کنند. یکی از نرم افزارهای مورد 
استفاده کاربران ایرانی، وی پی ان است. تحریم های 
حوزه فنــاوری و همچنیــن سیاســت های حوزه 
فیلترینگ باعث شــده تا اکثر ایرانی ها حداقل یک 
اپلیکیشن فیلترشکن در گوشی خود داشته باشند 
که در بسیاری از موارد به ویژه در انواع رایگان حاوی 
نوعی از بدافزار است. نصب وی پی ان ها که در قالب 
بدافزار در گوشی ها نصب می شــوند، زمانی بیشتر 
می شــود که همین وی پی ان ها هم فیلتر می شود. 
بنابراین، کاربران به ناچــار به دنبال وی پی انی دیگر 
می گردند. غافل از اینکه بعضی از این بدافزارها بدون 
آگاهی کاربر، در نقش یک بات نــت یا زامبی ظاهر 
می شــوند که می توانند درحمالت سایبری ازجمله 
حمالت DDoS مورد سوءاســتفاده قــرار بگیرند. 
موضوعی که کاربران را در این خطای ناخواسته گمراه 
می کند، انتشار این نرم افزارها در اپ استورهای رسمی 
و معروف اســت. درواقع، از آنجا که کاربران به این 
فروشگاه های نرم افزاری اعتماد دارند، تصور می کنند 
هرآنچه در آنها عرضه می شود، امن است. نکته دیگر، 
بدافزارهای تبلیغاتی است که با نام Adware گوشی 
کاربران را آلوده می کند. آنطور که کسپرسکی نوشته 
این نوع از نرم افزارها بیشــترین میزان آلودگی را در 

گوشی ایرانی ها ایجاد کرده اند.

مهاجمان تبلیغاتی 
گزارش 3ماهه اول2022 کسپرسکی نشان می دهد 
کــه 35.25درصد از گوشــی های داخــل ایران به 
بدافزارهای مختلف آلوده اســت. این آمــار به این 
معنی اســت که از هر 3گوشــی، یک گوشی آلوده 
است. بیشترین تهدیدی که در گوشی کاربران ایرانی 
دیده می شود، ابزارهای تبلیغاتی مربوط به گروه های 

Notifyer و Fyben است.
اگرچه فعالیت مجرمان ســایبری به گوشــی ها در 
3ماهه اول2022، در مقایســه با پایان سال2021 
تفاوت چندانی نکرده، اما گزارش کسپرسکی در کل 

حکایت از کاهش روند حمالت دارد.
یکی از نقشــه های مورد اســتفاده کالهبرداران که 
از ســال گذشــته محبوبیت بیشــتری پیدا کرده، 
اپلیکیشــن های کالهبــرداری با عنــوان دریافت 
امتیازات اجتماعی اســت. بعضی از اپلیکیشن های 
تلفن همراه کاربر را به وب ســایتی هدایت می کنند 
که در آن از آنها خواسته می شود داده های شخصی 
خود را وارد کنند و مبلغ هنگفتی را که ظاهرا امکان 

دریافت آن را دارند نشان می دهند.
با این حال، زمانی که کاربران می خواهند این مزایا را 
دریافت کنند، پیامی را با محتوای پرداخت کمیسیون 
برای انتقال پول مشاهده می کنند. به محض اینکه 
کاربران، کمیســیون را پرداخــت می کنند، هدف 
اپلیکیشن محقق می شــود. یعنی به جای اینکه از 
مزایای عنوان شــده اســتفاده کنند، مبلغی هم از 
جیبشان رفته است. یکی دیگر از نقشه های رایج که به 
وسیله اسکمرها یا همان کالهبرداران اجرا می شود، 
اپلیکیشن های تقلبی برای معامالت مختلف است که 
ادعا می شود دسترسی به یک پلتفرم سرمایه گذاری 
را فراهم می کنند. این اپلیکیشــن ها کاربر را به یک 
وب ســایت جعلی هدایت می کند کــه در آن ادعا 
شده می توانید »ســرمایه خود را با سرمایه گذاری 

افزایش دهید.« نیازی به گفتن نیست که همه پول 
سرمایه گذاری شده، مســتقیما به حساب مجرمان 
سایبری واریز می شود. اپلیکیشن های دریافت هزینه 
اشــتراک هفتگی با عناوین و ادعاهای ارائه خدمات 

مختلف، هم در زمره همین کالهبرداری هاست.

تبدیل کاربران به زامبی
نصب بعضی از اپلیکیشــن ها، کاربران را ناخواسته 
تبدیل به عامالن یک مهاجم سایبری می کند. به این 

کاربران اصطالحا بات نت یا زامبی می گویند.
نعیم فرهادیان، کارشــناس شــبکه در گفت وگو با 
همشهری با اشاره به اینکه از کاربران در داخل کشور 
می توان برای حمالتی که از خارج کشــور طراحی 
شده، استفاده کرد می گوید: »اتفاقی که اکنون شاهد 
هستیم، این اســت که botnet های ایرانی یا همان 
زامبی ها هم درست شده اند و در عمل مهاجم از داخل 
ایران می تواند، حمالت غیرمتمرکز محروم ســازی  
از ســرویس را که به حمله  DDoS معروف اســت 
انجام دهد.« فرهادیان این نوع حمله را به این معنی 
می داند که مهاجم به جای حمله از یک نقطه، از چند 

هزار نقطه به سامانه های هدف حمله می کند.
به گفته او، »برای چنین حمله ای، مهاجم اصطالحا 
نیاز به تعداد زیادی »زامبی« دارد و زامبی ها یا همان 
شبکه botnetها می توانند در خدمت مهاجم اصلی 
قرار بگیرند.«  فرهادیان با اشــاره بــه اینکه اکنون 

botnet ها در داخل ایران هم وجود دارند، علت این 
موضوع را نصب بســیاری از اپلیکیشن های ناامن از 
سوی کاربران می داند که در ظاهر به مردم سرویس 
می دهند، اما می توانند در نقش یک مهاجم به یک 

وب سایت عمل کنند.
این متخصص شــبکه همچنین با اشــاره به انتشار 
مقاله ای در ســال98 کــه محتــوای آن »حمالت 
گسترده DDoS  با سوءاستفاده از MTProxy های 
تلگرام« بود، تأکید می کند که همین االن در داخل 

کشور botnet وجود دارد.

اپ استورها همیشه امن نیستند
چیزی که گزارش 3ماهه اول2022 کسپرســکی را 
جالب می کند این است که بسیاری از اپلیکیشن های 
تقلبی از طریق فروشــگاه های نرم افزاری رسمی یا 

همان اپ استورها در اختیار کاربران قرار می گیرد.
کاربران در زمان یک اپلیکیشــن یــا وی پی ان باید 
توجه کنند که رتبه بندی هــای این ابزارها می تواند 
اغراق شده باشد. حتی نظرات )comment( جعلی 
ممکن است در مورد آنها در اپ استورها دیده شود که 

علی القاعده نظرات مثبتی هستند.
بنابراین مهم تریــن کاری که در برابر آلوده شــدن 
گوشی ها می توان انجام داد، افزایش دانش سایبری 
کاربران است. آلوده شدن موبایل و سایر دیوایس های 
مورد استفاده کاربران به روش های مختلفی ممکن 

است اتفاق بیفتد.

رتبه کشورهای دیگر
نکته جالب توجه این اســت که پس از ایران، کشور 
چین در رتبه دوم گوشی های آلوده دنیا قرار گرفته 
است. 26.85درصد از گوشــی های کاربران چینی 
طبق گزارش 3ماهه اول 2022 کسپرسکی به انواع 
بدافزارها آلوده هستند. این آمار با توجه به جمعیت 
این کشور و تعداد باالی کاربران می تواند بسیار قابل 
توجه باشد. پس از آن یمن با 21.23درصد، عمان با 
19.01درصد، عربستان ســعودی با 15.81درصد، 
الجزایر با 13.89درصــد، آرژانتین با 13.59درصد، 
برزیل با 10.80درصد، اکوادور بــا 10.64درصد و 
مراکش با 10.56درصد در رتبه 3 تا 10 بیشــترین 

گوشی های آلوده دنیا قرار دارند.

 Adware راه حل خالصی از
Adware نوعی بدافزار است که هرکس آن را ببیند، 
می شناســد. به گزارش پلیس فتا، در واقع می توان 
گفت این بدافــزار به راحتی روی گوشــی کاربران 
دیده می شــود اما شاید خالص شــدن از آن راحت 
نباشــد. Adwareها در واقع یک بدافزار تبلیغاتی 
هستند که با استفاده از شیوه های خطرناک، تبلیغات 

ناخواسته ای را نمایش می دهند.
اگرچه همــه Adware ها خطرناک نیســتند، اما 
می توانند آزاردهنده باشند. با این حال، این بدافزارها 
می توانند به زیرســاخت های امنیتی یک سیستم 
وارد شــوند و به فعالیت ها و آنچــه به طور معمول 
انجام می دهید، دسترســی پیدا کنند. کارهایی که 
بدافزارهای تبلیغاتی می توانند انجام دهند شــامل 
نمایش Pop-up های نامحدود، جاسوسی، حمالت 
مرد میانی)تغییر مسیر ترافیک شبکه(، کند شدن 
سیستم و حتی افزایش مصرف حجم ترافیک است. 
با این حال، با جلوگیری از اجــرای برخی از کدها و 
اســکریپت ها روی مرورگرهــای اینترنتی می توان 
از فعالیت برخی از بدافزارهــای تبلیغاتی که از این 
اسکریپت ها در توسعه آنها استفاده شده، جلوگیری 
کرد. اما برای حذف ســایر بدافزارهای تبلیغاتی که 
مشــابه با ویروس ها، تروجان ها و جاســوس افزارها 
هســتند، نیاز به ابزار خاصی دارید که خوشبختانه 
بسیاری از محصوالت امنیتی و آنتی ویروس ها، ابزار 
حذف بدافزارهای تبلیغاتی را هم در اختیار کاربران 

قرار می دهند.

رتبه اول ایران در گوشی های آلوده
آنگونه که گزارش3ماهه اول شرکت کسپرسکی نشان می دهد، بیش از 35درصد از گوشی های کاربران ایرانی به وسیله 

ابزارهای تبلیغاتی آلوده شده اند

عمادالدین قاسمی پناهامنیت
روزنامه نگار

تردید درباره وضعیت اضطراری 
شیوع آبله میمونی

کمیته اضطراری سازمان بهداشــت جهانی روز پنجشنبه 
تشکیل جلسه داد تا برای دومین بار ظرف چند هفته اخیر، 
اعالم وضعیت بحرانی را درباره شیوع آبله میمونی در جهان 
بررســی کند. در این بین برخی از دانشــمندان می گویند 
که تفاوت های چشــمگیر بین شــیوع بیماری در آفریقا و 
کشورهای توسعه یافته، هرگونه واکنش هماهنگ را پیچیده 

خواهد کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، مقامات آفریقایی می گویند که 
هم اکنون به دلیل شــیوع باالی آبله میمونی در این قاره، با 
آن به عنوان یک وضعیت اضطراری برخــورد می کنند. اما 
کارشناسان در ســایر نقاط دنیا می گویند که نسخه خفیف 
آبله میمون در اروپا، آمریکای شــمالی و فراتر از آن، اعالم 
اضطراری را غیرضروری می کند، حتــی اگر نتوان ویروس 
را متوقف کرد. مقامات بریتانیا نیز اخیرا ارزیابی خود از این 

بیماری را با توجه به   شدت نداشتن آن کاهش دادند.

نگرانی سازمان بهداشت جهانی
تدروس آدهانوم غبریســوس، مدیرکل ســازمان بهداشت 
جهانی، در جریان برگزاری نشست کمیته اضطراری گفت: 
من همچنان نگران موارد فزاینده مبتالیان به آبله میمونی 
که از برخی کشورها گزارش شده است، هستم. آبله میمونی 
ده ها ســال اســت که در بخش هایی از مرکز و غرب آفریقا 
ریشه دوانده اســت، جایی که حیوانات وحشی بیمار گهگاه 
مردم مناطق روستایی را در اپیدمی های نسبتا محدود آلوده 
می کنند. این بیماری در اروپا، آمریکای شمالی و فراتر از آن، 
شیوع پیدا کرده است. اپیدمی در کشورهای ثروتمند احتماال 

از طریق رابطه جنسی در اسپانیا و بلژیک آغاز شده است.

دسترسی محدود به واکسن
برخی متخصصان نیز نگرانند  که تفاوت در میزان دسترسی 
به امکانات پزشکی، شکاف عمیق تری بین کشورهای فقیر و 
غنی ایجاد کند. اکنون بیش از 15هزار مورد آبله میمونی در 
سراسر جهان گزارش شده است. درحالی که ایاالت متحده، 
بریتانیا، کانادا و سایر کشورها میلیون ها واکسن خریداری 
کرده اند، هیچ واکســنی به آفریقا، جایی که نسخه شدیدتر 
آبله میمونی تاکنون بیش از 70نفر را کشته است، نرفته است. 
کشورهای ثروتمند هنوز مرگ ومیر ناشــی از آبله میمونی 
را گزارش نکرده اند. دکتر پل هانتر، پروفســور پزشکی در 
دانشگاه انگلیس که قبال به سازمان بهداشت جهانی در مورد 
بیماری های عفونی مشــاوره می داد، گفت: آنچه در آفریقا 
اتفاق می افتد تقریبا جدا از شیوع در اروپا و آمریکای شمالی 
است. آژانس بهداشــت ســازمان ملل این هفته اعالم کرد 
که در خارج از آفریقا، 99درصد از موارد گزارش شــده آبله 
میمونی در مردان و از این تعداد، 98درصد مربوط به مردان 
همجنس گراست. با این حال، این بیماری می تواند هر فردی 
را که در تماس فیزیکی نزدیک با بیمار مبتال به آبله میمونی 

باشد، مبتال کند.
هانتر بــا توضیح اینکه چرا واکسیناســیون ممکن اســت 
مؤثرترین راه باشد، گفت: برخی از بیماران ممکن است بدون 
اطالع از ابتال با خانواده خود در تماس باشند که این ردیابی 
تماس را بسیار دشوار می کند. بنابراین واکسیناسیون علیه 
این بیماری بهترین کار برای پیشــگیری از شیوع است. اما 
برای خاموش کردن شــیوع بیماری در آفریقا این توصیه، 
احتماال صدق نمی کنــد، چرا که داده های محدود نشــان 
می دهد که آبله میمون عمدتا از حیوانات آلوده به انســان 

منتقل می شود.

چالش توقف آبله میمونی در اروپا 
دکتر پالســید امباال، ویروس شناســی که بخش بهداشت 
جهانی را در مؤسسه تحقیقات ملی بیومدیکال کنگو اداره 
می کند، معتقد است تفاوت های قابل توجهی بین بیماران 
در آفریقا و اروپا وجود دارد. امبــاال گفت: ما در کنگو خیلی 
سریع، پس از 3 تا 4 روز، ضایعات پوستی قابل مشاهده را در 
افرادی که در معرض آبله میمونی قرار دارند، می  بینیم. اما 
در کشــورهایی ازجمله بریتانیا و آمریکا، پزشکان برخی از 
افراد مبتال را تنها با یک یا دو ضایعه، اغلب در اندام تناسلی 

مشاهده کرده اند.
امباال گفــت: بنابرایــن در اروپا، افرادی کــه ضایعات قابل 
مشــاهده ای ندارند، ممکن است بی ســر و صدا بیماری را 
گســترش دهند. او گفت:   احتماال رویکردهای متفاوتی در 
کشــورهای مختلف برای متوقف کردن شیوع جهانی مورد 
نیاز خواهد بود و اتخاذ یک استراتژی واکنش واحد در سراسر 
جهان، مانند راهبردهای ابوال و کووید-19    چالش برانگیز 
اســت. دکتر دیمی اوگوینا، استاد پزشکی در دانشگاه نیجر 
دلتای نیجریه، نگران اســت که ذخایر محدود واکســن در 
جهان منجر به تکرار مشــکالت ناشی از همه  گیری ویروس 
کرونا شود. در بحران شیوع کرونا نیز کشورهای فقیرتر پس 
از احتکار واکسن توسط کشــورهای ثروتمند دست خالی 

ماندند.
این هفته، مقامات آمریکا گفتنــد که بیش از 100هزار دوز 
واکســن آبله میمونی در چند روز آینده به ایالت ها ارسال 
می شود و چندین میلیون واکســن دیگر نیز برای ماه های 
آینده سفارش داده شده است. آمریکا تاکنون بیش از 2هزار 
مبتال به آبله میمونی ثبت کرده است و هر روز صدها مورد نیز 

به این تعداد اضافه می شود.
به نظر کارشناسان، اعالم وضعیت اضطراری جهانی درباره 
شــیوع آبله میمونی باوجود خفیف بــودن بیماری در اکثر 
کشورها، می تواند به طور ناخواسته عجله برای ذخیره واکسن 

را بدتر کند.

تدارک برای حضور فعال شرکت های 
دانش بنیان ایرانی در روسیه 

با امضای اسناد همکاری بین ایران و روسیه، همکاری های 
دوجانبه در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات توسعه می یابد. 
به گزارش روابط عمومی ارتباطات و فناوری، عیسی زارع پور، 
وزیر ارتباطات ایران در دیدار با همتای روســی خود پس از 
مذاکره و رایزنی با وي و امضای چند سند همکاری در زمینه 
فناوری ارتباطات و مخابرات گفت: شرکت های دانش بنیان 
و توانمند ایرانی از این به بعد حضور فعالی در بازار روســیه 

خواهند داشت.

زارع پور تأکید کرد: نشســت های مجازی بین شرکت های 
ایرانی و روسی، برای شناسایی نیازمندی ها و ظرفیت های 
2کشور، از 2ماه پیش آغاز شده بود. در این بین 18شرکت 
توانمند ایرانی از 3روز پیش در مســکو حضــور دارند و در 
نشســت های رودررو با شــرکت های متناظر روســی، به 

تفاهم های خوبی دست پیدا کردند.
 به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در حاشیه مذاکره 
با وزیر توسعه دیجیتال، مخابرات و ارتباطات جمعی روسیه 
4سند همکاری بین شرکت های ایرانی و روسی و یک سند 

نیز بین 2وزارتخانه به امضا رسید.
وزیر ارتباطات تأکید کرد که بازارســازی برای محصوالت 
و تجهیزات ایرانی حــوزه ارتباطات و فنــاوری اطالعات از 
راهبردهای مهم وزارت ارتباطات است که به صورت جدی 

پیگیری می شود.

رمزگشایی از اشیای عجیب 
در مریخ

عکس هایــی که اخیرا مریخ نورد اســتقامت با 
استفاده از دوربین جلوی راست و چپ خود از 
سطح سیاره سرخ گرفته است، از وجود اشیای 
عجیبی روی این ســیاره خبر می دهد. تا آنجا 
که دانشمندان آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا 
)JPL( می دانند، هنوز کارخانه نخ ریســی در 
مریخ وجود ندارد. بنابراین، تصویری که به نظر 
می رســد گلوله نخی روی مریــخ وجود دارد، 
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی را به فکر 
فرو برده و برای آنها سؤاالتی ایجاد کرده است. 
این عکس در رأی گیری عمومی ناسا به عنوان 

عکس هفته انتخاب شد.
به گزارش گیزمود، ســخنگوی ناســا تئوری 
عمومی و رایجی کــه می گوید این توده نخی، 
زباله هایی بــه جــا مانــده از ماموریت های 
قبلی اســت را تأیید کرد. در مــاه ژوئن، تیم 
هدایت کننده استقامت در توییتی اعالم کرد 
که تکه ای از پتوی حرارتی را مشاهده کرده  اند 
که ممکن اســت از مرحله فــرود مریخ  نورد 
آمده باشد. اما JPL نوشت: آن تکه براق فویل 
بخشی از یک پتوی حرارتی و ماده ای  است که 
از آن برای کنترل دما استفاده می شود. اما پیدا 
کردن این شــیء در اینجا جای تعجب است، 
چراکه در مرحله فرود، مریــخ نورد در حدود 
2کیلومتری آن سقوط کرد. احتماال این توده 
نخی با توفــان حاصل از انفجار بــه این نقطه 

رسیده است.

دانش بنیان

فضا

پزشکی

نقشه میزان پراکندگی گوشی های آلوده در جهان
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نیم نگاهی به اقدامات غیراصولی پاساژ آزاد
  احداث زیرزمین 2- به صورت الحاقی و با گودبرداری و حفظ پی ستون ها با بتن حجمی، تغییر 
تیر سقف ها به خرپا، اجرای سقف های طاق ضربی برای احداث 17واحد تجاری و احداث 2راه پله.

  تبدیل 3کارگاه تولیدی به 34واحد تجاری در طبقه زیرزمین منفی یک.
  جمع آوری فضای میانی مغازه های طبقه همکف برای تامین نور و دسترسی به طبقات پایین 

به مساحت حدود 68مترمربع.
  استفاده از تیر کنار بالکن های طبقات اول، دوم و سوم برای اتصال اسکلت میانی الحاقی.

مکث

بمب ســاعتی ســه راه جمهوری 

گزارش
باالخره حکم تخلیه گرفت؛ پاساژ 
آزاد که با قدمت نیم قرن، به بورس 
تولید و فروش لباس عروس معروف است. این پاساژ 
با وجود داشتن ســازه قدیمی، طی دهه گذشته به 
شکل عجیب و غریبی از سوی مالک تغییر شکل داد 
و حاال هر آن امکان دارد فاجعه ای عظیم رخ دهد و 
فرو بریزد. شیشــه ویترین هایی که هــر از گاهی 
به خاطر نشســت ساختمان و فشــار می شکنند و 
ترک هایی که روی ســقف برخی از مغازه ها نمایان 
می شوند هشــدار می دهند که فکری به حال این 

بنای بسیار پرخطر 51ساله باید شود. 
به همین خاطر شــهردار منطقــه11 تهران اعالم 
کرد به علت ناایمنی و مشــکالت فراوان در ساختار 
ســاختمان، طــی 1۰ روز آینده تخلیــه و پلمب 
می شود. این طور که سیدمحمد موسوی می گوید 
مراجع ذیصــالح وضع ســاختمان آزاد را ناایمن و 

بحرانی تشخیص داده اند.

آزاد پرماجرا
ماجرای پاســاژ آزاد -که البته برخــی از آن با نام 
دراکوال یاد می کنند- از سال1388 شروع شد. آن 
زمان، مالک، مجوزی صرفا برای اجرای آسانسور و 
سقف های سبک غیرســازه ای جهت جلوگیری از 
ریزش برف و باران از شهرداری منطقه دریافت کرد. 
برای این منظور نیز مهندس ناظری مشخص شد تا 

کار طبق اصول پیش برود.
 بعدها امــا اقدامات دیگری به بهانــه این مجوز در 
ســاختمان صورت گرفت. گودبرداری غیراصولی 
برای ایجاد طبقه منفی دو، تغییــر کاربری طبقه 
منفی دو از حالــت انباری به چندیــن باب مغازه، 
توســعه دادن بالکن های طبقات باالی همکف آن 
هم با نصب ستو ن های ضعیف و انجام عملیات های 
غیراصولی دیگر باعث شده تا خیلی زود پاساژ آزاد 
در فهرست بناهای ناایمن با اولویت خطر یک قرار 
گیرد. اداره  کل معماری و شهرسازی منطقه 11نیز 
در نامــه ای اعالم کرد تنها آنچه طبــق مجوز داده 
شده، مورد تأیید مهندس ناظر بوده و هرگونه تغییر 
دیگر، خطرناک تلقی شده و هرگونه خطر جانی و 

مالی با مالک است.
پس از حادثه پالسکو، تمرکز روی این پاساژ بیش 
از پیش شد. با وجود این، هربار کسبه برای اقدامات 
غیراصولی در حفظ جان و اموال خود شکایت کردند، 

با شیوه های خاصی علیه آنها شکایتی مطرح شد تا 
کار پیچیده شود. در این میان، شرکت برق منطقه ای 
نیز به دلیل وضعیت پاساژ حاضر نشد، پست برق را 
به طبقات زیرزمین اختصاص دهد. از سوی دیگر، 
کمیســیون ماده 1۰۰هم در ســال1392 رأی به 
اصالح و تخریب بخش هایی که به صورت غیرایمن 
ایجاد شده بود، داد، اما تاکنون این رأی به اجرا در 
نیامده است. جالب تر اما اینکه یک  ناظر مهندسی 
پای حکم استحکام بنای ساختمان را پس از اقدامات 
سازه ای صورت گرفته، امضا کرده بود. آنطور که در 
نامه مربوطه آمده ایستایی و استحکام بنای پاساژ 
آزاد به متراژ 6۰9۰مترمربع مورد تأیید و تضمین 

قرار گرفته است. اگرچه در سال1396مهندس ناظر، 
در نامه ای دیگر اعالم کرد که اصال قراردادی با مالک 
برای تأیید استحکام بنا نداشــته است. البته نکته 
مبهم دیگر به ثبت حکم استحکام بنا در دفترخانه 

اسناد رسمی برمی گردد.
به دلیل همین سرگذشت پرماجرا موسوی، شهردار 
منطقه11 تهران خبر از پیگیری جدی پرونده این بنا 
در کمیته ایمنی منطقه می دهد و می گوید: » با توجه 
به اهمیت موضوع ساختمان های ناایمن و پرخطر، 
کمیته ایمنی در منطقه11 فعال شــده و به صورت 
مستمر جلسات مختلف درباره ایمنی و رفع خطر 
ســاختمان های پرخطر برگزار می کند و با جدیت 

در حال بررسی و اقدامات الزم در این حوزه است. 
طی فرایند قانونی، مراجع ذیصالح وضع ساختمان 
آزاد را ناایمن و بحرانی تشخیص داده اند؛ به همین 
دلیل جلسات متعددی با حضور نمایندگان مالک 
و کسبه برگزار کرده ایم. عالوه  بر این طی بازدید از 
پاساژ، موارد خطرناک و اخطارهای قانونی به مالک 

داده شد.«
او با بیان اینکه نزدیک به 1۰۰کاسب در ساختمان 
آزاد کار می کننــد و شــهرداری نگــران وضعیت 
اقتصادی این افراد اســت، می افزاید: »اما نگرانی 
جدی تر امنیت جان کاسبان است. با توجه به شرایط 
بحرانی، این ســاختمان بــه زودی تخلیه و پلمب 
می شود.« موسوی درباره مکاتبات با سازمان های 
خدماتی در مــورد قطع انشــعابات آب، برق و گاز 
می گوید: »گاز این ساختمان قطع شده است و طی 
روزهای آینده پس از قطع شدن انشعابات آب و برق، 
با حضور نیروی انتظامی و سرکالنتری، ساختمان 
آزاد از کســبه تخلیه و پلمب می شــود.« او اضافه 
می کند که پس از تخلیه ساختمان آزاد، رفع خطر 

انجام خواهد شد.

»آزاد«تخلیهمیشود
پاساژ معروف و قدیمی تولید و فروش لباس عروس در محدوده سه راه جمهوری به دلیل ناایمنی باال طی 1۰روز آینده پلمب و تخلیه می شود

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در گفت وگو با همشهری:
 آماده اعزام تیم های

امدادرسانی بین المللی  هستیم
سازمان آتش نشانی، قوی ترین بازوی 
عملیاتی و امدادرســانی در حوادث و 
بحران ها محسوب می شود و با توجه  به 
اینکه تهران مستعد حوادث غیرمترقبه 
و مترقبه است، ضرورت دارد نیروهای عملیاتی و تجهیزات 
آن به روز باشد. امروز اگر وضعیت این سازمان را با 10سال 
پیش مقایســه کنیم، مشخص می شــود که در راستای 
به روزرســانی اقدامات مؤثری صورت گرفته؛ به نحوی که 
جالل ملکی، سخنگوی ســازمان آتش نشانی شهر تهران 
می گوید: »در علم و دانش و تجهیزات، پیشرفت های خوبی 
حاصل شده است و سازمان آمادگی دارد تا تیم بین المللی 
برای امدادرســانی به سایر کشــورها اعزام کند.« ادامه 

گفت وگو با این مقام مسئول را بخوانید.

شرایط کنونی سازمان آتش نشانی مطلوب است؟ 
به روز شدن سازمان آتش نشانی مستمر اســت و پایانی ندارد. 
اکنون به لحاظ پرســنل، تجهیزات، علم و دانش، ســازمان در 
شرایط مطلوبی قرار دارد و در سطح کشورهای توانمند هستیم 

اما ارتقا همچنان در دستور کار است.
در حوزه تجربه موفق بودید یا تأمین تجهیزات؟

قطعا باتوجه  به حوادث رخ  داده اعم از سیل، زلزله، انفجار مخازن 
در پاالیشگاه و آتش ســوزی و... نیروها تجربیات خوبی کسب 
کرده اند و در این مقوله، نیازی به استفاده از تجارب سایر کشورها 
نیست. در حوزه تأمین تجهیزات اگرچه با بومی سازی و استفاده از 
توانمندی شرکت های دانش بنیان موفقیت هایی حاصل شده اما 
می توان از تجارب کشورهای موفقی چون چین، آلمان، اتریش 

و... در این حوزه بهره گرفت.
آمادگی امدادرسانی به ســایر شهرها و حتی 

کشورها وجود دارد؟
قطعا وجــود دارد. چنانچه در حوادث داخلی آتش نشــانی در 
مباحث امداد و نجات همواره پیشــگام بوده اســت. همچنین 
نیروها به درجه ای از توانمندی رسیده اند که آمادگی داریم تیم 
بین المللی تشــکیل داده و نیروها را برای امدادرسانی به سایر 

کشورها اعزام کنیم.
تدابیری برای اشــتراک گذاری تجربه با سایر 

کالنشهرها اتخاذ شده است؟
ســازمان از این کار اســتقبال می کند و در همین راستا مرکز 
آموزش صالح آباد و دانشکده آتش نشانی آماده پذیرش و ثبت نام 
از عالقه مندان است. عالوه  بر آن آمادگی کامل وجود دارد تا علم، 
دانش و تجربه  خود را در خدمت آتش نشانی های کالنشهرهای 
کشور قرار دهیم. زیرا باور داریم سازمان آتش نشانی شهرها باید 
به آمادگی کامل برســند و از ظرفیت و امکانات الزم بهره مند 

باشند تا بتوانند در مواقع بحرانی امدادرسانی کنند.

حجت االسالم سیدمحمد آقامیری
عضو شورای شهر تهران

با توجه بــه اینکه مدیــران شــهرداری در 
دوره جدید از میان افراد صالح و توانمند 
انتخاب شده اند، ما در این دوره هیچ نوع 
فسادی را در شــهرداری تهران مشاهده 
نمی کنیــم؛ مســئوالن شــهرداری تالش 
می کننــد تا حــد امــکان، افراد براســاس 

باندبازی و رفاقت انتخاب نشوند.

مهدی بابایی
عضو شورای شهر تهران

 در مــورد تخلفــات پاالدیــوم و جلوگیری 
از تخلف   باید گفت، وقتی با یک تخلف 
بزرگ برخورد می شود، متخلفان حساب 
کار دستشــان می آیــد و جلــوی تخلفات 
کوچــک نیــز گرفتــه می شــود. مبــارزه با 
تخلفات ساختمانی تأثیرات مثبت خود 
را در رعایــت قوانیــن خواهــد داشــت و 
شــهرداری تهران با تخلفاتی که سالیان 
سال انجام شده و کسی نتوانسته بود با 
آن مبارزه کند، در این دوره برخورد کرد. 

نقل قول خبر

عدد خبر

گپ

شــهردار منطقــه 18تهــران گفــت: »بــا 
هماهنگی های صورت گرفته، شهروندان 
می توانند برای دریافت تســهیالت اخذ 
پروانــه و تغییــر کاربــری بــرای زمین های 
محــدوده منطقــه 18 اقــدام کننــد.« 
محمدجواد خســروی افــزود: زمین های 
باالی 10هــزار مترمربــع اگر بــاغ یا زمین 
مزروعــی باشــند، درصــورت عدم توافق 
بــا شــهرداری مشــمول مجــوز »ســطح 
اشــغال 15درصــد در حداکثــر 3طبقه« 
و درصورت توافق با شــهرداری مشمول 
مجــوز »ســطح اشــغال 60درصــد در 

حداکثر 5طبقه« می شوند.

10000
مترمربع

تیم جهــادی نــورآوران ســالمت به مدت 
40روز در دهکــده توحیــد منطقــه 19 
مســتقر شــده اســت. مهــدی هدایــت، 
شــهردار منطقه 19گفت:  »در راســتای 
بهبود وضعیت سالمت بهداشت دهان 
و دنــدان شــهروندان آســیب پذیر، تیــم 
جهــادی نــورآوران ســالمت، خدمــات 
ســالمت محــور در زمینه دندانپزشــکی 

در دهیاری این روستا ارائه می کند.«

40
روز

ژاد
س ن

عبا
د 

حم
ی/ م

هر
مش

س: ه
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 تأثیر چیدمان مواد غذایی
بر طول عمر یخچال و فریزر 

یکی از راه های افزایش بهره وری یخچال و قدرت نگهداری مواد 
غذایی در آن، نحوه چیدمان مواد در داخل یخچال اســت. نوع 
چیدمان مواد غذایی بر گردش هوای سرد تأثیر گذاشته و همین 
موضوع  جز حفظ طوالنی مدت یا کوتاه مدت مواد غذایی، می تواند 
عمر یخچال را کاهش یا افزایش دهد.درصورتی که مواد غذایی به 
بدنه و دیواره های کابین دستگاه نزدیک باشد، امکان گردش هوا را 
محدود می کند؛ در نهایت باعث کارکرد بیشتر موتور شده و دستگاه 
انرژی بیشــتری مصرف می کند. همه مناطق یخچال از دمای 
یکسانی برخوردار نیستند از این رو باید با آگاهی از چیدمان صحیح 
یخچال، هر مواد غذایی را در جای مخصوص خود قرار دهید. محل 
قرار دادن تخم مرغ، میوه،  بطری ها شیر و نوشیدنی و... مشخص 
شده است.چیدمان صحیح مواد غذایی حتی زمانی که در یخچال 
را باز می کنید تا مواد مورد نظر خــود را از داخل آن بردارید نیز 
اهمیت دارد؛ درصورتی که چیدمان مرتب باشد، می توانید ساده تر 
و سریع تر مواد غذایی را از یخچال برداشته و در دستگاه را ببندید 
تا باز بودن در یخچال باعث هدر رفتن سرمای دستگاه نشود. به 
تاریخ مصرف و انقضای مواد غذایی نیز توجه کافی داشته باشید تا 
در نهایت با رعایت چگونگی چیدمان صحیح یخچال در نخستین 
زمان از آنها استفاده کنید. هیچ گاه مواد خوراکی بیش از حد داغ 
را درون یخچال قرار ندهید این کار می تواند سبب واکنش های 
نامناسب روی دیگر مواد غذایی موجود در یخچال شود و مشکالت 
فنی را طی بلندمدت برای فرد ایجاد کند. مواد غذایی یا مایعات را 
با درپوش در یخچال قرار دهید. درصورت قرار نداشتن درپوش، 
رطوبت مواد غذایی تبخیر می شود و همین رطوبت باعث تشدید 
کارکرد دستگاه برای ســرمادهی خواهد شد. طبقات دستگاه را 
با دستمال و پارچه نپوشــانید این کار از گردش هوا جلوگیری 
می کند و همین مورد باعث افزایش مصرف برق دستگاه خواهد 
شد. یخچال خود را ماهانه به طور کامل نظافت کنید، آلودگی و 
گردوغبار می تواند در نحوه عملکرد یخچال تأثیر منفی بگذارد و 
در روند سیستم سرمایشی نیز اختالل ایجاد کند.در مورد فریزر 
نیز بهتر است چیدمان مواد غذایی را طوری انجام دهید که زمان 
برداشتن به راحتی آنها را تشــخیص داده و بیرون بیاورید. نباید 
فریز خود را بیش از حد با مواد غذایی مختلف پر کنید، پر کردن 
فریزر موجب عدم گردش درست سرما شده و در نهایت نقص فنی 
و گاهی فاسد شدن مواد غذایی را به دنبال خواهد داشت. یکی از 
بهترین موارد نظم دهنده فریزر، استفاده از ظرف های پالستیکی 
دردار و شفاف است. با این کار، به چیدمان فریزر خود نظم داده  
و تشخیص و اســتفاده از مواد خوراکی را راحت کرده اید. برای 
گوشت ها هم، می توانید از پالستیک های زیپ دار مخصوص فریزر 
یا پالستیک های معمولی اســتفاده کنید. اگر احتیاج به فضای 
بیشتری دارید، اقالم را به صورت عمودی ذخیره سازی کنید. برای 
نظم بهتر، اقالم بزرگ تر را در پایین فریزر و اقالم کوچک تر را در 

باالی فریزر نگهداری کنید.

جینجر زیبا و خوش رنگ
جینجر یکــی از زیباترین 
و خوش رنگ تریــن گل ها 
در دنیای گیاهان اســت. 
گل جینجر نمــاد زیبایی، 
سخت کوشــی و استقامت 
اســت و تاکنــون حدود 
1300گونه مختلف برای 
آن ثبت شده است. از این 

میــان، معروف ترین آنها همان گیاه زنجبیل اســت. 
جینجر در نور غیرمســتقیم خورشــید رشد خوبی 
خواهند داشت. آن را باید هفته ای یک بار کامال آبیاری 
کرد. عاشــق رطوبت هوا و خاکی مرطوب است. اگر 
خیلی خشک شود، گلدهی آن کاهش یافته و ممکن 
است وارد دوران خفتگی شــود. جینجر خاک غنی، 
 مرطوب و با زهکشی عالی نیاز دارد و ازجمله گیاهانی 
است که به کود نیازمند اســت. در تابستان هفته ای 

دوبار باید به آن کود داد.

 روایت های کوتاه
 از زندگی امام موسی کاظم ع

 نمی توانست بلند شود، از بس پیر بود. عصایش هم افتاده بود آن 
طرف تر. موسی بن جعفر وســط نماز خم شد عصا را داد دستش. 
دوباره نمازش را ادامه داد. گفتم: »وسط نماز؟!« گفت: »هرکس 
به پیری به خاطر موی سفیدش احترام بگذارد از ترس و عذاب روز 

قیامت در امان است.«
 »مرد فقیر را که دید، نشست کنارش توی خرابه. گفت: »کاری 
داری بگو انجام دهم.« شما امامید، نشسته اید توی خرابه؟ گفت: 
»پدرمان یکی است. پس برادریم! شهرمان هم یکی است. پس 
همسایه ایم! خدای مان هم یکی است. پس بنده ایم! چرا ننشینم؟«
 امام از عاصم پرســیدند: »بــه نیازمندهای شــهرتان کمک 
. مثاًل اگر بدانید نیاز  می کنید؟« گفت: »هر طور که بتوانیــم.«ـ 
دارد، بروید خانه اش ببینید نیســت، برایش پول می گذارید که 
. نه، تا به حال این کار  وقتی برگشت مشــکلش را برطرف کند؟ـ 

را نکرده ایم. پس هنوز آن آدم هایی که ما می خواهیم نشده اید!
 پزشکان از معالجه خلیفه عاجز شدند.گفتند: »موسی بن جعفر را 
بیاورید. می آمد و زیر لب دعا می کرد. وقتی رسید حال خلیفه بهتر 
شده بود. پرســیدند: »چه دعایی بود؟«گفتم خدایا او را به خاطر 
گناه خودش بیمار کرده ای، به خاطر بندگی و عبادت من شفا بده.

روشنا

باغ گل

راه و رسم همسایگیترفند
در عالم همسایگی باید مراقب همه  چیز بود ؛ از جلوگیری سر و صدای بچه ها تا پرداخت به موقع شارژ ساختمان

مصالحه قبل از شکایت
اگر اختالفی بین همسایه ها روی داد به جای اینکه ابتدا به مراجع قضایی  یا هیأت های حل اختالف مراجعه کنید بهتر است حل و فصل 
اختالف از طریق گفتمان و مذاکره باشد. زمانی که اشخاص از طریق مشاوره با حقوق دان و مذاکره با یکدیگر از حقوق و تکالیف خود، 
همدیگر را مطلع کنند دیگر محملی برای ایجاد مشکالت حاد از قبیل ایراد ضرب و جرح، توهین و حتی شکایت وجود نخواهد داشت. 
البته این امر با وساطت مدیر ساختمان و سایر شرکاء نیز به سهولت امکانپذیر است اما چنانچه این امر افاقه نکرد، ناگزیر باید قبل از طرح 
موضوع در محاکم دادگستری، ابتدا درخواست خود را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی مطالبه کرده و درصورت امتناع همسایه خاطی از 

انجام تکالیف خود، اشخاص می توانند موضوع را در مراجع قضایی شخصا  یا از طریق وکیل پیگیری کنند.

مکث

زندگی اجتماعی و شهرنشینی قواعد و قوانین خاص 
خودش را دارد که رعایت نکردن آنها باعث می شود 
تا مشکالت عدیده ای برای شــهروندان به وجود 
بیاید. امروزه همسایه و همسایه داری یکی از اجزای 
جدا ناشدنی از زندگی هستند و همه افراد به نوعی با همسایگان خود 
در ارتباطند. همین مسئله باعث شده تا برای همسایه داری حق و 
حقوقی درنظر گرفته شود. در دین اسالم نیز توجه بسیاری به حق 
و حقوق همسایه ها شده است. در آیات نورانی قرآن در آیه 63سوره 
نسا آمده است:» احسان به همسایگان، زمینه ساز جلب محبت الهی 
است و انسان را در دایره محبوبان خداوند قرار می دهد که خود مقامی 
بس بزرگ است.« در حدیثی از پیامبر عظیم الشأن اسالم نیز نقل 
شده است:  »همیشه جبرئیل مرا وصیت به همسایه می کرد تا جایی 

که گمان کردم همسایه از همسایه ارث می برد.« 
با وجود این، همه ما در عالم همسایگی شاهد این بوده ایم که برخی 
افراد با بیان اینکه چهار دیواری اختیاری است، اقدام به آزار و اذیت 

همسایگان خود می کنند.

گزارش

چهار دیواری، اختیاری نیست 
مجید مطلبی، وکیل پایه یک دادگســتری، با بیــان اینکه تعریفی از 
»چهار دیواری اختیاری« در قانون همسایگی وجود ندارد، به همشهری 
می گوید: با مراجعه به قواعد و اصول فقهی ازجمله قاعده »تسلیط« یا 
سلطنت که در واقع تثبیت کننده ارکان مالکیت است، اینطور می توان 
بیان داشت که هر مالکی نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و می تواند 
در آن، هرگونه تصرف اعم از تصرفات مادی، حضور فیزیکی و حقوقی 
اجاره دادن  یا فروختن کند و هیچ فردی نمی تواند او را بدون مجوز قانونی 
از تصرفات در آن مال منع کند و براساس مقررات ماده 30قانون مدنی 
ایران این حق محترم شمرده شده است. او با اشاره به قاعده فقهی »ال ضرر 
و الضرار فی االسالم« نیز می گوید: براساس این قاعده فقهی هیچ ضرر 
و زیانی در اسالم وجود ندارد و از نظر اسالم ورود هرگونه ضرر به شخص 
یا شیء ممنوع شده است که درصورت ورود ضرر، باید جبران ضرر شود. 
همچنین براساس اصل 40قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق 

خویش را وسیله ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

آزارهای همسایه آزارها
دیوارهای کاغذی از معضالت آپارتمان های امروزی است؛ دیوارهایی 
که به راحتی صدای عطسه و ســرفه و حتی صحبت های همسایه ها را 
به دیگران منتقل می کند. ماجرا اما زمانی بغرنج می شــود که یکی از 
همسایه ها بخواهد واحد ساختمانی خود را تعمیر یا تمرین موسیقی 
کند، نگهداری از حیوانات خانگی و ســر و صدای این حیوانات هم یکی 
دیگر از معضالت زندگی در واحدهای آپارتمانی اســت که باعث سلب 
آرامش همســایگان می شــود. اینها برخی نمونه های همسایه آزاری 
اســت که البته محدود به همین نکات نمی شود و به تعداد انسان هایی 
که در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند می توان مواردی از همسایه 

آزاری را مشاهده کرد. آنطور که مجید مطلبی می گوید: در مواجهه با 
همسایه آزاری نخستین اقدام تذکر موضوع به فردی است که باعث اذیت 
و آزار همسایه ها شده و اگر این موضوع نتیجه نداد و مزاحمت تکرار شد 
فرد شاکی می تواند براساس ماده 160قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
سال 1379با تقدیم دادخواســت به مراجع قضایی، از مزاحمت های 
مذکور، رفع مزاحمت را درخواســت کند. همچنین اغلب این اقدامات 
می تواند تحت عنوان جرم اخالل در نظم و آسایش و آرامش عمومی و 
نیز ایجاد مزاحمت از مصادیق مواد 618و 690قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392)بخش تعزیرات مصــوب 1375(قابل تعقیب در مراجع 

قضایی باشد.

حبس تا یک سال درصورت شکایت از نگهداری حیوانات 
این روزها شاهد این هستیم که برخی از شــهروندان با عالقه ای که به 
نگهداری از حیوانات دارند، برخی انواع سگ، گربه و... را در منازل خود 
نگهداری می کنند و بعضا شاهد اختالف بین دیگر همسایه ها با این افراد 

به دلیل آلوده کردن فضای مشــاعات، سر و صدای بی موقع و... هستیم. 
اگرچه قوانین خاص و انحصاری جامــع و کامل درخصوص نگهداری 
از حیوانات در منازل شــخصی و آپارتمان ها وجود ندارد اما آنطور که 
مطلبی می گوید: از عموم قوانین متعدد می توان نتیجه گرفت که اگر 
همسایه ای مدعی باشد که نگهداری حیوان خانگی به عنوان مثال سگ و 
گربه، حتی در واحد شخصی که قسمت اختصاصی ساختمان محسوب 
می شود، بهداشت عمومی ساختمان را به مخاطره می اندازد و این امر 
نیز اثبات شود، حسب مورد، شخص مرتکب نگهدارنده حیوان خانگی 
را با عنوان مجرمانه اقدام علیه بهداشت عمومی موضوع ماده 688قانون 
مجازات اسالمی بخش تعزیرات، می توان تحت تعقیب قرار داد و حتی 
مجازات قانونی به حبس تا یک سال را نیز در پی خواهد داشت. همچنین 
درصورت ورود خسارت، اعم از مادی یا معنوی به اشخاص، برابر ماده یک 
قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339مسئول بوده و نیز حتی مطابق ماده 
501قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات قابل تعقیب و مجازات، حسب 

مورد قصاص یا دیه خواهد بود.
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شنبه 1 مرداد 141401
 شماره  8549

اگرچه  خشکسالی و تغییر اقلیم طی ماه های اخیر 
شرایط سختی برای مناطق خشک و نیمه خشک  
ایجاد کرد. اما در جنــگل  هیرکانی موجب کاهش 

چشمگیر آتش سوزی شد.
آتش ســوزی جنگل و مرتــع به اعالم ســازمان 
جنگل ها، امســال به نحو مؤثر کاهش یافت و  در 
منطقه مازندران) ســاری( میــزان کاهش حریق 
50درصد، در منطقه مازندران) نوشهر(، 68درصد 
و در اســتان گیــالن 80درصــد کاهــش یافت. 
میانگین این 3منطقه حاکی از کاهش 66درصدی 

آتش سوزی در جنگل های شمال  است.
در پی کاهش بارندگی های طوالنی مدت در مناطق 
شمالی کشور، علف های سطحی نتوانسته اند رشد 
مناسب داشته باشــند و خشکی ســطح جنگل 
زمینه وقوع آتش سوزی های گســترده را کمتر از 
سال های قبل کرد. البته درختان هیرکانی به واسطه 
ریشه های بلند می توانند به سفره های آب زیرزمینی 
و رطوبت زیر خاک دسترسی داشته باشند علف ها 
در بارندگی رشد می کنند و به دلیل همین بارندگی 

کم آتش سوزی ها کاهش چشمگیر یافته است.

کاهش 50درصدی در ساری
آتش ســوزی در عرصه هــای جنگلــی و مرتعی 
مازندران از ابتدای امســال تاکنون در مقایسه با 
مدت مشــابه پارســال 50درصد کاهش داشته و 
به گزارش سازمان جنگل ها، شــمار آتش سوزی 
در عرصه های جنگلی و مرتعــی مازندران منطقه 
ساری از ابتدای امسال تاکنون ۱0فقره بود که در 
جریان این آتش سوزی ها، ۱6هکتار از عرصه های 
جنگلی و مرتعی در آتش ســوخت و از بین رفت. 
در 4ماه نخست سال گذشــته این عدد 32هکتار 
بود که نشان از کاهش 50درصدی آتش سوزی در 
عرصه های جنگلی و مرتعی منطقه ســاری است. 
باالترین سطح آتش سوزی در تیرماه جاری مربوط 
به ضلع شمالی جنگل های سوادکوه شمالی بود که 
در جریان آن 5هکتار از درختان سوزنی برگ منطقه 
در آتش سوخت و از بین رفت. همچنین بیشترین 
سطح آتش سوزی در عرصه های مرتعی از ابتدای 
امسال تاکنون در ارتفاعات رینه الریجان آمل بود. 
داده های آماری همشهری نشــان می دهد که تا 
پایان اسفند۱400 در جریان 85فقره آتش سوزی، 
۱52هکتار از عرصه های جنگلــی منابع طبیعی 

مازندران منطقه ســاری در آتش سوخت که این 
میزان حدود 25درصد بیشتر از سال۹۹ بوده است. 
در ســال۹۹ نیز در مجموع 6۹فقره آتش ســوزی 
که در عرصه های جنگلی مازنــدران رخ داده بود، 
۱20هکتــار از عرصه های جنگلــی و مرتعی این 

منطقه در آتش سوخت.
ســرهنگ مجید ذکریایی، فرمانده یگان حفاظت 
اداره کل منابــع طبیعی و آبخیــزداری مازندران 
منطقه ســاری نیز درباره حریق جنــگل و مرتع 
گفت:  اردیبهشت و خرداد امسال  آتش سوزی در 
 جنگل و مرتع منطقه اتفــاق نیفتاد. در عین حال 
با توجه به ارتفاع بــاال و صعب العبور بودن منطقه، 
آتش سوزی ها با کمک نیروهای حفاظت اداره کل 
منابع طبیعی مازندران منطقه ســاری، نیروهای 
مردمی و همچنین همیاران و دوستداران طبیعت 

در کمترین زمان اطفا شده است.

کاهش ۶۸درصدی در نوشهر 
در منطقــه غرب اســتان مازندران کــه به حوزه 
منابع طبیعی نوشهر شــهرت دارد، آتش سوزی 
در عرصه های جنگلی و مرتعی از ابتدای امســال 
تاکنون در مقایسه با مدت مشابه پارسال 68درصد 
کاهش یافته اســت. بدین ترتیب در 4ماه امسال 

در جریان 7فقره آتش سوزی، کمتر از یک هکتار 
از عرصه هــای جنگلی و مرتعــی منطقه در آتش 
ســوخت و از بین رفت. شــمار آتش سوزی های 
صورت گرفته در عرصه هــای جنگلی این منطقه 
در 4ماهه پارسال 8فقره بود که در جریان آن بیش 
از 2هکتار از عرصه هــای جنگلی و مرتعی منطقه 
در آتش سوخت. سرهنگ محسن مرادی صادق، 
فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی 
منطقه نوشــهر در این باره اعالم کــرده که برای 
حفاظت و مدیریــت عرصه های طبیعی مازندران 
دو اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری 
و نوشــهر فعالیت دارند که منطقه ســاری حدود 
7۱درصد و نوشــهر حدود 2۹درصد این عرصه ها 

را مدیریت می کند.

کاهش ۸0درصدی در گیالن
در اســتان گیالن که 565هزار هکتــار جنگل و 
245هزار هکتار مرتع دارد، طی 4ماه نخست امسال 
میزان کاهش حریق  منابع طبیعی 80درصد بوده 
است. در ســال جاری حدود 3هکتار از عرصه های 
طبیعی گیالن دچار حریق شده است که در 4ماه 
نخست سال گذشته 25هکتار بوده است. میرحامد 
اختری، مدیرکل منابع طبیعی استان گیالن با اشاره 
به کاهش چشــمگیر حریــق در جنگل ها و مراتع 
استان، از شهروندان و گردشگران خواست از روشن 
گذاشتن آتش در مناطق جنگلی و طبیعت گیالن 
خودداری کنند. چراکه به دلیل افزایش دما تا پایان 
هفته جاری با خطر وقوع آتش سوزی در جنگل ها و 

مراتع گیالن مواجه هستیم.

خطر اصلی همچنان عامل انسانی است
آمارها نشان می دهد عامل انسانی همچنان علت 
اصلی بیشتر آتش سوزی ها در عرصه های جنگلی 
شمال کشور اســت. در این زمینه، سازمان منابع 
طبیعی کشور از مردم خواسته با توجه به گرم شدن 
هوا و تشدید تردد مسافران و گردشگران در مناطق 
جنگلی، از روشن کردن آتش در عرصه های جنگلی 
و مرتعی هیرکانی خــودداری و درصورت لزوم از 
خاموش بودن آن پیش از ترک محل مطمئن شوند. 
همچنین در پی رسیدن فصل برداشت محصوالت، 
برای جلوگیری از هزینه ها، برخی افراد پســماند 
محصوالت کشــاورزی را آتش می زننــد که این 
کار جرم تلقی می شــود و درصورت سرایت آتش 
به عرصه های جنگلی و مرتعــی، مرتکبان عالوه 
بر مجازات به پرداخت جریمــه نقدی نیز محکوم 
می شوند. بنابراین به کشــاورزان توصیه می شود 
از آتش زدن کاه و کلش مزارع خــود که احتمال 
سرایت آتش به عرصه های جنگلی را به همراه دارد، 

در این ایام خودداری کنند.

کاهش 66درصدی آتش در جنگل  هیرکانی
کاهش بارندگی ها موجب  رشد نکردن علف در کنار درختان استان های شمالی شده است

سیدمحمد فخارگردشگری
روزنامه نگار

بازی با میدان نقش جهان
انتشــار تصاویر مرمت نادرســت گنبد مســجد جامع عباســی 
)مســجد امام( اصفهان در میدان نقش جهان، در چند روز گذشته 
موجی از اعتراض های کارشناسان و حامیان میراث فرهنگی کشور را 
در پی داشت و حتی کارزار مرمت دوباره و بی نقص این گنبد راه افتاد.
انتشار تصاویر قبل از مرمت این اثر ثبت جهانی شده در سایت صدای 
میراث نیز چنان اسفبار بود که کارشناسان میراث فرهنگی را ناگزیر 

از اعالم حیرت و ابراز تأسف کرد.
مسجد امام اصفهان که به مســجد شاه و مسجد جامع عباسی نیز 
مشــهور اســت، از آثار دوره صفویه با بیش از 400سال قدمت به 
شمار می آید و به عنوان یکی از آثار معماری شاخص در پرونده ثبت 
جهانی میدان نقش جهان به ثبت جهانی رسیده است. کارشناسان 
میراث فرهنگی، معماری این اثر تاریخی را چکیده هنر هزار ساله 
مسجدسازی در ایران می دانند و معتقدند مرمت نادرست این اثر که 
به چین خوردگی گنبد، ناهمخوانی کاشی ها و بلبشوی مرمتی منجر 
شده است، آسیب جدی به این اثر ثبت جهانی شده کشور وارد کرده 
و به زعم برخی کارشناسان باید مرمت گنبد مسجد جامع عباسی 

اصفهان بار دیگر و از نو آغاز شود.
بیش از ۱۱ســال بود که گنبد مســجد جامع عباسی اصفهان در 
محاصره داربست ها قرار گرفت و مرمتگران این گنبد، مشغول مرمت 
اثر بودند، اما با برچیدن داربست هایی که ۱۱سال به چشم انداز بصری 
و بنای این گنبد الحاق شده بود، تازه مشخص شد که مرمت این اثر تا 
چه اندازه خسارت بار بوده است. حاال کارشناسان می گویند این بازی 

مرمت گنبد مسجد امام اصفهان باید دوباره آغاز شود.
فتح اهلل نیازی، مرمتگر و کارشناس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار 
فرهنگي-تاریخی ازجمله کارشناسانی است که می گوید مرمت گنبد 

مسجد امام باید از ابتدا دوباره تکرار شود.
او به ایسنا گفته اســت، اگرچه ایرادات مرمتی گنبد مسجد جامع 
عباسی اصالح شدنی است، اما برای برطرف کردن اعوجاج )کژی و 
خمیدگی( گنبد باید آن بخش ها بازچینی و کاشی ها عوض شوند 
که خواه ناخواه کاشی ها هم سالم خارج نمی شوند. دوباره یک هزینه 
و کار اضافی است. دوباره باید داربست بسته شود؛ البته داربست بستن 
اصول خاصی دارد. اینکه االن مطرح می کنند فشار داربست ها یکی 
از عوامل وضع امروز گنبد است، باید از آنها این سؤال را پرسید که 
آیا نظارت وجود نداشته که داربست ها را به شکلی بسته اند که فشار 
وارد کرده است؟ این یکی از ایرادهای اصلی است؛ چرا می خواهند 
از سر خود باز کنند؟ داربست برای مرمت آثار ارزشمند، باید اصولی 
نصب شود. نباید به سازه فشار وارد کند؛ حتی الزم است طرحی برای 
چگونگی نصب داربست تهیه شود. روی هوا داربست نبندند؛ چون 
دوباره همین داستان پیش می آید. نیازی گفت: اشتباهات مرمت 
گنبد مسجد شیخ لطف اهلل در قیاس با مسجد امام زیاد نبود، در گنبد 
مسجد امام اشتباهات فاحش مشاهده می شود که مناسبت ترین واژه 

برای توضیح وضعیت آن »فاجعه« است.
نیازی گفت: واضح است کسی از ابتدای مرمت نظارت نداشته است، 
اگر کسی هم ادعا می کند نظارت داشته، دروغ می گوید؛ چون اگر یک 
کارشناس کم سابقه مرمت هم از روند کار بازدید می کرد، حتما چند 

ایراد اساسی وارد می کرد.
او درباره اظهارات مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان مبنی بر 
اینکه سنگینی و فشار داربست های ۱۱ســاله، از عوامل مخرب و 
تأثیرگذار در خروجی مرمت بوده اســت، گفت: هرچند بخشی از 
عوامل بیان شده می تواند در شکل امروز گنبد مؤثر بوده باشد؛ مثال 
روی کاشی های گنبد از روغنی استفاده شده که اکنون گردوغبار 
محیط روی آن نشسته و باعث شده رنگ کاشی ها مقداری تغییر کند 
یا رنگ درز بین کاشی ها تغییر کرده است، اما این دلیلی که آورده اند 
»داربست فشار آورده است«، چه معنی می دهد؟ یعنی داربست فشار 
وارد و ترک گنبد را دچار فرورفتگی و انحنا کرده است؟! این حرف 
یعنی آنقدر کار ضعیف انجام شده که در برابر یک داربست مقاومت 

نداشته است، پس این چه مرمتی است؟!
سیدمحمد بهشتی، رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و کارشناس 
فرهنگی پیش تر در گفت وگو با صدای میراث هشدار داده بود که 
مرمت نادرست گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان درصورتی که 
قوانین یونســکو را نقض کرده باشــد، خطر قرار گرفتن این اثر در 

فهرست میراث در خطر یونسکو را افزایش می دهد.
امیرحسین دهباشی، کارشناس مرمت آثار معماری اما در گفت وگو 
با ایسنا تهدید بزرگ شیوه مرمت گنبد مسجد امام )مسجد جامع 
عباسی( اصفهان را خروج مجموعه میدان نقش جهان اصفهان از 

فهرست میراث جهانی یونسکو اعالم کرده است.
او گفت: مداخالت گسترده شهری و حذف و اضافات عناصر شهری 
تاریخی که به صورت مستقیم یا باواسطه با میدان نقش جهان در 
ارتباط و تعامل اســت، تهدیدهای بالقوه برای میدان نقش جهان 
است. پروژه هایی مانند محور آقانجفی و تأثیر ســوء این پروژه بر 
پیوستگی بافت پیرامون میدان، مرمت های پرحاشیه و تهدیدآمیز 
در گنبد مسجد شیخ لطف اهلل و همچنین پروژه مداخالت گسترده 
در گنبد مسجد جامع عباسی که به واسطه تعویض کامل الیه تزیین 
)کاشی های پوسته خارجی گنبد( یک پروژه نوسازی )به عنوان یک 
تغییر غیرقابل برگشت( و نه مرمت دانسته می شود که با خطاهای 
جدی و کیفیت نازل در اجرا روبه رو است و هویت تاریخی گنبد و 
نمود بصری و دیداری آن را نه تنها تحت الشعاع قرار داده است که 
خود به تنهایی می تواند عاملی بر قرارگیری نام میدان نقش جهان در 
فهرست میراث در خطر یونسکو باشد. به گفته این کارشناس، حجم و 
کیفیت مداخالت در گنبد مسجد جامع عباسی را می توان با کلیسای 
جامع کوتایسی که بیشتر با نام کلیسای جامع باگراتی در گرجستان 
شناخته می شود، هم جنس و هم سنگ دانست که مداخالت گسترده 
و غیرقابل برگشت در مرمت این مجموعه باعث شد تا در سال20۱7 از 

فهرست سایت های میراث جهانی حذف شود. 

دستور قالیباف برای حل مشکل آفت بلوط زارهای زاگرس
نماینده گچساران و باشت با بیان اینکه آفت پروانه 
جوانه خوار زاگرس به جان جنگل های ما افتاده است 
گفت که در زمستان تخم ریزی پروانه جوانه خوار 

شروع می شود که آسیب فراوانی خواهد زد.
سیدناصر حسینی پور با اشاره به سفر اخیر رئیس 
مجلس شــورای اسالمی به اســتان کهگیلویه و 
بویراحمــد و بیان دغدغه هــا درخصوص معضل 
آفت جنگل های بلوط زاگرس به ایسنا گفت: آقای 
قالیباف اخیرا سفر یک روزه ای به استان کهگیلویه 
و بویراحمد داشتند که این سفر نظارت میدانی بود. 
ایشان به شهرستان گچساران و باشت هم آمدند و 
از نزدیک در جریان مشکالت قرار گرفتند. در این 
سفر آقای نوبخت رئیس سازمان جنگل ها و مراتع 

هم حضور داشت.
وی افزود: از نزدیک وضعیت آفت پروانه جوانه خوار 
که به جان جنگل های ما افتاده مشاهده شد و آنها 

آسیب هایی که به میراث و سرمایه ملی وارد شده را 
دیدند لذا قرار شد از بودجه استانی و مسئولیت های 
اجتماعی وزارت نفت منابعی اختصاص پیدا کند تا 
بتوان به این قضیه ورود پیدا کرد. این عضو مجمع 
نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان 
کرد:  بر این اساس مقرر شد کمیته ای در سازمان 
جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی و محیط زیست 
تشکیل شــده تا راهکاری برای حل مشکل آفت 
پروانه جوانه خوار اندیشیده شود چون در زمستان 
تخم ریزی پروانه جوانه خوار شــروع می شــود و 

آسیب های فراوانی خواهد زد.
حسینی پور در پایان گفت  که مبالغی درنظر گرفته 
شده و ما به دنبال این هســتیم که از محل بودجه 
مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت هم منابعی 
بگیریم و به ســازمان مراتع بدهیم تا بتوان جلوی 

این آفت را گرفت.

دمای هوای تهران 5درجه کاهش می یابد 
گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی این روزها موجب 
گرمای شدید هوا در نقاط مختلف جهان شده است، 
تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست و روزهای 
گرمی را پشت ســر می گذارد اما در برخی روزها 
اندکی خنک می شــود. به گفته معــاون اداره کل 
هواشناسی اســتان تهران دمای هوای این استان 
طی هفته آینده بین 3 تا 5 درجه سانتیگراد کاهش 
می یابد. مازیار غالمی به ایسنا گفت: براساس بررسی 
و تجزیه و تحلیل جدیدترین نقشه های هواشناسی 
تا اوایل هفته ماندگاری هوای گرم در سطح استان و 

هوای صاف و آفتابی پیش بینی می شود.
وی افزود: از اواخر وقت جمعه )3۱تیرماه( تا یکشنبه 

)2مردادماه( در نیمه شمالی استان افزایش ابر و در 
بیشتر نواحی استان وزش باد شدید و در نیمه جنوبی 
وزش باد خیلی شدید و خیزش گرد و خاک مورد 

انتظار است.
به گفته معاون اداره کل هواشناسی استان تهران 
برای روزهای یکشنبه تا سه شنبه )2 تا 4 مردادماه( 
کاهش نسبی دما مورد انتظار است. غالمی در پایان 
درباره میزان کاهش دما تصریح کرد: میزان کاهش 
دما در نقاط مختلف استان به دلیل اختالف ارتفاع 
در نقاط کوهستانی و جنوب استان، متفاوت است 
و به طور متوسط 3 تا 5 درجه سانتیگراد کاهش دما 

در سطح استان خواهیم داشت.

رضا انجم شعاع
معاون  حقوقی و امور مجلس سازمان 

حفاظت محیط زیست
شنـــاســــایـــــی ظـــرفــــیــــــت قـــوانـــــین 
محیط زیســت و بهره بــرداری مطلوب 
از  آن در »فراینــد تدویــن و تصویــب 
برنامــه هفتــم توســعه« انکارناپذیــر 
اســت. بنابرایــن باید در تدویــن الیحه 
برنامــه هفتــم توســعه جایــگاه واقعی 

محیط زیست لحاظ شود.

مهدی حجت 
رئیس دفتر شــورای جهانــی بافت ها و 

بناهای تاریخی در ایران )ایکوموس(
باید روش مواجه شــدن بــا مرمت آثار  
تغییر کند و از شورای نخبگان استفاده 
شود. آثار تاریخی متعلق به همه مردم 
اســت و باید برای مرمت آنها حساس 
بود. بنابراین باید از نظر همه نخبگان 
و تجربیــات مرمتــی در آثــار جهانــی در 

قالب یک شورا استفاده شود.

نقل قول خبر

بر جمعیــت ببرهــای جهان نســبت به 
آخریــن ارزیابــی در ســال 2015 افزوده 
شــده اســت. ایــن جهــش جمعیتــی 
بــه اعــام اتحادیــه جهانــی حفاظــت 
از طبیعــت )IUCN(کــه بیــن 3726 
تــا 5578قــاده بــرآورد شــده اســت 
40درصد بیشــتر از آخریــن ارزیابی در 
ســال2015 اســت. گونه ببــر در جهان 
همچنــان در فهرســت خطــر انقــراض 

قرار  دارد.

40 
درصد

در ارگ جهانــی بــم فعــال شــده و 
به گفته محسن قاسمی، مدیر پایگاه 
میــراث جهانــی و منظــر فرهنگــی بــم 
12 کارگاه مرمتی، 3 کارگاه حفاظتی و 
8کارگاه تولید مصالح در ارگ تاریخی 
بم فعالیت دارند. به گفته مدیر پایگاه 
میراث جهانــی ارگ بــم، در ســال های 
گذشته 6 کارگاه تولید مصالح در ارگ 
بم راه اندازی شــده بود کــه این تعداد 

به 8کارگاه رسید.

23 
کارگاه مرمت

عدد خبر

محمد باریکانی؛ دبیر گروه زیست بومنقد و نظر
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 فرقی نمی کند تابستان داغ باشــد یا یک روز تعطیل در فصل زمستان. 
روســتای زیبای امامزاده ابراهیم )ع( شهرستان شفت در استان گیالن 
همیشــه میزبان خوبی برای گردشــگران است؛ روســتایی با معماری 
خاص و جذاب که گردشــگران بســیاری را از اقصی نقاط کشور به این 
روستا می کشاند. مســافران، هم برای زیارت و استخوان سبک کردن به 

اینجا می آیند هم برای دیدن طبیعت بکر روســتا. خانه های چوبی هم، 
جذابیت های گردشگری روستا را بیشتر کرده  است. اهالی که جمعیتی 
کمتر از 500نفر هستند با روی گشاده و غذاهای خوش عطر از گردشگران 
پذیرایی می کنند، اما روستا با نبود مدیریت پسماند دست به گریبان است.

خانه های 6طبقه چوبی 
روستای امامزاده ابراهیم )ع( در 30کیلومتری شهرستان شفت در دل یک 
منطقه ییالقی قرار دارد؛ روستایی که وجه تسمیه آن وجود بقعه مبارکه 
امامزاده ابراهیم )ع( از فرزندان امام موســی کاظم )ع( است و خانه های 
چوبی رنگین آن یکی از جذابیت های گردشگری اش شده . تماشای خانه ها 
را باید در کنار تماشای کوه، جنگل و رودخانه دلیلی برای باز شدن پای 

مسافران به این روستا دانست.
رضا حسن پور، معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گیالن، معماری خاص روســتا را دلیل شهرت آن می داند و 
به همشهری می گوید: خانه های روســتا 4، 5 یا 6طبقه هستند. معموال 
در روستاهای دیگر این نوع خانه سازی را نمی بینیم. از سوی دیگر تنها 
مصالح به کار رفته برای خانه سازی در این روستا چوب است. امید کاظمی، 
دهیار روســتای امامزاده ابراهیم)ع( هم از سختی حمل بار به روستا در 

گذشته یاد می کند و به همشهری می گوید: یکی از دالیل ساخت خانه از 
قدیم االیام با چوب در این منطقه، اقلیم این روستاست و هم اینکه حمل 
مصالح به روستا بسیار کار سختی بود. خانه ها با چوب درختان راش ساخته 
شده اند؛ درختی که در این روستا به خوبی رشد می کند. اهالی روستا در 
گذشته های دور، از رنگ های طبیعی چوب راش برای نمای خانه هایشان 

استفاده می کردند.

یادی از غذاهای فراموش شده
وجود بقعه امامزاده ابراهیم )ع( این روستا را به یک مقصد زیارتی سیاحتی 
تبدیل کرده  است و روستا همواره بیش از ظرفیت مسافر دارد. این میزان 
گردشگر و از سویی غنی بودن این روستا از لحاظ تاریخ، فرهنگ و تنوع 
غذا، ایجاب می کند برای جذب گردشگر اقدامات دیگری هم انجام شود. 
معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری گیالن 
با بیان اینکه قرار است در این روستا یک موزه مردم شناسی برپا شود به 
همشهری می گوید: در این موزه  گردشــگران با گذشته روستا، آداب و 
رسوم، پوشش مردم و از همه مهم تر غذاهای فراموش شده آشنا می شوند. 
رضا حســن پور تأکید می کند که به طور میانگین هر تابســتان حدود 
16میلیون مسافر به گیالن سفر می کنند، اما از تعداد مسافران ورودی به 

روستا آمار دقیقی وجود ندارد.

جای خالی مدیریت پسماند 
در شرایطی که اهالی روستا و مسئوالن میراث فرهنگی، صنایع  دستی و 
گردشگری گیالن به فکر توسعه گردشگری منطقه هستند، اما جمع آوری 

پسماند به یکی از چالش های اهالی تبدیل شده است.
دهیار شــفت تأکید می کند که برای حفظ محیط زیســت و همچنین 
بهداشت و سالمت گردشگران، جمع آوری زباله از روستا با یک خودروی 
حمل زباله و 4کارگر، 6روز در هفته انجام می شود. امید کاظمی با اشاره به 
جای خالی مدیریت پسماند زباله در روستا با وجود حجم باالی گردشگر 
به همشهری می گوید: روزانه 4تن زباله جمع آوری و به مرکز بازیافت شهر 
رشت تحویل داده می شــود. برای این کار 4نیروی خدماتی داریم و یک 
خودروی حمل زباله کرایه کردیم تا بتوانیم 6روز در هفته بارگیری زباله 
داشته  باشیم. متأسفانه روستای ما خودروی حمل زباله ندارد. به گفته او، 
این در حالی است که روستای امامزاده ابراهیم )ع( شهرستان شفت خود 
حدود 500نفر جمعیت دارد که در 6ماه نخســت سال به دلیل مطلوب 
بودن آب و هوا و طبیعت چشم نواز، این جمعیت به 5هزار نفر هم می رسد.

نیاز به پارکینگ 
گردشگران روســتای امامزاده ابراهیم)ع( حتی اگر قصد اقامت نداشته 
باشند با سفر یک روزه به روستا، هم جان و دل را در بارگاه امامزاده ابراهیم 
)ع( جال می دهند و هم از جاذبه های طبیعی ناب مثل آبشــار و جنگل 
بهره مند می شــوند، اما حضور گردشــگران عالوه بر مشکل جمع آوری 
پســماند، نیاز روســتا به یک پارکینگ خودرو را هم یادآور می شود که 
باید برای آن تدبیری اندیشیده شــود؛ گرهی که به گفته دهیار روستا با 
اختصاص زمین از سوی منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن باز خواهد شد. 

روستای دیدنی امامزاده ابراهیم )ع( با معماری خاص و خانه های چوبی اش این روزها درگیر 
معضل پسماند و پارکینگ است

گالیه های اهالی دهکده چوبی

زمانی کــه نیــروگاه شــازند از ســوخت 
مــازوت اســتفاده می کنــد، آالینــده 
دی اکســید گوگــرد در کالنشــهر اراک 

باال می رود 

معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری گیالن: با راه اندازی موزه مردم شناسی، 
گردشگران با آداب و رسوم، غذاهای فراموش شده و 

پوشش مردم روستا آشنا می شوند

پایان بازسازی مناطق زلزله زده  
کوهرنگ تا شهریور 

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه بازسازی واحدهای مسکونی زلزله زده شهرستان کوهرنگ به 
55درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است، پیش بینی کرد عملیات 
بازسازی تا پایان شــهریور تکمیل شــود. به گزارش ایرنا، فرشید 
ریاحی سامانی، افزود: تمام واحدهای زلزله زده که نیازمند بازسازی 
بوده تخریب و عملیات نوســازی آنها در حال انجام است که برای 
410واحد اسکلت نصب شــده، 300واحد به مرحله ساخت سقف 
رسیده و برای حدود 300واحد مسکونی نیز دیوارچینی شده است. 
به گفته وی، عملیات تعمیر برای بیــش از ۸5درصد واحدهایی که 
نیازمند تعمیر بوده انجام شده اســت و حدود 15درصد باقی مانده 
نیز با مشارکت اهالی در دستورکار قرار دارد. مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بازســازی و 
نوسازی واحدهای مسکونی شهرستان کوهرنگ تأثیر کوتاه مدت 
و بلندمدتی بر مقاوم ســازی واحدهای روستایی دارد، تصریح کرد: 
تاکنون 5۲درصد واحدهای روستایی استان مقاوم سازی شده است و 
پیش بینی می شود با تسهیالتی که دولت در همین باره در نظر گرفته 

است بتوان در ادامه واحدهای بیشتری را مقاوم سازی کرد.

 ایمنی مزارع خراسان شمالی
در مقابل ملخ ها 

مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: 5500هکتار 
از مزارع خراسان شــمالی در مقابله حمله ملخ ها ایمن شده است. به 
گزارش تسنیم، محمد رضایی با اشاره به وظیفه مدیریت حفظ نباتات 
جهادکشــاورزی اظهار کرد: یکی از اصلی ترین وظایف این مدیریت 
مبارزه با آفت های گیاهی، بیماری ها و علف های هرز در همه محصوالت 
گیاهی باغات استان است. مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی خراسان 
شمالی با بیان اینکه برحسب نوع وظیفه مندی سازمان حفظ نباتات 
کشور این عوامل خسارات را به 3دسته تقسیم کرده است، افزود: دسته 
اول که به عنوان آفات عمومی از آنها یاد می شود، آفاتی هستند که صفر 
تا 100 مبارزه با آنها به عهده بخش دولتی است که شامل انواع ملخ ها و 
جوندگان می شود. وی افزود: دسته دیگری از آفات نیز وجود دارد که به 
آن  آفت همگانی گفته می شود و در خراسان شمالی تنها آفت همگانی 
سِن گندم است که مبارزه با آن با همکاری کشاورزان انجام می شود. 
رضایی ادامه داد: آفت سوم شامل بقیه آفات می شود که مبارزه با این 

نوع آفات به عهده خود کشاورزان است.

 افزایش ظرفیت
 صنایع کشاورزی بوشهر 

توسعه صنایع فرآوری تولیدات کشــاورزی، شیالت و سردخانه ای 
نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده دارد که اکنون ظرفیت واحدهای 
صنایع فرآوری و تکمیلی بخش کشاورزی استان بوشهر به 640هزار 
تن رسیده است. به گزارش تســنیم، تولید بیش از 1.3میلیون تن 
محصوالت کشــاورزی  ازجمله ظرفیت های بوشهر است که موجب 
شده این استان نقش مهمی در تأمین مواد غذایی کشاورزی داشته 
باشد. مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهادکشاورزی بوشهر با 
اشاره به نقش توســعه صنایع فرآوری تولیدات کشاورزی، شیالت 
و ســردخانه ای در افزایش ارزش افزوده خاطرنشــان کرد: بیش از 
5600نفر در صنایع یادشده شاغل هستند. حمزه عباسی پوربحرانی 
همچنیــن از ایجاد 7۸واحد صنایع بســته بندی و فــرآوری خرما 
با ظرفیت اســمی بیش از ۸5هــزار تن خبر داد و افــزود: 33واحد 
عمل آوری ، بســته بندی و فرآوری ماهی و میگو با ظرفیت اســمی 
60هزار تن ایجاد شده است. به گفته وی، این اقدامات نقش بسزایی 
در ایجاد اشــتغال، جهش تولید، افزایش فرآوری و کاهش ضایعات 

محصوالت تولیدی کشاورزی غالب استان داشته است.

 بازگشت مونسون
به سیستان و بلوچستان

اداره کل هواشناســی سیستان و بلوچســتان تا دوشنبه در نواحی 
جنوبی سیستان و بلوچستان رگبار و رعدوبرق پراکنده را پیش بینی 
کرد. به گزارش ایرنا، معاون فنی اداره کل هواشناســی سیستان و 
بلوچستان با اشاره به اینکه منطقه اثر ســامانه بارشی »مونسون« 
سراوان، سیب و سوران، مهرستان، گلشن، ایرانشهر، بمپور، تفتان، 
خاش، دلگان، راسک، سرباز، فنوج، قصرقند، الشار نیکشهر و ارتفاعات 
غربی زاهدان است، گفت: در این مدت احتمال جاری شدن موقتی 
رواناب، آب گرفتگی معابر، سیالبی شــدن مسیل ها و رودخانه های 
فصلی، احتمال برخورد صاعقه و خســارت بر اثر باد شدید لحظه ای 
وجود دارد. محمود دیانتی با بیان اینکه بهتر است کشاورزان قبل از 
شدت گرفتن این سامانه محصول خرمای خود را برداشت کنند، افزود: 
توصیه می شود شهروندان از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه های 
فصلی و مسیل ها خودداری و از صعود به ارتفاعات پرهیز کنند. به گفته 
معاون فنی هواشناسی استان سیستان وبلوچستان، سطح این اخطار 

زرد و نشانه بروز خسارت به ویژه خسارت نقطه ای است .

 ۲۰۰هزار تن ، خرید 
تضمینی گندم در همدان 

مدیرکل غله  و خدمات بازرگانی همدان گفت: از اول تا ۲۹تیر بیش 
از 1۹۹هزار و 757تن گندم مازاد توسط مراکز خرید از گندم کاران و 
دهقانان سطح استان  خریداری شده است.  به گزارش ایسنا، مسعود 
بکایی اظهار کرد: ارزش گندم های خریداری شده از گندم کاران و 
دهقانان همدان ۲3هزار میلیارد و 146میلیون ریال است که از این 
میزان یک هزار میلیارد و 104میلیون ریال از مطالبات گندم کاران 
معادل 5درصد پرداخت شده و بقیه در صف پرداخت قرار دارد.  وی 
ادامه داد: 51مرکز خرید تضمینی گندم در استان همدان فعالیت 
دارند که از این تعداد ۲مرکز خرید به صورت دولتی و مابقی مراکز 
مربوط به بخش خصوصی و مباشران تعاونی روستایی و کارخانه های 
آرد هستند. سطح زیرکشت امسال گندم استان همدان 436هزار 
هکتار اســت از این میزان، 365هزار هکتار به گندم دیم و 71هزار 

هکتار به گندم آبی اختصاص دارد. 

مدیــرکل مدیریــت بحــران اصفهان بــا بیان 
اینکه ۹۰درصد از مساحت استان تحت  تأثیر 
خشکسالی است، گفت: خشکی رودخانه 
زاینــده رود تأثیــر زیــادی در تشــدید اثــرات 
بی آبــی و خشکســالی گذاشــته اســت. بــه 
گزارش تسنیم، منصور شیشه فروش گفت: 
از ابتدای مهر ســال گذشــته تاکنــون میزان 
بارش در استان حدود 3۰درصد کاهش پیدا 
کرده که این رقم در شــرق و مرکز اســتان به 

65درصد رسیده است .

90
درصد

کلنگ زنی بزرگ ترین 
کارخانه روغن پایه در فارس

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی فارس از آغاز 
عملیات اجرایی بزرگ ترین کارخانه تولید روغن پایه 
در شــهرک صنعتی میمند خبر داد که با آغاز کار این 
واحد تولیدی 150نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

مشغول به کار خواهند شد.
به گزارش تسنیم، سیدمصطفی هاشمی با بیان اینکه 
این واحد تولیدی صنعتی با ســرمایه گذاری بیش از 
هزار میلیارد ریال ساخته می شود، گفت: براساس وعده 
سرمایه گذار، این واحد تا یک سال آینده به بهره برداری 
می رســد. به گفته وی، ماده اولیه این کارخانه روغن 
کارکرده خودرو است و تا پایان امسال روزانه 40هزار 
لیتر روغن در آن تولید می شــود. مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتی فارس با بیان اینکــه تولید این 
کارخانه ظرفیت صادرات دارد، افزود: روغن پایه خودرو 
با استفاده از دستگاه های پیشــرفته این کارخانه و با 

روش غیراسیدی تولید می شود. 
هاشــمی همچنین درباره توسعه شــهرک صنعتی 
میمند گفت: تاکنون 43قرارداد با ســرمایه گذاران در 
این شهرک صنعتی امضا شده اســت که از این تعداد، 
7 واحد تولیدی با اشتغال ۸6نفر به بهره برداری رسیده و 
سایر واحدها با پیشرفت های مختلف فیزیکی در مرحله 
ساخت وســاز قراردارند. وی باتوجه بــه ظرفیت های 
میمند در تولید گالب و عرقیات، این شهرک صنعتی 
را بستر مناسبی برای استقرار صنایع مرتبط و تبدیلی 
معرفی کرد و گفت: ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان 

مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

نقل قول خبر

 خبر

میز خبر 

اســتاندار لرســتان گفــت: بزرگ تریــن 
نیروگاه های ســیکل ترکیبی در اســتان در 
حال ساخت اســت که یکی از آنها نیروگاه 
ســیکل ترکیبــی ۱۰۰۰مگاواتــی اســت. بــه 
گــزارش فــارس، فرهــاد زیویــار در مراســم 
افتتــاح فــاز دوم نیــروگاه گازی در شــهرک 
صنعتــی شهرســتان دورود گفت: اســتان 
لرســتان در تأمیــن انــرژی بــرق در شــرایط 
خوبــی قــرار دارد و در آینــده هــم می توانــد 

ظرفیت های خوبی را ارائه دهد.

۱000
مگاوات

لرستان

 روز پایانی تیرماه با رطوبــت باالی ۹۰درصد 
در خوزستان همراه شد که بیشترین میزان 
رطوبــت نســبی ایســتگاه های هواشناســی 
اســتان در روزهــای اخیــر بــود. بــه گــزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، بیشترین رطوبت 
نســبی ایســتگاه های هواشناســی اســتان 
خوزســتان روز جمعــه در ایســتگاه آبــادان 
در حــدود ۹۸، شــادگان ۹3، بندر ماهشــهر 
۸۹، اهــواز ۸۸ و هندیجــان ۸5 و دزفــول 

»صفی آباد« ۸۰درصد ثبت شده است.

90
درصد

خوزستان

اصفهان

فارس

مازندرانعکس خبر

تشنگی در شالیزار

 استان مازندران بار دیگر در وضعیت کم آبی قرار گرفته 
است. با کاهش نزوالت آسمانی و افزایش دمای هوا ذخیره 
آب در مخزن سد شهید رجایی»بزرگ ترین سد مازندران« 

به حدود 35درصد حجم مخزن رسیده است. برخی از اراضی 
تحت کشت برنج به علت کمبود آب خشک شده و خساراتی 

برای کشاورزان به وجود آورده است. منبع: ایرنا 

بیســت و نهمین ســفر اســتانی 
رئیس جمهوری به مقصد استان گزارش

مرکزی رقــم خورد تا بــار دیگر 
موضوعاتی چون مشکالت کارخانه های آذرآب 
و هپکــو، آالیندگی صنایع به ویــژه در اراک و 
پروژه های نیمه  کاره مطرح شــود. سیدابراهیم 
رئیســی در این ســفر یک روزه از سوی وزرای 
کشــور، آموزش و پرورش، صمت، نیرو، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان انرژی 
اتمی، رئیس دفتر رئیس جمهور و معاون اجرایی 

همراهی می شد.
به گزارش همشــهری، اختصاص اعتبار برای 
کشــاورزی، پروژه های نیمه  تمام، شهرک های 
صنعتی و همچنین اختصاص ســهمیه روزانه 
گاز به نیروگاه شازند از مهم ترین دستاوردهای 

این سفر بود.

اختصاص اعتبار به طرح های نیمه تمام
طرح های نیمه تمام در استان مرکزی هم مانند 
سایر استان ها چالش زیادی ایجاد کرده است 
به طوری که به گفته علــی جودکی، مدیرکل 
صنعت، معدن و تجارت اســتان فقط در بخش 
طرح های صنعتی، 337طرح باالی 60درصد 
پیشرفت فیزیکی شناسایی شده است که نیاز 
به 151هزار میلیارد ریــال اعتبار دارد. تکمیل 
این طرح ها 14هزار و 53۹فرصت شغلی در این 

استان ایجاد خواهد کرد.
با توجه بــه همین اهمیت نیز وزیر کشــور در 
سفر روز گذشته به استان مرکزی از اختصاص 
حدود 11هزار میلیارد تومان اعتبار برای کمک 
به پروژه های مختلف و 14هزار میلیارد تومان 

تسهیالت خبر داد.
از این اعتبار، 1۲0میلیارد تومان برای تکمیل 
کتابخانه مرکــزی اراک، ۲70میلیارد تومان 
اعتبار برای بخش عشــایر، 500هزار میلیارد 
تومان برای تامین زیرساخت های شهرک های 
صنعتی اســتان و ۲100میلیارد تومان برای 

بخش کشاورزی اختصاص یافت.

اجرای طرح جامع کاهش آالیندگی
یکی از مشکالت و مطالبات دیگر استان مرکزی 
به ویژه کالنشــهر اراک در ســال های گذشته 
کاهش آالیندگی صنایــع و بهبود کیفیت هوا 

بوده است.
طرح جامع کاهــش آلودگی هــوای اراک در 
سال ۸۲ به تصویب هیأت وزیران رسید و پس 
از گذشت سال ها هنوز تمام مصوبات این طرح 
اجرایی نشده و بخشی از آن باقی مانده است. در 
سال ۹6 بر حســب نیاز، طرح بازنگری کاهش 
آلودگی هوای اراک مطرح شده اما هنوز تصویب 
نشده که انتظار فعاالن حوزه محیط زیست در 

سفر رئیس جمهوری به استان مرکزی تصویب 
این طرح بود. رئیس امور آزمایشگاه های اداره 
کل حفاظت محیط زیست مرکزی با بیان اینکه 
براساس طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک 
مصوب سال ۸۲ سهم صنایع در آالیندگی اراک 
5۲درصد و وسایل نقلیه 4۸درصد تعیین شده 
بود، به همشهری می گوید: بازنگری این طرح از 
سال ۹6 تا ۹۹ و در ۹فصل جامع انجام شده و در 
سال ۹۹ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

مرکزی ارسال شد.
علیرضا محرابیان با بیــان اینکه بازنگری طرح 
انجام شــده و به تأییــد دفتر فنــی و معاونت 
عمرانی رســیده و برای اســتاندار ارسال شده 
است، می افزاید: ســناریوهای خوبی در طرح 
به روز رسانی جامع کاهش آلودگی هوای اراک 
تدوین شده که اگر به خوبی اجرا شود، در کاهش 
معضل آالیندگی هوای این شهر نقش اثرگذاری 

دارد.
وی با بیان اینکه تعــداد روزهای آالینده هوای 
اراک در ســال گذشــته 165روز بوده است، 
 می گوید: این کالنشهر از ابتدای امسال 65روز 
ناســالم داشته که نســبت به مدت مشابه قبل 

30درصد افزایش یافته است.
به گفته محرابیــان، زمانی که نیروگاه شــازند 

از ســوخت مازوت اســتفاده می کند، آالینده 
دی اکسید گوگرد در اراک باال می رود و استفاده 
از مازوت تأثیر مســتقیمی در آالیندگی هوای 

اراک دارد.

قول اختصاص گاز به نیروگاه شازند
با توجه به تأثیر مازوت ســوزی نیروگاه شازند 
بر آالیندگی شــهر اراک، علی سالجقه، رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست روز گذشته و در 
سفر استانی تأکید کرد: براساس مذاکرات انجام 
شده با وزیر نفت، روزانه 3میلیون مترمکعب گاز 
در زمستان امســال در اختیار نیروگاه حرارتی 

شازند قرار می گیرد.
با وجود این، رئیس امور آزمایشگاه های اداره کل 
حفاظت محیط زیست مرکزی توضیح می دهد 

که این میزان حدود 50درصد نیاز نیروگاه است.
محرابیان تصریح می کند: در سال  های گذشته 
نیروگاه شــازند ســهمیه گاز داشــت، ممکن 
بود یــک روز 3میلیون مترمکعــب و یک روز 
7میلیون مترمکعب باشــد و تکلیف مشخص 
نبود، اما اگر قول داده شده قطعی باشد، حداقل 
تکلیف مشخص است و داشتن سهمیه روزانه 
 می تواند تأثیر خوبی بر کاهش آالیندگی هوای

اراک بگذارد.
او بــا بیــان اینکه رئیــس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت از اختصاص حداقل 3میلیون 
مترمکعب گاز صحبت کرده اســت، می گوید: 
شاید مســئوالن بتوانند با چانه زنی این رقم را 

افزایش دهند.

  
حل مشــکالت بــازار و بافت تاریخــی اراک 
و گردشــگری صنعتــی اســتان مرکــزی، 
راه انــدازی مجــدد کارخانــه قند شــازند، 
عــوارض آالیندگــی صنایــع و تکمیــل 
بیمارســتان ولیعصر )عــج( تــا پایان ســال 
بخش دیگــری از موضوعات مطرح شــده در 
 ســفر روز گذشــته رئیس جمهوری به استان 

مرکزی بود.

ساماندهی سهمیه گاز نیروگاه شازند
یکی از مهم ترین دستاوردهای سفر رئیس جمهوری به استان مرکزی اختصاص سهمیه روزانه گاز برای نیروگاه 

شازند و جلوگیری  از مازوت سوزی در زمستان بود

راحله عبدالحسینیگزارش۲
روزنامه نگار

چهارمحال و بختیاری

خراسان شمالی

بوشهر
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شنبه 1 مرداد 161401
 شماره  8549

گزارش حسابرسی شــده 3شرکت 

خودرو
ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو 
نشــان می دهد زیان انباشته این 
شرکت  ها در پایان سال گذشته با 122درصد رشد 
نسبت به پایان سال1398 از مرز 125هزار میلیارد 
تومان هم فراتر رفته است. این 3شرکت بخش عمده 

خودرو های سواری ایران را تولید می کنند.
به گزارش همشــهری، تحمیل سیاستگذاری های 
نادرست بر صنعت خودرو در چند سال گذشته آثار 
ویرانگری بر عملکرد خودروسازها داشته و موجب 
شده زیان انباشــته این صنعت به بزرگ ترین زیان 
کل تاریــخ اقتصاد ایران برای یــک صنعت تبدیل 
شود. به زعم کارشناســان، قیمت گذاری دستوری 
یکی از دالیل افزایش زیان شرکت های خودرو سازی  
اســت اما بخش دیگری از دالیــل آن به مدیریت 
غیراصولی و بهره وری پایین این شرکت ها در طول 
سال های گذشــته به ویژه در دهه90 بازمی گردد؛ 
به طوری که این شــرکت ها با ده ها هزار پرسنل، در 
مجموع نتوانســته اند به رکورد تولید یک میلیون 
دستگاه خودرو در سال دست یابند. به تازگی وزارت 
صنعت طرح تحول صنعت خودرو را مطابق با فرمان 
8مــاده ای رئیس جمهوری در یک بســته کامل به 
دولت ارائه کرده به این امید که صنعت خودرو را از 
سقوط به ورطه ورشکستگی نجات دهد؛ موضوعی 
که به نظر می رســد تــا اینجای کار موفــق بوده و 
دست کم در بهار امسال به افزایش تولید شرکت های 
خودرو سازی  منجر شــده است. بخش اصلی برنامه 
وزارت صنعت بــرای افزایش کارایی صنعت خودرو 
ناظر به بهینه سازی  و افزایش تولید و تغییر در ترکیب 
مالکیت شــرکت های خودروساز است به طوری که 
طبق تازه ترین خبرها، واگذاری سهام این شرکت ها 
قرار است به زودی انجام شود. اصالح ساختار مالکیت 
می  تواند نقش زیادی در بهبود عملکرد این شرکت ها 

و کاهش زیان انباشته این صنعت داشته باشد.

رشد 122 درصدی زیان 
جدیدتریــن صورت هــای مالی حسابرسی شــده 
شرکت های خودرو ساز نشان می دهد جمع کل زیان 
انباشته 3شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو 
از مرز 125هــزار میلیارد تومان فراتر رفته اســت. 
پیش تر گزارش حسابرسی نشده این شرکت ها جمع 
کل زیان را رقمی در حدود 122هزار میلیارد تومان 
نشان می داد. طبق این ارقام از پایان سال مالی1398 
تا اسفند ماه پارسال 68هزارو843میلیارد تومان به 
میزان زیان شرکت های خودروساز اضافه شده که 
از این مقدار 31هزارو825میلیارد تومان مربوط به 
پارسال بوده است. در این میان بیشترین میزان زیان 
ثبت شــده، مربوط به پارس خودرو بوده، زیان این 
شرکت در طول 2سال گذشته 192.5درصد رشد 
کرده است. زیان شرکت ایران خودرو و سایپا نیز در 
همین دوره به ترتیب 119 و 118درصد افزایش یافته 
است. مطابق صورت های مالی حسابرسی شده این 
شرکت ها، زیان انباشته ایران خودرو در پایان اسفند 

پارســال به 59هزارو945میلیارد تومان و سایپا به 
56هزارو686میلیارد تومان رسیده است.
برنامه های جدید برای واگذاری سهام

در شرایطی که زیان شرکت های خودرو ساز روزبه روز 
در حال افزایش است، وزارت صنعت در تالش است 
تا بخش بزرگی از سهام این شــرکت ها را به بخش 
خصوصی واگذار کنــد تا مدیریــت و راهبری این 
شرکت ها بهینه شود. هفته گذشــته دبیر انجمن 
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو خبر 
داد واگذاری سهام خودروســازان تا مهرماه انجام 

خواهد شد.
 به گفتــه آرش محبی نژاد، وزیر صنعت 3مشــکل 
اساسی صنعت خودرو یعنی قیمت گذاری دستوری، 
واگذاری ســهام تودلی و دولتی و رفع تصدی گری 
دولتی برای بهینه سازی  راهبردی را به جد در دستور 
کار دارد و با حل این مشکالت در میان مدت مسائل 
زیان دهی و کمبود نقدینگی هم حل خواهد شد و 
می توان روزهای خوبی را برای مردم و صنعت خودرو 

انتظار داشت.
رضا فاطمی امین، وزیر صنعــت پیش از این درباره 
عرضه سهام شرکت های خودرو ســاز گفته بود: در 
صنعت خودرو 2 مافیا وجود دارد که با واگذاری سهام 
ایران خودرو و سایپا بخش عمده ای از معضل مافیا 
حل و فصل می شود. به دنبال آن هستیم تا 25درصد 
سهام ایران خودرو و 40درصد سهام سایپا را، که در 

حقیقت خودسهامداری است، واگذار کنیم.
او تأکیدکرده بود: هر کــس بتواند 2صندلی از ایران 
خودرو یا ســایپا را در اختیار بگیرد، مدیرعامل این 
شرکت ها را تعیین خواهد کرد، امروز نیازی نیست 
که 17درصد باقیمانده سهام ســایپا یا 6.7درصد 
باقیمانده سهام ایران خودرو را واگذار کنیم، بلکه با 
حل و فصل مسئله خودسهامداری در این شرکت ها 
پول وارد آنها شــده و ساختار ســهامداری اصالح 

خواهد شد.
بررسی ها  نشــان می دهد 40درصد ســهام سایپا 
به صورت تودلی و ازطریق شرکت های زیر مجموعه 
در اختیار خود این شرکت اســت و اگر این میزان 
سهام واگذار شــود بین 6 تا 7هزار میلیارد تومان از 
نقدینگی سایپا به نفع تولید آزاد و در عین حال نیاز 
این شرکت به تسهیالت بانکی نیز کمتر خواهد شد. 
همچنین با کم شدن نیاز این شرکت به وام بانکی، 
هزینه های مالی شــرکت کاهش خواهــد یافت و 
این موضوع موجب می شود قیمت تمام شده تولید 
خودرو نیز کاهش یابد و خــودرو با قیمت کمتری 
به دست مردم برسد. بر همین اساس می توان گفت 
سیاســت وزارت صنعت برای واگذاری سهام ایران 
خودرو و سایپا به بخش خصوصی می تواند حتی در 

کاهش قیمت خودرو نیز نقش مؤثری داشته باشد.
برخی خبر های تأیید نشــده نشــان می دهد ستاد 
اجرایــی فرمان امام)ره( و آســتان قــدس رضوی 
متقاضی خرید سهام این شرکت ها هستند، اما هنوز 

هیچ مقام رسمی این شایعات را تأیید نکرده است.

رشد 122درصدی زیان خودروسازان در 2سال
طبق گزارش مالی جدید خودروسازان حجم زیان انباشته 3خودرو ساز بزرگ از مرز 125هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است

معاون وزیر نفت تأیید کرد

توقف صادرات بنزین با رشد مصرف داخلی
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 

سوخت
نفتی ایران از توقف صــادرات بنزین به دلیل تمرکز بر 
تامین نیاز داخلی و ذخیره سازی خبر داد. جلیل ساالری 
در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت صــادرات بنزین گفت: در 
ماه های اول سال، صادرات داشــتیم، اکنون بیشتر به دنبال تامین نیاز 
داخل و ذخیره سازی هســتیم، اما در همین هفته گازوئیل و بعضی از 

فرآورده ها را صادر کرده ایم.
ســاالری در پاســخ به ســؤالی که آیا احتمال دارد که ایران دوباره به 
واردکننده بنزین تبدیل شود، گفت: اکنون فصل مسافرت است و حجم 
حمل ونقل و میزان مصرف باال است، بنابراین باید مدیریت کنیم تا این 

فصل را پشت سر بگذاریم.
او با بیان اینکه بنزین در مجتمع های پتروشــیمی تولید نمی شــود، 
اعالم کرد: اکنون در پاالیشــگاه های بندرعباس و ستاره خلیج فارس 
100میلیون لیتر در روز فرآورده بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید و 
سوخت هواپیما تولید می کنیم. این مجموعه باید به سمت شمال کشور 
منتقل شود؛ چون قطب مصرف تهران و عمده مسافرت ها هم به سمت 
شمال کشور است. این مقام نفتی در عین حال درباره سوخت نیروگاه ها 
اعالم کرد: امسال نیروگاه ها حجم زیادی سوخت مایع مصرف کردند، 
به طوری که 2میلیارد لیتر گازوئیل مصرف شد که دلیل آن گرم بودن 
هوا و در نتیجه آن مصرف برق باال بوده که ما توامان توانستیم سوخت را 
در نیروگاه ها هم تامین کنیم و در 3 ماهه امسال صددرصد سوخت مایع 

را نسبت به سال گذشته افزایش دادیم.
به گزارش همشهری، افزایش میزان مصرف داخلی بنزین این احتمال 
را تقویت می کند که در آینده نزدیک ایران دوباره ناگزیر به واردات این 
فرآورده نفتی خواهد شد. معاون وزیر نفت، در عین حال کاهش میزان 
تولید بنزین به 80میلیون لیتر در روز را رد کرد و افزود: این خبر صحت 

ندارد اما در مقاطعی از سال بسته به وضعیت نوسازی پاالیشگاه ها میزان 
تولید روزانه بنزین بین 94 تا 104میلیون لیتر نوسان داشته است.

گزارش های آماری پراکنده نشان می دهد که مصرف بنزین در کشور از 
روزهای پایانی سال1400 به یکباره اوج گرفت و به 131میلیون لیتر 
نیز در برخی از روزها رسید و با آغاز نوروز نیز این روند مصرفی همچنان 
افزایشی بود تا جایی که با کمک مخازن استراتژیک بنزین، شرکت ملی 
پاالیش و پخش توانست روزهای پر مصرف ابتدایی  سال جاری را پشت 

سر بگذارد.
گفته می شود با گذشت یک ماه از تابستان امسال، میزان مصرف روزانه 
بنزین به 120میلیون لیتر رسیده که با این حساب کشور با کسری این 
فرآورده نفتی به صورت موقت مواجه شده و به همین دلیل در نخستین 
اقدام وزارت نفت صادرات بنزین را به صفر رســانده است. در تازه ترین 
تصمیم مسئوالن شرکت ملی پاالیش و پخش صادرات بنزین را توقف 

کرده اند تا حجم ذخایر استراتژیک بنزین بهبود پیدا کند.
البته این در شرایطی است که مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
می گوید: رشد مصرف ناشی از آغاز فصل مسافرت است و سیاست این 
شرکت مدیریت مصرف برای پشت سرگذاشتن تابستان است. او با بیان 
اینکه سیاست های قیمتی نیز از مواردی است که باید مدیریت شود که 
ما مسیر قاچاق سوخت را نیز نداشته باشیم، اعالم کرد: انتظار می رود با 
اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده حجم نقل و انتقال مدیریت شود 
و بعد از این دنبال ذخیره سازی باشــیم، زیرا تکلیف ما تامین سوخت 
مجموعه حمل ونقل و نیروگاهی است. ســاالری با بیان اینکه در حوزه 
برخی شرکت ها مثل پتروشیمی ها عالقه مند هستند که بیشتر تولید 
بنزین داشته باشند، به دلیل اینکه ارزش افزوده باالتری دارد و عرضه های 
صادراتی دارند، به همین دلیل محصوالتــی تولید می کنند که دارای 
استاندارد است؛ ممکن است به دلیل ارزش افزوده باال محصوالتی را نیز 

صادر کنند، تأکید کرد: در حوزه پاالیشگاه ها طبق برنامه تولیدی که ارائه 
کردیم تولید با عملکرد تطبیق داده می شود.

انتقاد از خودروسازان
مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی درباره هدررفت 
ســوخت گفت: موضوع کیفیت خودرو در قانون هوای پاک و تکلیف 
سازمان اســتاندارد آمده و طبیعتا خودروها به تناســب مصرف باید 
استاندارد الزم را داشته باشند. تعداد خودروهای شخصی و موتورسیکلت 
در کشور 25 تا 26میلیون دستگاه است؛ اگر استاندارد جهانی را داشته 
باشیم، 50درصد کاهش مصرف خواهیم داشت، این حجم کاهش ارزش 
افزوده باالیی داشته و برای کشــور ارزآوری دارد. ساالری با بیان اینکه 
اکنون حوزه خودرو بیشتر سوخت سوزی دارد، درحالی که انرژی ارزان 
نباید زمینه ای شود که اتالف انرژی داشته باشیم، گفت: خودروسازها 
باید مکلف شوند که اســتانداردها را رعایت کنند، در بخش صنایع هم 
باید به سمت بهینه سازی برویم؛ برای ساخت پاالیشگاه باید 10میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری صورت گیرد، درحالی که با 400 تا 500میلیون 
دالر سرمایه گذاری می توانیم نسبت به بهینه سازی مصرف اقدام کنیم.

ال90باموتورروسیبهبازارمیآید
تازه ترین خبرها حاکی از آن است که وزارت صنعت در تالش است خودروی ال90 را با ظاهر و موتور 
جدید به بازار عرضه کند این موضوع را معاون وزیر صنعت نیز تأیید و اعالم کرد: خودروي ال90 
با قوای محرکه جدید داخلی یا خارجی از سال آینده به خطوط تولید باز خواهد گشت. به گزارش 
همشهری، پیش از این قرار بود که از موتور های تولید داخل برای تولید ال90 جدید استفاده شود 
اما تازه ترین اطالعات دریافتی نشــان می دهد احتماال با انعقاد قرارداد های مشارکت جدید با 
کارخانه های خودرو سازی  روسیه از یک موتور روسی استفاده کنند که قبال روس ها در مشارکت با 
کمپانی فرانسوی رنو طراحی کرده اند. منوچهر منطقی در همین رابطه توضیح داد: خودروي ال90 
دارای یک پلتفرم مدرن و به روز است، مجموعه ای که در کشور روی آن سرمایه گذاری شده و بیش 
از ۷0درصد خط و قطعات آن در داخل وجود دارد اگر بتوانیم ۳0درصد باقی مانده را اضافه کنیم 
می توان دوباره خودروی ال90 کیفی و به روزي را که همه مردم از آن راضی بودند، تولید کرد. معاون 
وزیر صنعت با بیان اینکه در تالشیم نمونه های اولیه این خودرو را تا پایان سال تولید کنیم، اما خط 
تولید آن سال آینده ایجاد خواهد شــد، تأکید کرد: روس ها گزینه های خوبی برای قوای محرکه 
ال90 معرفی کردند که بررسی شده و در کنار آن گزینه های داخلی نیز مطرح است. منطقی اضافه 
کرد: باید ببینیم از نظر کیفیت و سطح قیمتی کدام قوای محرکه مناسب این محصول خواهد بود 

تا بتوانیم خودرویی بهینه به بازار عرضه کنیم.

مکث

چرخش بازارها درتیرماه
تمام بازارها ازجمله طال و ارز و بورس به جز مسکن، در 

تیر ماه با افت مواجه شدند

آمار ها نشان می دهد که فضای سرمایه گذاری از ابتدای تابستان 
دستخوش تغییرات جدی شده است؛ به طوری که در رویدادی 
کم سابقه همه بازار ها ازجمله طال و ارز و بورس با نزول مواجه 
شده اند اما بازار مسکن در حرکتی خالف جهت، مسیر صعودی 

را در پیش گرفته است.
به گزارش همشهری، رشد نقدینگی و میزان تورم همیشه یکی 
از عوامل اثر گذار بر بازارها بوده است. سوابق تاریخی سال های 
گذشته نشان می دهد که نقدینگی در شرایطی که تورم 2 رقمی 
است تمایل دارد وارد بازار هایی شــود که بیشترین رشد را در 
مقایسه با تورم دارد؛ بر همین اساس در طول سال های گذشته 
نخستین دغدغه سیاستگذاران پولی کنترل نقدینگی بوده است. 
در شرایطی که نرخ بهره واقعی در ایران منفی است، شرایط برای 
سیاستگذار پولی بسیار دشوار شده؛ زیرا بازگرداندن نقدینگی 
به بانک ها به همین راحتی میســر نیســت و بازار سهام نیز با 
توجه به اینکه مدتی است در رکود است جذابیت خود را برای 

سرمایه گذاران از دست داده است.

چرخش بازارها
آمار ها نشــان می دهد دوره رکود در بورس طوالنی شده و نرخ 
بهره مصوب بانکی 18درصد است. سرمایه گذاران تمایل خود 
را برای سرمایه گذاری در بورس یا باز کردن حساب های بانکی 
بلندمدت از دست داده اند؛ زیرا نرخ تورم 12ماهه ارقامی فراتر 
از 39درصد است، یعنی اینکه نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران با 
درنظر گرفتن نرخ سود بانکی منفی است. به همین دلیل برخی 
اقتصاددانان پیشنهاد می کنند بانک مرکزی نرخ سود را افزایش 
دهد. سیاستی که به نظر می رســد بانک مرکزی هم به صورت 
آهســته آن را در پیش گرفته؛ زیرا نرخ سود بین بانکی در حال 
رشد اســت و برخی بر این باورند که این افزایش نرخ سود بین 
بانکی با توجه به اثری که می تواند بر نرخ سود بانکی داشته باشد 

زمینه اولیه افزایش نرخ سود بانکی است. 
با این حال به نظر نمی رســد با توجه به آنکه نرخ تورم بیش از 
39درصد است، باز گرداندن سرمایه گذاران به بانک ها به همین 
راحتی میسر باشــد و این مسیر دشــواری را پیش روی بانک  

مرکزی قرار داده است.
از ســوی  دیگر در طول چند ماه گذشــته  بانــک مرکزی با 
وضع مقررات جدید در بازار ارز و در عیــن حال  بازارگردانی از 
نوســان های قیمت ارز  جلوگیری کرده و این روند با توجه  به 
اثر گذاری نرخ طال و ســکه از بازار ارز روی بازار طال و سکه نیز 
تأثیر گذاشته اســت. به نظر می رســد مجموعه این عوامل از 
ابتدای تابستان آثار خود را در بازار ها نمایان کرده و به چرخش 
نقدینگی به سمت بازار مسکن منجر شده است. موضوعی که 

سیاستگذاران باید در روز های آینده به آن بیشتر توجه کنند.

رشد بازار مسکن
آمارها نشــان می دهد که در تیر ماه امســال همــه بازارهای 
ســرمایه گذاری در ایران با نزول مواجه شده اند. آخرین قیمت 
ثبت شده برای قیمت هر دالر آمریکا در تیر ماه امسال 0.9درصد 
کمتر از قیمت های خرداد ماه بوده؛ یعنی سرمایه گذارانی که در 
تیرماه امسال دالر خریده اند، نه تنها سود نکرده اند بلکه با زیان 

نیز مواجه شده اند.
این روند نزولی روی قیمت طال و ســکه هم تأثیر داشته است 
به طوری کــه قیمت هرگرم طــال 18عیار در تیر ماه امســال 
5.89درصد و قیمت هر سکه 4.69درصد پایین تر از قیمت های 
خرداد ماه بوده اســت. ایــن آمارها همچنین نشــان می دهد 
ســهامداران بورس نیز در تیر ماه امســال به طــور میانگین با 
4.4درصد زیان مواجه شده اند، ضمن اینکه آمار معامالت روزانه 
سهامداران نیز نشان می دهد بازار سهام با بیشترین میزان رکود 

از سال 1398تاکنون روبه رو است.
با وجود نزول همه بازار ها در تیر ماه امســال اما آمارها نشــان 
می دهــد میانگین قیمت هــر مترمربع مســکن در تهران در 
نخستین ماه از فصل تابســتان بین 6تا 6.5درصد رشد کرده 
و به رقمی در حدود 42میلیون تومان بــرای هر متر آپارتمان 
رسیده اســت. این باالترین میزان رشــد در همه بازار هاست و 
نشان می دهد به دلیل رکود در سایر بازار ها، نقدینگی به سمت 
این بازار حرکت کرده اســت. به این معنا که ســرمایه گذاران 
به دلیل آنکه نتوانســته اند از دارایی های خود در مقابل تورم از 
طریق سپرده گذاری بانکی، ســرمایه گذاری در بورس، خرید 
طال و ارز محافظت کنند ترجیح داده اند نقدینگی خود را راهی 

بازار مسکن کنند.

گزارش

تغییرات قیمت گوشت بوقلمون
براساس آخرین نرخ نامه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری 
هر کیلو شــقه بوقلمون 54500تومان قیمت خــورده که در 
مقایسه با قیمت این کاال در مدت مشابه سال گذشته 20درصد 
رشد نشان می دهد. قیمت انواع قطعات بسته بندی شده باالتر 
است و هر کیلو سینه بااستخوان بوقلمون 75900تومان قیمت 
دارد. گوشت بوقلمون جزو اقالم پرفروش میادین میوه و تره بار 
محسوب می شود و در بســیاری از خانواده ها جایگزین گوشت 

قرمز شده است.

سینه با 
پوست و 
استخوان
۵۷100
۷۵900

سینه بی 
پوست و 
استخوان
۷2۶00
9۳900

ران با 
استخوان 

کمر
۵۴900
۷۳200

ران بدون 
استخوان 

کمر
۶9۴00
90۶00

 قیمت
مرداد ۱۴۰۰

 قیمت
مرداد ۱۴۰۱

کیلوگرم/ تومان

مغز ران 
بی پوست 
و استخوان

۸۸۵00
112۴00

ساق با 
پوست

۶۷۶00
۸۶۴00

فیله 
بسته بندی

۸۶۷00
109000

بال بدون 
نوک بال

19۸00
۳1200

آخرین قیمت نوشابه 
فهرســت قیمت انواع نوشابه در ســوپرمارکت ها 
نشان می دهد در دومین ماه از فصل تابستان قیمت 
این نوشــیدنی های پرمصرف در مقایســه با سال 
قبل تغییرات 35درصدی داشــته است. هم اکنون 
بطری های 1.5لیتری انواع نوشابه با قیمت 16هزار 
تومان، قوطی های 330میلی لیتری 10هزار تومان 
و بطری های 300میلی لیتری بین 6 تا 7هزار تومان 
به فروش می رسد. گرمای شــدید تابستان خرید 

نوشیدنی های گازدار را افزایش داده است.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان

مرداد ۱۴۰۰
مرداد ۱۴۰۱

کوکاکوال
 ۱.5لیتری

12.۵00
1۶.000

مرداد ۱۴۰۰
مرداد ۱۴۰۱

پپسی، کوال قوطی
 ۳۳۰میلی لیتری

۷.100
10.000

مرداد ۱۴۰۰
مرداد ۱۴۰۱

 پپسی
 ۱.5لیتری

12.۵00
1۶.000

مرداد ۱۴۰۰
مرداد ۱۴۰۱

سون آپ،لیمویی-  
بطری ۳۰۰میلی لیتری

۴.۴00
۷.000

مرداد ۱۴۰۰
مرداد ۱۴۰۱

 اسپرایت، لیمویی
 ۱.5لیتری

12.۵00
1۶.000

مرداد ۱۴۰۰
مرداد ۱۴۰۱

فانتا،پرتقالی– بطری 
۳۰۰میلی لیتری

۴.۴00
۶.000

مرداد ۱۴۰۰
مرداد ۱۴۰۱

 میرندا،پرتقالی  قوطی
۳۳۰میلی لیتری

۷.100
10.000

میزان زیان انباشته شرکت های خودروسازی )ارقام به میلیون ریال(
درصد تغییر نسبت به ۱398مقدار تغییر نسبت به ۱398درصد تغییر نسبت به پارسالمقدار تغییر نسبت به پارسال۱۴۰۰۱399۱398نام شرکت

3۲۶,۲۵۲,۲۶۴۱۱9,۴۲-۱۶۰,۶۶۴,۴۱۴3۶,۶۲-۲۷3,۱9۷,۱۴۱-۴38,۷8۴,99۱-۵99,۴۴9,۴۰۵-ایران خودرو
3۰۷,۰۱۲,۴۷۷۱۱8,۱۵-۱۴3,3۰9,8۵۴33,8۴-۲۵9,8۴۶,۶۶۱-۴۲3,۵۴9,۲8۴-۵۶۶,8۵9,۱38-سایپا

۵۵,۱۶۵,3۵3۱9۲,۵3-۱۴,۲۷۶,۲۱۰۲۰,۵3-۲8,۶۵۲,9۲۵-۶9,۵۴۲,۰۶8-83,8۱8,۲۷8-پارس خودرو
۶88,۴3۰,۰9۴۱۲۲,۵۶-3۱8,۲۵۰,۴۷83۴,۱۵-۵۶۱,۶9۶,۷۲۷-93۱,8۷۶,3۴3-۱,۲۵۰,۱۲۶,8۲۱-جمع

  پیش بیني تداوم افت قیمت طال در روزهاي آینده
محمد کشتی آرای، نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: 
هفته گذشته با توجه به کاهش نرخ ارز و انس جهانی طال، قیمت 
انواع سکه و طال کاهشی بود و چون تقاضا کم شد قیمت ها ثبات 
داشت.پیش بینی می شود در روزها و هفته های آینده افت قیمت 
تداوم داشته باشــد. او افزود: در هفته گذشته به طور متوسط 
200 هزار تومان کاهش حباب سکه را داشتیم و در حال حاضر 

هر قطعه سکه یک میلیون و 550 هزار تومان حباب دارد.

  جزئیات شیوه جدید قیمت گذاری کاالها اعالم شد
حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان، در نامه ای به معاونــان وزیر صمت، فرآیند 
جدید قیمت گذاری کاالها را اعالم کرد.او در این نامه گفته که 
بر اساس تصمیمات بند ستاد تنظیم بازار درباره روند درخواست 
افزایش قیمــت کاالها از طریــق دفاتر تخصصــی مرتبط در 
وزارت صمت، مقرر شده در فرایند قیمت گذاری پیشنهادهای 
صنوف و کارخانه داران از سوی دفاتر تخصصی وزارتخانه های 
جهاد کشــاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولید کنندگان منتقل شود.

  ساعت کار نانوایي ها کاهش نیافته است
مسعود امراللهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالی اساسی 
وزارت جهاد گفت: تاکنون گزارشی مبنی بر کاهش ساعت کار 
نانوایی ها نداشــتیم؛ چرا که با اجرای طرح هوشمندســازی و 
رقابتی شدن نانوایی ها، در برخی نقاط شهر 24 ساعته نانوایی ها 
فعالیت دارند. او همچنین افزود: اصالح نظام یارانه و آزادسازی 
آرد ارتباطی به گران فروشی و کم فروشی نان ندارد، اما این موارد 
نسبت به گذشته به مراتب کمتر شده است. مردم هر گونه تخلف 
کم فروشی یا گران فروشــی نانوایی ها را به سامانه 124 اعالم 

کنند تا در اسرع وقت به شکایت آنها رسیدگی شود.

تغییرات بازار ها در تیرماه امسال

خرداد بازار
مقدار تیر ۱۴۰۱۱۴۰۱

تغییر
درصد 
تغییر

تخمین میانگین قیمت یک متر 
39۴۱۴۵۰۰۴۲۰۰۰۰۰۰۲۵8۵۵۰۰۶.۵۶مسکن در تهران- تومان

۰.۰9-3۰-3۱8۵۰3۱8۲۰دالر- تومان

۲.8۵-9۵۴-33۴۵۴3۲۵۰۰یورو- تومان

3.۷8-۵۵۰۰۰۰-۱۴۵۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۰سکه طرح قدیم- تومان

۴.۴۰-۶۷۷33-۱۵39۶3۱۱۴۷۱898شاخص کل بورس- واحد

۴.۶۵-۱9۶۷۵-۴۲3۴۵۶۴۰3۷8۱شاخص کل هم وزن بورس- واحد

۴.۶9-۷3۰۰۰۰-۱۵۵8۰۰۰۰۱۴8۵۰۰۰۰سکه طرح جدید- تومان

۵.83-۱۵۰۷۶-۲۵88۰۱۲۴3۷۲۵شاخص قیمت هم وزن- واحد 

۵.89-8۴9۵3-۱۴۴۲۱۲۵۱3۵۷۱۷۲هر گرم طالی ۱8عیار- تومان

۵.89--۶۲۴۷۰۰۰۵8۷9۰۰۰3۶8۰۰۰مثقال طال- تومان 



وریا غفوری
در موقعیت عجیب

امیرحسین اعظمیسوژه روز
خبرنگار

فوالد با وریا قرارداد بسته اما آن را 
رسانه ای نمی کند؛ حاشیه دیگر فوالد هم 

بی انضباطی خارجی های این تیم است
وریاغفوری،کاپیتانفصلگذشتهاستقالل
بعدازاینکــهازاینتیمجداشــد،همچنان
دربالتکلیفیبهســرمیبرد.اوهفتهگذشته
درتمرینفوالددرتهرانشــرکتکردولی
جالباینجاســتکهدرکناردیگربازیکنان
فوالدتمریننکردوفقطباپوشیدنپیراهن
اینتیمدرکنارزمینعکسگرفت.ازطرفی
اینبازیکنهمراهبااعضــایفوالدبهترکیه
نرفتتامشخصشودکهثبترسمیقرارداد
اوهنوزقطعینیستومشکالتیدراینزمینه

وجوددارد.
غفوریبافوالدقراردادامضاکردهوازمدیران
باشــگاهخواســتهعقدقراردادرابهصورت
رسمیاعالمورســانهایکنند.اماهنوزاین
اتفاقرخنــدادهودراینمدتهمشــایعات
زیادیدرموردوضعیتغفوریدررســانهها
وصفحاتمجازیایجادشــدهاست.شنیده
میشودرسانهایورسمینشدنعقدقرارداد
باغفوریازسویباشگاهفوالد،باعثناراحتی
اینبازیکنشدهاســت.ازطرفیگرشاسبی،
مدیرعاملباشــگاهفوالدهمهفتهگذشــته
اعالمکردکهجذبایــنبازیکنهنوزقطعی
نشدهاســت.دراینمدتهمشایعاتزیادی
درموردوضعیتغفوریدررسانههاوصفحات
مجازیایجادشدهاست.بایدمنتظرماندودید
کهاینبازیکندرنهایتفصلآیندهدرکدام

تیمبازیخواهدکرد.

  خداحافظی پاتوسی از فوالد
آیانداپاتوســی،هافبکآفریقاییفوالد3روز
پیشباانتشــاریکپست،ازباشــگاهفوالد
خداحافظیکرد.ایندرحالیاستکهباشگاه
فوالدادعاکردهبااینبازیکنقراردادداردوهر
باشگاهیباپاتوسیمذاکرهکند،تخلفکرده
است.جوادنکونامبهشدتازاینرفتارپاتوسی
ناراحتاســت.اوبابتعدمتعهدپاتوسیبه
قراردادودیرملحقشدنموسیکولیبالیبه
اردویفوالد،میگوید:»مابامدیربرنامههای
ایندوبازیکنچندینجلسهداشتیموبرای
اینکهشرایطراازنزدیکببینمبهتهرانآمدم
ودرجلساتحاضرشدم.برایموسی2هفته
وبرایپاتوسی3هفتهبیبرنامهعملکردیم.
یکسریصحبتهاشــد.تمامبهانهاینبود
کهدوستندارنددراردوهایبدنسازیباشند
ولیایناردوهابرایمنخیلیمهماســتتا
بازیکنانبهشرایطایدهآلبرسند.بازیکنباید
درآغازبازیهابهترینشرایطراازلحاظبدنی

داشتهباشد.«
نکونــامتأکیدمیکند:»پاتوســیبــااینکه
قراردادشراامضاکردوباشــگاهبرایحضور
اوبلیتگرفت،امــاحضورپیدانکــرد.اوبه
بهانههــایمختلفوبچگانــهدراردوحضور
پیدانکرد.مابااینبازیکنقراردادداریمولی
درهیچاردوییشرکتنکرد.نظموشخصیت
تیمیازهمهچیــزبرایمنمهمتراســت.
کولیبالینیزاعالمکردکــهبعدازعیدقربان
میآیدکهمامخالفتکردیمولیمتأســفانه
اونیزدیرآمدوبهدلیلنداشتنویزانتوانست
دراردویترکیهحاضرشــود.ایندوبازیکن
کامالغیرحرفهایعملکردندوازآنهاناراضی
هستم.آنهاازبرنامههایتیمعقبهستند.«

نکونامبابیاناینکــهاگرنیازباشــدایندو
بازیکنراکنــارخواهدگذاشــت،میگوید:
»نظموانضباطدرتیممــنحرفاولوآخر
رامیزند.همهبازیکناندوستدارندبیشتر
اســتراحتکنندودرکنارخانوادههایشــان
باشــندولیایندوبازیکننیامدندوبهتیم
وباشگاهبیاحترامیشدهاســت.اگرآنهادر
تیمباشند،جرایمسختیرابرایشاندرنظر
خواهیمگرفتچونباوجــودپولحرفهای
کهمیگیرند،کارغیرحرفهایکردند.تیمما
اولویتاستواینازهمهچیزمهمتراست.«

 كی2 زير پای
افسانه حسامی فر 

»وقتيرویــايبزرگــيداري،وقتيهدف
بزرگــيداري،وقتيميخواهــيکاربزرگي
تويزندگياتانجــامبدهي،هیچوقتترس
بهدلــتراهندهوپیگیررویــاوهدفتباش.
چونتوقويترازاونيهســتيکهفکرشرا
بکني.«افسانهحساميفرقبلازاینکهصعود
بهکي2،سختترینقلهجهانراشروعکند،
اینمتنرانوشتهبود.حاالچندروزبعدازاین
پستاینستاگرامياوبههدفشرسیده،بهقله
کي2.حساميفر،پزشکيکهاردیبهشتماه
بهاورستصعودکرد،حاالاولینزنکوهنورد
ایرانياســتکهپابهکي2گذاشته.پیشاز
حساميفر،درتابستان2010لیالاسفندیاري
برايصعودبهاینقلهتالشکردهبودامابعد
ازرفتنبهکمپ3شرایطبدهوااجازهنداداو

صعودشرانهایيکند.

آخرین خبر
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واکنش ها را دیدی سردار؟
سردار آزمون به عنوان گزینه اول کاپیتانی تیم 

ملی مطرح است ولی افکارعمومی حتی 
»شایعه« کاپیتانی او را هم برنمی تابد
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دنی خودش را گم کردمانه فرعون را شکست داد
اسطوره برزیلی بارسا وقتی نتوانست در اروپا 
تیمی پیدا کند راهی مکزیک شد تا در تیم 

پوماس بازی کند

حیف!

 روز مانده تا 
جام جهانی

 روز مانده تا 
ليگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ يک

 روز مانده تا 
سری آ

 روز مانده تا 
الليگا

 روز مانده تا 
بوندس ليگا

ملي پوشان واليبال ايران با شکست مقابل 
لهستان شانس  حضور در نيمه نهايي ليگ 

ملت ها را از دست دادند اما با بازي درخشان  
به همه انتقادات پاسخ گفتند

18

سادیو مانه جایزه بهترین بازیکن سال 
آفریقا را دریافت کرد. او  ادواردو مندی 

و  محمد صالح را شکست داد

19
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الزم شد تشکر کنیم

مادام العمر تمدید کن!

فقط پولش را به موقع بدهید

نابســامانی های رخ داده در اردوی 
تیم ملی آنقدر علنی و آزاردهنده 
است که کار را به رویارویی آشكار 
بازیكنان با هم کشانده. در این میان 
بسیاری نسبت به حمید استیلی، 
به عنوان سرپرســت تیم انتقاد دارند و 
مدعی هستند او نتوانسته وظایفش را به خوبی انجام بدهد. وضع 
چنان است که شایعه بازگشت کریم باقری به اردوی تیم ملی 
هم سر زبان ها افتاده؛ آنچه گواهی دیگر بر عدم کارایی کافی مدیر 
تیم به شمار می آید. در چنین شرایطی اما محمدرضا مهدوی، 
پیشكسوت فوتبال گفته: »اگر استیلی نبود، وضع بدتر می شد.« 
این یعنی اگر حمیدخان وجود نداشت، احتماال بازیكنان خود 
اسكوچیچ را هم به اتاق شان می کشــاندند و با او »مافیا« بازی 
می کردند. دمش گرم که بود و اجــازه نداد. همینطوری پیش 

برویم، یک تشكر هم به استیلی بدهكار می شویم!

هم اکنون شــرایط بــرای پژمان 
منتظری طوری شــده که فقط 
سالی یک بار اسم او را می شنویم 
و آن هم موقع تمدید قرارداد با 
باشگاه های قطری است. باور کنید 
اگر در خیابان از هــواداران فوتبال 
ســؤال کنید، از هر 10نفر شــاید 9نفر با قاطعیت بگویند 
منتظری بازنشسته شده است، اما اینطور نیست. او 2سال 
گذشته را در لیگ دسته دوم قطر برای الخریطیات توپ زده 
و حاال قراردادش را برای ســومین فصل پیاپی هم تمدید 
کرده است. منتظری در آســتانه 39سالگی است و به نظر 
می رسد تا آخر عمرش هم اگر بخواهد می تواند در همین 
تیم و همین سطح توپ بزند! در خود دسته اول قطر توقع 
چندانی از خیلی بازیكنان وجود ندارد، چه برسد به دسته 

دوم که از هفت دولت آزاد است.

از قرار معلوم تكلیف سیاوش یزدانی 
روشن شده و او که همچنان سرباز 
نیروی دریایی به شــمار می آید، 
فصل آینده باید برای ملوان توپ 
بزند. اعزام ســیاوش به ســربازی، 
یكی از پرماجراترین پروژه های سالیان 
اخیر فوتبال ایران بود؛ آنقــدر بحث برانگیز و جنجالی که انگار 
می خواهند آقای دکتر را بفرستند لب مرز باالی برجک پست 
بدهد. سیاوش کلی سروصدا راه انداخت و تا جایی که می توانست 
مظلوم نمایی کرد، آخرش هم بدون حتی یک دقیقه بازی برای 
ملوان، شریک صعود این تیم به لیگ برتر و قهرمانی استقالل در 
همین مسابقات شد! فقط اینكه اگر قرار شد یزدانی برای ملوان 
بازی کند، حتما پولش را به موقع و کامل بدهید، چون خودش 
به صراحت گفته فقط به اندازه پولی که می گیرد بازی می کند. 

خالصه مراقب چینی نازک خیال آقای دکتر باشید!

طبق اعالم سازمان لیگ فوتبال، قرعه کشی 
فصل جدیــد لیگ برتر دوشــنبه همین 
هفته برگزار خواهد شــد. تا روز برگزاری 
قرعه کشی در این ستون شاهد آمارهایی از 
حضور تیم ها در ادوار قبلی این مسابقات خواهید بود. در روزهای گذشته 
خواندید که استقالل، پرسپولیس، سپاهان و ذوب آهن، 4تیمی هستند 
که در تمام ادوار این رقابت ها حاضر بوده و امسال بیست ودومین حضور 
خود را آغاز می کنند. اما بعد از این 4تیــم، فوالد قرار دارد که از 21دوره 
قبلی فقط در یک دوره غیبت داشته است. باالترین رتبه فوالد، قهرمانی 
در لیگ های چهارم و سیزدهم بوده و پایین ترین رتبه این تیم نیز رتبه 
پانزدهم در لیگ ششم بوده است. لیگ ششم مثل لیگ حاضر 16تیمی 
بود و فوالد با نشستن در رتبه ماقبل آخر ســقوط کرد و در لیگ هفتم 

غیبت داشت.

بعد از 4تیمی که در همه ادوار لیگ حاضر 
بوده اند و فــوالد که فقط یــک دوره را از 
دست داده، بیشترین سابقه حضور در بین 
تیم های این فصل متعلق به پیكان است 
که از 21دوره قبلی در 17دوره حضور داشــته و امسال این رکورد را به 
18خواهد رساند. بهترین رتبه پیكان طی 17حضور قبلی، رتبه پنجم 
در دومین دوره لیگ است که ســال1382برای این تیم به دست آمد. 
ضعیف ترین عملكرد پیكان هم نشستن در رتبه ماقبل آخر بوده که در 
4دوره مختلف لیگ برتر رقم خورده اســت. این تیم 2بار در لیگ های 
18تیمی هفدهم شده و 2بار هم در لیگ های 16تیمی رتبه پانزدهم را 
به دست آورده و سقوط کرده است. با این 4سقوط، پیكان رکورددار سقوط 

از لیگ برتر بوده اما هر بار خیلی سریع به لیگ برگشته است.

ملوان و تراکتور، 2 تیم بعدی هستند که هر 
کدام 14بار در لیگ برتر حضور داشته اند 
و امسال پانزدهمین حضور خود را جشن 
می گیرند. تراکتور در دوره اول حاضر بود 
اما همان دوره بین 14تیم چهاردهم شد و ســقوط کرد. بعد از 7سال 
دوری از لیگ برتر، این تیم از لیگ نهم به این رقابت ها برگشت و به طور 
مداوم تا امروز حضور داشته است. طبعا بدترین رتبه تراکتور همان رتبه 
آخر در دوره اول بوده و بهترین رتبه این تیم نیز نایب قهرمانی در 3دوره 
مختلف بوده است. ملوان هم امسال بعد از 6دوره غیبت به لیگ برگشته 
تا غیبت هایش طوالنی تر از این نشود. بهترین رتبه ملوان، هفتمی بوده و 

بدترین رتبه این تیم نیز رتبه16 در لیگ هفتم است.

نكته بازی

متريكاآماربازی
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فوتبال ایران

چرا اردوی پرسپولیس 
لغو شد؟

اردوی پرسپولیس در ترکیه رسما لغو شد و این تیم 
تا زمان شروع رقابت های لیگ برتر در تهران تمرین 
خواهد کرد. سرخپوشــان بعد از یک روز تعطیلی از 
عصر دیروز تمرینات خود را آغاز کردند. دیروز ابتدا 
فارس گزارش داد که پرسپولیســی ها با دو کرونایی 
مواجه شده اند. این خبرگزاری نوشت محمد عسگری 
مربی و مهدی ترابی بازیكن تیم پرسپولیس مبتال به 
ویروس کرونا شدند اما حال جسمانی آنها مساعد و 
مناسب است هر چند که فعال و تا رسیدن به بهبودی 
کامل در تمرینات شرکت نخواهند کرد. در ادامه اعالم 
شد اردوی سرخپوشــان در ترکیه لغو شده و به نظر 
می رســید دلیل این تصمیم، همان ابتالی دو عضو 
تیم به کرونا باشد. البته روز گذشته با یكی از بازیكنان 
پرسپولیس در مورد شــیوع بیماری کرونا در اردوی 
این تیم صحبت کردیم که او به خبرنگار همشهری 
ورزشی گفت: »روز پنجشــنبه به ما اعالم کردند که 
نتیجه همه تست ها منفی شده و از شنیدن این خبر که 
تست ترابی و عسگری مثبت اعالم شده تعجب کردم.« 
گل محمدی سرمربی پرسپولیس در شروع تمرینات 
تیمش از باشگاه خواست تا شرایط الزم برای برپایی 
اردویی تدارکاتی را در کشور ترکیه فراهم کند. در این 
میان باشگاه برای برپایی این اردو با چالش مالی مواجه 
شد و همین موضوع باعث شد تا پرسپولیس زمان را از 
دست بدهد. با توجه به اینكه برنامه تمرینی و بازی های 
دوستانه پرســپولیس به هم نریزد، گل محمدی در 
نهایت تصمیم به لغو این اردو گرفت. مسئله مهم در 
این میان، پیدا نكردن پرواز چارتر بود که این موضوع 
هم نقش مهمی در نرفتن پرسپولیس به اردوی ترکیه 
داشت .. همچنین فراهم نبودن شــرایط بازی های 
تدارکاتی در ترکیه، دلیل دیگری بود که یحیی را برای 
لغو اردو در این کشور مجاب کرد. پرسپولیس تا شروع 
لیگ برتر 3بازی تدارکاتــی نیز برابر ذوب آهن، مس 

کرمان و ملوان انجام خواهد داد.

 رضایی و مرادمند 
در اردوی استقالل

از زمان پیوستن ریكاردو ساپینتو به تیم استقالل 
و حضــورش در کنفرانس مطبوعاتــی، هواداران 
استقالل برای شروع تمرینات این تیم لحظه شماری 
می کردند. پس از پشــت سر گذاشــتن یک هفته 
پرفشار در تهران، ســاپینتو و تیمش راهی ترکیه 
شدند تا یک اردوی آماده سازی را به منظور حضور 
قدرتمند در فصــل آینده فوتبال ایــران در آنكارا 
سپری کنند. انتظار هواداران برای دیدن بازیكنان 
تیمشان در لباس بازی باالخره به سر رسید و مدافع 
عنوان قهرمانــی فوتبال ایران برای نخســتین بار 
زیرنظر ســرمربی پرتغالی به میدان رفت. استقالل 
در نخستین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه، 
روز پنجشنبه مقابل تیم گنچلربیر که در لیگ یک 
ترکیه حضور دارد قرار گرفت. ساپینتو در این بازی 
با دو ترکیب مختلف به میدان رفت تا فرصت بازی 
به بیشتر بازیكنان برسد. اگرچه بازی در نیمه اول 
بدون افت و خیز خاصی دنبال شــده بود و دو تیم 
بازی برابری بــه نمایش گذاشــتند، در نیمه دوم 
آبی پوشان عملكرد بهتری داشتند و چند موقعیت 
گلزنی هم خلق کردند اما موفق به باز کردن دروازه 
حریف نشــدند تا این دیدار با نتیجه مساوی بدون 
گل به پایان برسد.محمدحسین مرادمند که به دلیل 
مشكالت سربازی و خروج از کشور، نتوانست همراه 
سایر بازیكنان اســتقالل راهی ترکیه شود، دیروز 
با پروازی راهی کشور ترکیه شــد تا بتواند به سایر 
هم تیمی هایــش ملحق شــود. کاوه رضایی خرید 
جدید استقاللی ها نیز صبح دیروز همراه مرادمند 

در این سفر بود. 

بردیف، خانزاده را 
کنار گذاشت

محمدرضا خانزاده مدافع فصل گذشــته گل گهر 
به عنوان یكی از نخســتین خریدهای سرخ پوشان 
تبریزی به جمع تراکتوری ها ملحق شده بود و انتظار 
می رفت از ارکان اصلی خط دفاعی این تیم باشد. با 
این حال خانزاده که در ترکیه دچار آسیب دیدگی 
هم شــد، از تمرینات پیــش از اردوی ترکیه و در 
تبریز هم مورد توجــه بردیف قــرار نگرفته بود و 
سرمربی روس تبار نظر منفی روی این مدافع داشت 
تا اینكه سرانجام تصمیم نهایی خود را در مورد این 
بازیكن گرفت. با اعالم ســرمربی تراکتور، خانزاده 
به ایران بازگشــت و در اختیار مدیریت باشــگاه 
خواهد بود. او جایی در تیم بردیف نخواهد داشــت 
و رضا یزدان دوســت که از دو هفته پیش به باشگاه 
تراکتور معرفی شده بود، جای وی را خواهد گرفت. 
یزدان دوســت مدافع فصل گذشــته صنعت نفت 
سهمیه لیگ برتری محســوب می شود و با جدایی 
خانزاده، تراکتور همچنان یک سهمیه لیگ برتری 
دیگر را هم خواهد داشــت. بردیف از عمكرد چند 
بازیكن دیگر تراکتور هم ناراضی اســت که باید به 
مرتضی خراسانی مهاجم این تیم و عبداهلل حسینی 
اشاره کرد. بردیف شــاید عذر این دو بازیكن را هم 
بخواهد. او بعد از جذب صفــا هادی و ریكاردو آلوز 
حاال قرار است چند بازیكن باکیفیت هم به تیمش 

اضافه کند.

به به؛ چه تقابل هایی!
دوئل های جذابی که منتظریم با شروع فصل ببینیم

سامان بالتکلیف
در صف بندی رخ داده بین بازیكنان موافق و مخالف دراگان اسكوچیچ، یک نكته کمتر مورد توجه قرار گرفت و آن هم مربوط می شد به داستان سامان قدوس؛ 
لژیونر باکیفیت و پرهواداری که در دسته منتقدان مربی کروات قرار داشت. سامان جزو کسانی بود که استوری باند مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش 
را منتشر کردند. این داستان به خودی خود نكته ویژه ای ندارد، اما مسئله اینجاست که قدوس برخالف بقیه هم باندی هایش، حتی از کارلوس 
کی روش هم دل خوشی نداشت و ندارد. او در زمان ســرمربی پرتغالی تیم ملی به ندرت مورد استفاده قرار می گرفت و حسابی هم از این 
مسئله شاکی بود. مثال این بخش از سخنان قدوس را بعد از روی کار آمدن اســكوچیچ بخوانید: »من اسكوچیچ را به اندازه کی روش 
نمی شناسم ولی تا اینجا که با او آشنا شدم متوجه شدم که اسكوچیچ چقدر مربی خوبی است. او تاکتیک های زیادی را در تمرینات 
و بازی ها کار می کند. دوست دارم بیشتر برای این تیم بازی کنم تا بیشتر او را درک کنم. اسكوچیچ بیشتر از کی روش به من اعتماد 
دارد و به من بازی می دهد. من در زمان کی روش هم آماده بودم ولی نمی دانم که چرا در ترکیب نبودم.« در نتیجه روشن می شود که 
مسئله اصلی قدوس دقایق بازی خودش است، نه کیفیت و شرایط تیم و کادرفنی. او در زمان اسكوچیچ هم اغلب روی نیمكت بود 
و در بازی با لبنان که به خاطر تغییر سیستم تیم به بازی گرفته شد نمایش خوبی نداشت. قدوس بعد از تعویض خود در آن مسابقه 

به تصمیم اسكوچیچ اعتراض کرد که به نظر می رسد در تداوم نیمكت نشینی اش بی تأثیر نبوده است.

واکنش ها را دیدی سردار؟وقتی افکارعمومی حتی »شایعه« کاپیتانی آزمون را هم برنمی تابد

در پی حواشــی اخیر رخ داده در تیم ملی، انواع و 
اقسام شایعات منتشر شــده؛ از اینکه ممکن است 
دیگر مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش به تیم ملی 
دعوت نشوند تا اینکه شاید دراگان اسکوچیچ تصمیم 
به تغییر کاپیتان تیم بگیرد. طبیعتا در فوتبال ایران 
که آدم از یک ثانیه بعدش هم خبر ندارد، حتی تکلیف 
خود اسکوچیچ هم روشن نیست، چه برسد به اینکه 
او قرار است بعدا چه کاری انجام بدهد! با این همه یک 
نکته در ماجرای شایعه تغییر کاپیتانی و بولد شدن 

اسم سردار آزمون به عنوان گزینه اول به وضوح نمایان 
شد؛ اینکه بخش زیادی از افکارعمومی موافق سپرده 
شدن بازوبند به آزمون نیست. سردار قطعا یکی از 
بهترین بازیکنان فوتبال ایران است و هم اکنون تنها 
لژیونر فیکس کشورمان در 5لیگ معتبر اروپا به شمار 
می رود. به عالوه او چیزی حدود یک دهه سابقه بازی 
در تیم ملی را دارد و در همیــن مرحله انتخابی هم 
گل های بسیار حساسی برای تیم کشورمان به ثمر 
رساند. گذشــته از اینها رابطه خوبی هم با سرمربی 
تیم ملی دارد که این مسئله برای او یک امتیاز بزرگ 
محسوب می شود. پس پرســش اینجاست که چرا 
بخش قابل توجهی از افکارعمومی سردار را به عنوان 
کاپیتان قبول نمی کند؟ جوابش در رفتارهای خود این 

بازیکن نهفته است.
البته که آزمون امروز بســیار پخته تر از قبل شده 

و شرایطش قابل مقایسه با 4سال پیش نیست که 
در مواجهه با انتقادات، از تیم ملی خداحافظی کرد. 
با این حال، شخصیت او هنوز نیاز به بلوغ بیشتری 
دارد. آزمون همچنان ناپختــه حرف می زند، زیاد 
خودســتایی می کند و در هر جمله اش یک »من« 
دارد. دلیلی ندارد که این بازیکن اینطور بی محابا در 
مورد هر چیزی جبهه گیری کند یا دست به تخریب 
همبازیانش بزند. فقط کافی است حمله شدید او به 
رامین رضاییان را در آخرین مصاحبه تلویزیونی اش 
به یاد بیاورید؛ هجومی که حتی اگر سزاوارانه بود، 
نباید چنین آشــکار از آزمون سر می زد. در نتیجه 
مردم اینها را می بینند و سردار را پس می زنند. حیف 
اوست که کم کم به سن کاپیتانی می رسد، اما هنوز 
پایگاهش را پیدا نکرده. کاش آزمون کمی متین تر 

از اینها عمل کند.

بهروز رســایلی| یکی از پرســروصداترین فصول نقل وانتقاالت در تاریخ لیگ برتر را پشت سر 
می گذاریم و شاید وارد گران ترین فصل ادوار این مسابقات می شویم. بسیاری از لژیونرها به فوتبال 
ایران بازگشته اند و البته شاهد برخی جابه جایی های مهم بین تیم های داخلی بودیم. با این شرایط، 
انتظار می رود فصل آینده چندین تقابل جذاب داشته باشیم. امیدواریم سروصداها فقط محدود به 

تابستان نباشد و با شروع فصل هم کیفیت باالیی از بازیکنان و تیم های مختلف ببینیم.

    رامین رضاییان...................... پرسپولیس
دوست داشت در پرسپولیس بماند، اما کادرفنی 
و چه بسا مدیریتی باشگاه تمایلی به حفظ این 
بازیكن نداشتند. پیشنهاد تمدید به رامین ندادند 
که دلیلش بیشــتر حاشــیه ای بود تا فنی. آنها 
ســراغ دانیال اســماعیلی فر رفتند و این یعنی 
دفاع راست ســپاهان را به دفاع راست محبوب 
خودشــان ترجیح دادند. حتمــا چنین اتفاقی 
منجر به افزایش انگیزه های رضاییان در سپاهان 
خواهد شد. او باید خودش را دوباره ثابت کند و 
مخصوصا تقابلش با پرسپولیس جذاب و حیثیتی 

خواهد بود.

    وریا غفوری................................ استقالل
فصل، فصل جابه جایی دفاع راست های سرشناس 
بود. داســتان وریا غفــوری بســیار طوالنی و 
پرسروصدا بود و او در شرایطی از استقالل جدا شد 
که به هیچ وجه تمایلی به این مسئله نداشت. اگر 
کار انتقال این بازیكن به فوالد را تمام شده بدانیم، 

وریا غفوری تقابل جذابی با باشــگاه استقالل و 
هواداران تیم سابقش خواهد داشت. البته او فصل 
گذشته اغلب در این تیم ذخیره صالح حردانی بود 
و باید دید شــرایطش در تیم جدید به چه شكل 

پیش می رود.

   پیمان بابایی........... پرسپولیس و تراکتور
مهاجم فصل گذشــته تراکتور که دوران پرفراز 
و نشیبی را در این تیم داشــت و بارها تا آستانه 
جدایی پیش رفت، ســرانجام برای فصل جدید 
به استقالل پیوســت. این اتفاق در حالی رخ داد 
که بیشتر اسم بابایی اطراف پرسپولیس شنیده 
می شد. با این حال یحیی گل محمدی از موضع 
قبلــی اش مبنی بر جذب ایــن بازیكن منصرف 
شــد که همین مســئله می تواند تقابل بابایی با 
پرســپولیس را جذاب کند. حیثیتی تر از آن اما 
رودررویی پیمان با تراکتور است؛ باشگاه سابقش 
که نسبت به جدایی این بازیكن هم موضع منفی 

و بسیار تندی اتخاذ کرد.

   فرشید اسماعیلی......................  استقالل
هافبک میانی پیشین استقالل که بعد از سال ها 
بازی برای این تیم فصل گذشته راهی لیگ قطر 
شد، پس از یک سال بازی برای العربی به لیگ ایران 
برگشــت و پیراهن فوالد را به تن کرد. اسماعیلی 
دوران نسبتا پرحاشیه ای در اســتقالل داشت و 
ازجمله عوامل طلسم طوالنی مدت قهرمانی برای 
این تیم به شمار می رفت. از قضا جدایی او با فتح 
جام از سوی آبی ها مقارن شد. طبیعتا فرشید قصد 

دارد خیلی چیزها را اثبات کند.

   علی شجاعی.......................... پرسپولیس
یكی از جوانان پرسپولیس که خیلی از سوی یحیی 
گل محمدی مورد اعتماد قرار نگرفت و نهایتا هم با 
آشــكار کردن دلخوری اش از این تیم جدا شد. او 
در پرســپولیس با 2 لحظه طالیی به یادها سپرده 
شده؛ یكی گل کردن پنالتی آخر بازی با النصر در 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا و دیگری جلوگیری 
از گل شــدن توپ بازیكنان اســتقالل در آخرین 
ثانیه های داربی تهران. در نتیجه تقابل شــجاعی 
با تیم سابقش و یحیی گل محمدی جذاب است و 
این بازیكن با دو برابر توان طبیعی اش پا به میدان 
خواهد گذاشت. در نســاجی علیرضا ابراهیمی و 
مهدی شــریفی هم با دوز کمتر، از همین انگیزه 

مضاعف برابر پرسپولیس برخوردار خواهند بود.

   شیمبا .............................................. فوالد
در فصلی که فوالد به عنوان تنها نماینده آسیایی 
ایران ســخاوت کم نظیری در جذب بازیكن 
به خرج داد، لوســیانو پریرا یا همان شیمبا به 
گل گهر سیرجان پیوست. این احتماال یعنی 
آنكه فوالد انگیزه چندانی برای حفظ مهاجم 
برزیلی و 38ساله خود نداشت. به این ترتیب 
باید ببینیم رویارویی او با تیم سابقش چطور 
خواهد بود و آیا می تواند فوالدی ها را پشیمان 

کند یا نه.

    محمدرضا خانزاده........................ گل گهر
یكی از جنجالی تریــن بازیكنان فوتبال ایران در 
گل گهر به اندازه کافی مورد اعتماد قرار نگرفت 
و با طعنه صریح به امیر قلعه نویی راهی تراکتور 
شد. بنابراین دوئل او با گل گهر و امیر قلعه نویی 

تماشایی خواهد بود.

.............................. نساجی     ساکت الهامی
این مربی نساجی را به بزرگ ترین افتخار تاریخش 
رســاند و قهرمان جام حذفی کرد، اما مدتی بعد 
به خاطر اختالفات داخلی جدا شد. الهامی که البته 
خودش هم کم حاشیه ندارد، حاال سرمربی هوادار 
است و اگر همه بازی ها را ببازد، قطعا دوست دارد 

نساجی را ببرد!
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با وجود فروش های عالی فصل گذشته که بیش از 100 میلیون 
یورو لوکاکو را به چلسی فروختند و امسال او را رایگان و قرضی 

پس گرفتند و فروش 60میلیون یورویی اشرف حکیمی به 
پارری سن ژرمن و خریدهای رایگانی مثل ادین ژکو، اونانا و 
چالهان اوغلو، همچنان وضع اقتصادی باشگاه اینترمیالن 
خوب نیست. فابیو راوزانی، خبرنگار ایتالیایی درباره این 
اوضاع نوشته: »برای کسانی که تا کنون وانمود کرده اند که 

مقصر مدیران ورزشــی اند؛ اینتر بدترین ترازنامه و بدترین 
مالکیت را میان 3باشــگاه بزرگ ایتالیا دارد. آسیلیو و ماروتا 

تاکنون هرچه توانســتند انجام دادند اما بهترین شعبده بازها هم 
نمی توانند از کاله خالی خرگوش بیرون بیاورند.« اینتر در بحران است و 3 

 راه برای خروج از آن وجود دارد؛ یافتن خریدار و فروش باشگاه، فروش ستون های 
تیم و این چیزی است که هواداران از آن می ترسند و تزریق پول جدید به باشگاه 
که این بعید است اتفاق بیفتد. استیون ژانگ و مالکان چینی در فروش اشکرینیار 
به پاری سن ژرمن طمع کردند و به پیشنهاد 60میلیون یورویی آنها گوش ندادند. 
اریکســن هم که مفت از چنگ رفت. تنها دستاورد باشــگاه جذب میخیتاریان 

34ساله است و اونانا که 2 سال به دلیل دوپینگ از فوتبال محروم بوده.

در جذب دیباال هم آن قدر تعلل صورت گرفت که ستاره و کاپیتان 
ســابق یوونتوس قید اینتر را زد و به آاس رم رفت؛ تیمی که در 
لیگ قهرمانان فصل آینده حضور ندارد. مذاکرات بین این دو 
طرف ماه ها طول کشید تا اینکه دیباال را خسته و ناامید کرد.
اینتر، مدافــع برزیلی تورینو یعنی برمــر را هم به راحتی از 
دست داد. این در حالی اســت که تورینو به خاطر دشمنی 
با یوونتوس دوست داشت این بازیکن را به اینتر بدهد. تنها 
خبر خوش برای هواداران اینتر این اســت که اشکرینیار در 
تیم ماندنی شده و نیازی به حسرت خوردن بابت از دست دادن 
برمر وجود ندارد. باشگاه با این حال تالش می کند نیکال میلنکوویچ 
را از فیورنتینا بخرد اما 15میلیون این انتقال هم در حساب باشگاه نیست. 
قرارداد اشکرینیار اسلواک تا سال2027 تمدید و حقوقش به سالی 6میلیون یورو 
افزایش یافته است. او می توانســت در پاریس 7میلیون یا بیشــتر بگیرد. ناکامی 
مدیران باشگاه در خرید برمر خشم هواداران اینتر را در پی داشت. آنها که پیش از 
این هم بابت ناکامی و تعلل مدیران تیم شان برای جذب پائولو دیباال شاکی بودند، 
پس از انتقال برمر به یوونتوس، یک بنر را مقابل دفتر مرکزی باشگاه اینتر در شهر 

مدیران باشگاه هشدار دادند.میالن نصب کردند و در آن به 

چیز تازه ای نیست؛ اســطوره های بارسلونا در روزهای 
پایانی فوتبال شان از لیگ های درجه چندم و تیم های 
گمنام سردرمی آورند. خبر رسمی این است که دنی 
آلوز به پومــاس مکزیک پیوســت. دنی که هنوز 
عضوی از تیم ملی برزیل است و همین تابستان 
گذشته با این تیم به مدال المپیک توکیو دست 
یافت، دوســت داشــت احترام بیشتری در 
بازگشت به بارسا به دست می آورد اما نشد. 
او که سال2016 و پس از 8سال حضور در 
جمع آبی اناری ها به خاطر تفاهم نداشــتن 
با مدیران وقت باشــگاه از بارسا جدا شده 
بود، بارها برای بازگشت تالش کرد اما ابتدا 
بارتومئو و ســپس الپورتا او را نخواســتند. 
الپورتا ســرانجام در برابر قیمت بسیار ارزان، 
پذیرفت دنی را به نوکمپ برگرداند. پرافتخارترین 
بازیکن تاریخ فوتبال در بازگشت به باشگاه محبوبش تنها 
نیم فصل دوام آورد و عجیب اینکه ژاوی که خودش زخم خورده 

باشگاه بود، او را از لیست بازیکنان اروپایی کنار گذاشت.
    ژاوی ســال2015 با اشک از بارسا جدا شد و 4ســال پایانی دوران 

بازی اش را در السد قطر سپری کرد.
   اینیستا که 3سال پس از ژاوی به همان سرنوشت دچار شد و با گریه 

از هواداران خداحافظی کرد تا به ویسل کوبه در جی لیگ برود و 
مجبور شود در 38سالگی با کوله باری از افتخارات برای نیفتادن 

به لیگ سطح پایین تر فوتبال ژاپن بجنگد.
   سرنوشــت گواردیوال هم تلخ بود. او ســال2001 برای 
نخســتین بار نوکمپ را ترک کرد و به ســری آ رفت و با تیم 

گمنام برشا قرارداد بست. ســپس دوپینگ او لو رفت و مدتی محروم شد و مدتی 
در آاس رم و دوباره در برشا روزگار گذراند. او در 2سال فقط 25بار در ترکیب قرار 
گرفت و سپس مجبور شد به باشگاه االهلی در قطر برود و 2 فصل را آنجا سپری 
کند و درنهایت فوتبالش را )زیرنظر دستیار فعلی اش در منچسترسیتی( در باشگاه 

ناشناخته دورادوس در مکزیک به پایان ببرد آن هم تنها با 10بازی در یک فصل.
   2سالی می شــود که هواداران بارسلونا علیه برخی اســطوره های تیم موضع 
گرفته اند. آنها ابتدا از خجالت رونالد کومان درآمدند و باعث اخراجش شدند و سپس 
بازیکنان قدیمی اعم از آلبا، بوســکتس، پیکه و سرخی روبرتو را گاوهای مقدس 

نامیدند که مدیران اجازه ندارند آنها را اخراج کنند.
   دنی آلوز پیش از پیوستن به باشگاه گمنام مکزیکی، درباره رفتاری که با او شد، 
گفت: »بارســلونا اخیرا هیچ احترامی برای بازیکنانی که در این باشگاه تاریخ ساز 
شدند، قائل نیســت.« پیراهن شــماره8 او را هم به یک بازیکن جوان تازه از راه 
رسیده به نام پدری داده اند. دنی در بارسا شــماره های 6، 8، 2، 20 و 22 را بر تن 
کرده بود. دنی در تیم های سه ویا، بارسلونا، برزیل، باهیا، یوونتوس، پاری سن ژرمن 
و سائوپائولو 43جام به دست آورده و پرجام ترین بازیکن تاریخ است. تیم پوماس 
در مکزیک که حاال قرار است دنی آنجا بازی کند، 2بازیکن آرژانتینی و 2بازیکن 
برزیلی دیگر هم دارد. پوماس برای خرید گوستاوو دل پرته آرژانتینی 4.3میلیون 
یورو هزینه کرده اما دیگران را رایگان به خدمت گرفته است. پوماس با نام کامل 
کالب یونیورسیداد ناسیونال پوماس که سال1۹54 تأسیس شده سابقه 7قهرمانی 

در دسته برتر فوتبال مکزیک را در کارنامه دارد.
   کیسوکه هوندا )ژاپن(، امیل کاســتادینوف )بلغارستان(، ژینیاک 
)فرانسه(، برند شوستر )آلمان(، مارکو روسی )ایتالیا(، التو )اسطوره 
لهستان(، اوزبیو )اسطوره پرتغال(، خوسه ماری باکرو، بوتراگوئنو، 
پپ گواردیوال )اســپانیا(، مارچلو دلگادو، ســانتیاگو سوالری 
)آرژانتین( و ده ها بازیکن برزیلی در لیگ مکزیک سابقه بازی 

دارند. دنی آلوز تازه ترین ستاره این لیگ خواهد بود.

دنی خودش را گم کرد
اسطوره برزیلی بارسا وقتی نتوانست در اروپا تیمی پیدا کند

راهی مکزیک شد

Dani Alves

جهان

 قرینه دنی
در اروپا می ماند

مارسلو، اسطوره رئال مادرید و پرافتخارترین بازیکن تاریخ این باشگاه 
از لحاظ کســب جام )25تا( قراردادش را با رئال به پایان رسانده اما 
دوست ندارد از مادرید برود. دلیل آن عادت به زندگی در این شهر است 
و همچنین شرایط پسر بااســتعدادش انزو در تیم های پایه رئال. انزو 
یکی از درخشان ترین استعدادهای آکادمی رئال مادرید است و همه 
او را دوست دارند. او که در خط حمله بازی می کند، گل های زیادی در 
هر بازی به ثمر می رساند و محبوب کریستیانو رونالدو هم هست. برای 
همین مارسلو که پیشنهادهایی از خارج اسپانیا دارد، ترجیح می دهد 
منتظر باشگاهی مادریدی بماند. او به پیشنهاد وایادولید - باشگاه تحت 
مالکیت رونالدو نازاریو - پاسخ منفی داده و منتظر نتایج مذاکراتش 
با ختافه است. پیشــنهاد فنرباغچه را هم رد کرده و از طرفی شایعات 
درباره عالقه آث میالن به او تکذیب شده است. با این حال اگر مذاکره با 
باشگاه التزیو جدی تر شود، شاید انزو خانواده اش را بگذارد و مادرید 
را برای مدتی ترک کند. مارسلو در 34سالگی فعال مورد توجه تیمی 
است که در پست او یعنی دفاع چپ 2بازیکن به نام السید هیسای و آدام 
ماروسیچ را دارد. شرط او قراردادی 3ساله با حقوق 2.5میلیون یورو 
در سال است. مارسلو فصل گذشــته در اللیگا تنها 12بازی برای رئال 
مادرید انجام داد که تنها در 5مورد آنها از ابتدای مسابقه به میدان رفته 
است. مصدومیت های عضالنی البته در کم بودن تعداد بازی های مارسلو 
بی تأثیر نبود. او پس از پایان فصل با اشک و آه از هواداران خداحافظی 
کرده اســت. او که قرینه دنی آلوز در سمت چپ خط دفاعی تیم ملی 

برزیل بود، شانس زیادی برای پیدا کردن تیمی در اروپا دارد.

Marcelo

 خرید مدافع
با قیمت مهاجم

چرا مدافعان فوتبال اینقدر گران شده اند؟
مورینیو در دوران حضورش در منچستریونایتد از پپ گواردیوال انتقاد 
می کرد که چرا قیمت مدافعان را باال می برد و بــرای دفاع کناری یا 
میانی به اندازه ســتارگان خط حمله پول خرج می کند. در فهرست 
10نفره گران ترین مدافعان تاریخ فوتبال نام 3خرید گواردیوال برای 
منچسترســیتی دیده می شــود؛ روبن دیاز، الپورت و جان استونز. 
سرمربی اسپانیایی من ســیتی برای مدافعان کناری هم اعم از کایل 
واکر، آکه، کانسلو )معاوضه با دنیلو( و... هم ریخت وپاش زیادی کرد. با 
این حال گران ترین مدافعان تاریخ توسط باشگاه های دیگری خریداری 
شده اند. ماتیاس دلیخت که هفته گذشته با 67میلیون یورو از یوونتوس 
به بایرن مونیخ پیوست و برای دومین بار در فهرست گران ترین مدافعان 
جای گرفت. او همچنان با 85.5میلیون یورو )سال201۹ از آژاکس به 
یوونتوس( دومین مدافع گران این لیست است. صدر جدول هم هنوز 
در اختیار هری مگوایر است که معلوم نیست چرا منچستریونایتد در 
تابستان201۹ با 87میلیون یورو او را از لسترسیتی خرید تا آن زمان 
باالتر از ویرجیل فان دایک )84.7میلیون از ساوتهمپتون به لیورپول( 
در این فهرست باال بزند. بایرن و منچستریونایتد هم 2 خرید در این 
فهرست 10نفره دارند. به این لیست نگاه کنید و ببینید واقعا چنین 

مدافعانی به قیمت قراردادشان می ارزند:

هری مگوایر

87میلیون یورو............................  از لستر به منچستریونایتد )201۹(

ماتیاس دلیخت

..............................  از آژاکس به یوونتوس )201۹( 85.5میلیون یورو

ویرجیل فان دایک

......................  از ساوتهمپتون به لیورپول )2017( 84.7میلیون یورو

لوکاس ارناندس

80میلیون یورو...................  از اتلتیکو مادرید به بایرن مونیخ)201۹(

روبن دیاز

68میلیون یورو............  از بنفیکا لیسبون به منچسترسیتی)2020(

ماتیاس دلیخت

67میلیون یورو............................  از یوونتوس به بایرن مونیخ)2022(

الپورت

65میلیون یورو..............  از اتلتیک بیلبائو به منچسترسیتی)2017(

بن وایت

58میلیون یورو......................................  از برایتون به آرسنال)2021(

لیساندرو مارتینس

57میلیون یورو........................  از آژاکس به منچستریونایتد)2022(

جان استونز

55میلیون یورو...........................  از اورتون به منچسترسیتی)2016(

قاتل گری نویل
گری نویل به بارسلونا حساسیت دارد. او هر بار مقابل این تیم به عنوان 
سرمربی قرار گرفته، گلباران شده. او به عنوان بازیکن منچستریونایتد 
2بار با بارسلونا روبه رو شده و هر دو بار مقابل این تیم به تساوی دست 
یافته بود اما در دوران مربیگری اتفاقات بــدی در انتظارش بود. او 
یک بار سال2016 به عنوان سرمربی والنسیا مقابل بارسا قرار گرفت 
و 7گل خورد که همان زمان از این شکست به عنوان بدترین اتفاق 
زندگی اش یاد کرد. هفته گذشته به عنوان سرمربی اینتر مایامی - 
باشگاه دیوید بکام - دوباره در دیداری تدارکاتی مقابل بارسا حاضر 

شد و این بار پیشرفت کرد و 6گل خورد.

پول دلیخت وفا نمی کند
دوسوم پول فروش دلیخت به بایرن)67( خرج خرید جانشین برای 
این مدافع هلندی شد. یوونتوس از باشگاه دشمنش یعنی تورینو یک 
مدافع برزیلی به نام برمر را برای قراردادی 5ساله با 41میلیون یورو 
خرید که با پاداش ها و افزونه ها این رقم تــا 50میلیون هم افزایش 
می یابد. یووه این بازیکن را از چنگ اینترمیالن درآورد. برمر بهترین 
مدافع سری  آ در فصل 22-2021 شده بود. او که سال2018 به تورینو 

پیوسته بود، در 110بازی در همه رقابت ها، 13گل به ثمر رساند.

بهترین باشگاه دنیا
باشگاه اتلتیکومادرید خیلی خوب به اعضای خود پول می دهد. دیه گو 
سیمئونه که سال هاست گران ترین مربی جهان و تاریخ لقب گرفته 
و این باشگاه توانایی جذب کریســتیانو رونالدو را هم دارد؛ به بقیه 
بازیکنان هم در این باشگاه مادریدی خوش می گذرد. یان اوبالک 
قراردادش را تمدید کرد و 2میلیون به حقوق 10میلیونی اش اضافه 
شد. اتلتیکو از معدود باشگاه هایی است که هم اکنون قدرت خرید 
کریستیانو رونالدو را دارد اما به خاطر حساسیتی که هواداران روی این 

اسطوره سابق رئال مادرید دارند برای جذب رونالدو اقدام نمی کند.

کینگ در جنگل ناتینگهام
درحالی که وستهم مشتری پروپا قرص جســی لینگارد بود، این 
بازیکن که یک دوره موفق قرضی را در همین تیم تجربه کرده بود، 
با تیم تازه وارد ناتینگهام فارست قرارداد بست و به وستهم نرفت. 
این نخستین قرارداد رسمی لینگارد با تیمی غیراز منچستریونایتد 
است. او در طول 10سال با تیم های مختلف 35۹بازی انجام داد و 
74گل و 55پاس گل به ثبت رساند و در دوره هایی به طور قرضی 
برای تیم های لسترســیتی، بیرمنگام، برایتــون، دربی کاونتی و 

وستهم بازی کرد. دستمزد او هفته ای 200هزار پوند خواهد بود.

باشگاه ایتالیایی با وجود موفقیت های ورزشی و فروش های زیاد، با 

مشکل مالی دست وپنجه نرم می کند
ورشکستگی چینی ها در اینتر

ســادیو مانه همانطور که انتظار می رفت جایزه بهترین بازیکن سال قاره آفریقا را 
دریافت کرد و در این راه هموطنش، ادواردو مندی و هم تیمی ســابقش، محمد 
صالح را شکســت داد. مانه برای دومین بار پیاپی موفق شد این عنوان را کسب 
کند. او سال201۹ نیز این عنوان را کسب کرده بود و با توجه به اهدا نشدن این 

جایزه در سال های 2020 و 2021، حاال صفت پیاپی برای جایزه او معنا 
پیدا می کند. آلیو سیسه که موفق شد تیم ملی سنگال را به قهرمانی 

جام ملت های آفریقا برســاند و این تیم را در پلی آف جام جهانی 
به قطر ببرد و هر دو بــار کارلوس کی روش و مصر را شکســت 
دهد، بهترین مربی ســال قاره سیاه شــد. او کی روش و ولید 
الرکراکی)ودادکازابالنکا( را برای ایــن عنوان کنار زد. طبیعتا 
تیم ملی سنگال هم جایزه عنوان بهترین تیم ملی سال2022 را 
کسب کرد. مراسم برترین ها، روز پنجشنبه در شهر رباط مراکش 
برگزار شد. مانه 30ســاله که در این تابستان با رقم 32میلیون 
یورو از لیورپول به بایرن مونیخ پیوسته، در فصلی که گذشت در 

مجموع در 51دیدار باشگاهی حاضر بود و 23گل و 5پاس گل 
را در 3هزارو۹38دقیقه بازی به ثبت رساند. او در رده ملی هم 
در تمام دیدارهای تیم ملی سنگال در مسابقات انتخابی جام 

جهانی و جام ملت های آفریقا حاضر بود. درباره زوج او و صالح 
گفته می شــد که به هم پاس گل نمی دهند. حاال راه شــان هم از 

یکدیگر جدا شده، صالح قراردادش را تمدید کرده و مانه جدا شده، فرعون به جام جهانی 
راه نیافته و مانه در زمستان در قطر بازی خواهد کرد.

 مانه فرعون
را شکست داد
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منهای فوتبال

بدرقه نوجوانان توسط رئیس
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشــتی در مراسم بدرقه تیم ملی 
کشتی فرنگی نوجوانان به مســابقات قهرمانی جهان با اشاره به 
اینکه کسب مدال در نوجوانان و نونهاالن برایش مهم نیست، گفت: 
»مدال شما در رده نوجوانان می تواند پایه مدال المپیک تان باشد. 
من از باخت شما ناراحت نمی شوم اما اگر کسی بخواهد کم کاری 
کند، ناراحت می شوم. پرچم االن دست شماست و شما هر کدام تان 
یک سردار برای کشور هستید که باید برای ایران بجنگید و بهترین 
نتیجه را بگیرید. نتیجه برای من در رده نوجوانان و نونهاالن مهم 
نیســت و مهم رعایت نظم و انضباط اســت که باید به آن اهمیت 
بدهید.« تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان شب گذشته تهران را به 

مقصد رم محل برگزاری رقابت های جهانی ترک کرد.

صحنه پایانی غم انگیز است. پارادوکس عجیب بین شادی و ناراحتی، 
خنده و گریه، باخت و پیــروزی. تلخ ترین جای ورزش همین نقطه 
است؛ جایی که پایان بازی برای ما با شکســت همراه باشد. دیدن 
پسران والیبال ایران کف سالن بولونیای ایتالیا که بعد از شکست مقابل 
لهستان نای بلندشدن ندارند، به اندازه کافی دلگیر است اما جایی که 
اسفندیار زیر فشار خشم و ناراحتی، اشک می ریزد و از حال می رود، 
بدترین صحنه است. انگار همه چیز برای او در همان ست پنجم بازی 
متوقف شده؛ همان جایی که دیگر کاری از دست کسی برنمی آمد. 
برای اســفندیار که از جان مایه گذاشته، شکســت، آن هم در اوج 
امیدواری غریبه ترین واژه می شود. برای او و دیگر بازیکنان تیم ملی 
که آغاز خوبی در لیگ ملت های والیبال نداشتند، تصور رسیدن به 
جمع 8تیم دوردست ترین رؤیا بود. اما آنها در میان همه هجمه هایی 
که علیه شان به راه افتاد، سر بلند کردند، آرام آرام پیش رفتند، پخته 
شدند و به جایی رسیدند که حتی بعد از شکست 
هم قابل ســتایش بودند.حیف شد؛ این جمله  را 

پنجشنبه شــب خیلی ها بعد از بازی ایران-لهستان در یک چهارم 
نهایی لیگ ملت ها  به زبان آوردند. ایران هفته ســوم در بازی 5سته 
لهستان را در زمین خودش شکســت داده بود و همه منتظر انتقام 
بودند. بازی پایاپای پیش رفت اما کم کم اشــتباهات ایران زیاد شد 
و لهستان ست را 25-21 برد. این اتفاق در ست دوم برعکس شد و 
ایران با استفاده از اشتباهات حریف 26-24 به پیروزی رسید. ست 
سوم، بازیکنان ایران پراشتباه تر ظاهر شدند و حتی بهروز عطایی، 
سرمربی تیم بعد از اینکه مطمئن شد بازیکنانش نمی توانند امتیازات 
ازدست رفته را جبران کنند ، به بازیکنان اصلی استراحت داد. ست 
25-18 به نام لهستان ثبت شد. هواداران ایران اگر خیلی 
پرتوقع بودند، می توانستند فقط منتظر پیروزی ایران 
در ست چهارم باشــند اما بازیکنان بازی را در دست 
گرفتند و در ناباوری ست را 25-16 به پایان بردند. در 
این ست گربیچ، سرمربی لهستان چند بازیکن اصلی را 
روی نیمکت گذاشت. با استراحت آنها و اصرار عطایی به 

ادامه بازی با ترکیب اصلی، ست پنجم سختی برای ایران پیش بینی 
می شد. همین اتفاق هم افتاد. درحالی که بازیکنان لهستان بازی های 
درخشانی به نمایش گذاشتند در زمین ایران همه آچمز شدند؛ حتی 
عطایی. شاید اگر او تایم استراحت می گرفت یا تعویض می کرد، نتیجه 

چیزی غیر از 15-7 می شد.

   7تکراری 
ایران با این شکست نتوانست به مرحله نیمه نهایی لیگ صعود کند 
و بعد از 13بازی با 7پیروزی و 6باخت در رده هفتم قرار گرفت. این 
دومین باری است که ایران این رده را در لیگ جهانی تجربه می کند. 
سال2015 در برزیل هم ایران هفتم شده بود. تیم ملی 2تجربه بهتر 
هم در لیگ ملت ها دارد؛ سال2019 پنجم شدیم و سال2014 چهارم. 
امروز در مرحله نیمه نهایی لهستان برای فینالیست شدن با آمریکا بازی 
می کند و ایتالیا با فرانسه. بعد از پایان مرحله یک چهارم نهایی جایگاه 
ایران در رنکینگ جهانی هم تغییر کرد و  تیم ایران جایگاهش را از 
ژاپن پس گرفت. ژاپن که در هفته اول ایران را شکست داده بود، بعد 
از باختی که مقابل فرانسه داشت، مثل ایران به نیمه نهایی نرسید و 
رده بندی نهایی 2رده باالتر از ایران و در جایگاه پنجم قرار گرفت اما در 

رنکینگ جهانی ایران هشتم است و ژاپن نهم. 

   پخش سخت 
تیم ملی پنجشنبه شب در سالن تنها نبود؛ هم ایرانی ها و هم غیرایرانی ها 
از بازیکنان حمایت کردند. هرچند شکست تیم کام آنها را تلخ کرد ولی از 
بازی لذت بردند. در مقابل تماشاگرانی که از شبکه3 بیننده بازی بودند، 
بعضی از صحنه ها را از دست دادند. شرایط سالن، سبب شد صحنه های 
والیبالی بیش از حد تکرار شود. این تنها مشکل پخش نبود. مسئوالن 
برگزاری بعد از امتیازی که هر تیم می  گرفت، ترانه ای از آن تیم را پخش 
می کردند. پخش بعضی از ترانه های غیرمجاز، مسئوالن سیما را مجبور 

کرد صدای پخش زنده را قطع کنند.

   غمگین ولی امیدوار 
بعد از بازی بازیکنان و مربیان تیم ملی از ناراحتی شان گفتند ولی 

وعده روزهای خوب را هم دادند.
    بهروز عطایی: خوشحالم که چنین بازیکنانی دارم. امیدوارم 
در مســابقات پیش رو بتوانیم کیفیت بهتری به نمایش بگذاریم. 
نتیجه، عملکرد و روند تیم ایران به گونه ای بود که مردم احساس 
خوبی نسبت به این تیم داشــتند. اینکه ما مرحله به  مرحله بهتر 
شــدیم و بازی به بازی کیفیت تیمی ایران تغییر کرد، برای من 
موضوع پراهمیتی اســت. امیــدوارم این روند ادامــه پیدا کند. 

می توانیم مقابل تیم های خوب دنیا فوق العاده ظاهر شویم.
    میالد عبادی پور : ما از قبل می دانستیم که بازی خیلی سختی 
در پیش داریم. با توجه به اینکه در لهســتان آنها را شکست داده 
بودیم، برای انتقام آمده  بودند. دم بازیکنان ما هم گرم، کم کاری 

نکردند. ولی بازی برد و باخت دارد.
    امیرحسین اسفندیار: دیدار پرافت و خیزی بود. بازیکنان 
تالش خــود را کردند اما با این نتیجه شــرمنده مردم شــدیم و 
 عذرخواهــی می کنیم که نتوانســتیم مردم ایران را خوشــحال

 کنیم.
    محمدطاهر وادی: خیلی حیف شد که نتوانستیم برنده باشیم 
و به نیمه نهایی برسیم. یک ماه فرصت داریم که اشتباهات خودمان 
و کم و کاستی ها را جبران کنیم. ان شاءاهلل که بتوانیم در مسابقات 

قهرمانی جهان با قدرت بیشتری ظاهر شویم.
    امین اســماعیل نژاد: دم همه مردم گرم. ما را ببخشید که 
نتوانستیم در بازی با لهســتان پیروز شــویم. از جان و دل مایه 
گذاشتیم و تمام تالشــمان را کردیم. حتی آخر مسابقه فشارمان 
افتاد ولی گاهی نمی شــود. مسابقه حساســی بود و جاهایی که 
می توانســتیم ورق بازی را به نفع خود برگردانیم، نشد. امیدوارم 
از این به بعد بتوانیم جواب محبت مردم را بدهیم. دست تک تک 

آنها را می بوسم.

ح|
صال

ی 
جتب

س| م
  عک

   

کار بزرگ تر مانده

لیگ ملت ها با همه خوشی و ناخوشــی هایش برای ما تمام شد. 
اگرچه در این مسابقات عالی ظاهر شدیم ولی از همین امروز باید 
به مسابقات قهرمانی جهان فکر کنیم زیرا در گروه بسیار دشواری 
قرار گرفته ایم و سابقه شکســت به هر 3تیم گروهمان را داریم. با 
اضافه شدن بازیکنان مصدوم به طور حتم می توانیم نتایج خوبی 
در مسابقات معتبرتر قهرمانی جهان بگیریم به شرطی که در باد 
لیگ ملت ها نخوابیم. تیم های بزرگ در لیگ ملت ها پوست اندازی 
می کنند و در این مسابقات برای جهانی آماده تر می شوند. در این 
شرایط باید فضای عمومی جامعه و رسانه ای کشور را هم درنظر 
بگیریم که با یک باخت و برد تیم چگونه دگرگون می شوند. با این 

حساب کار بزرگ تر در پیش است.

اتفاقات عجیب

در گیرودار برگزاری لیگ ملت های والیبال یک خبر جامعه والیبال 
ایران را شوکه کرد. خبر این اســت که تیم سپاهان این فصل در 
لیگ یک و با مربی مونته نگرویی بازی می کند. سپاهان فصل پیش 
که از مدعیان قهرمانی بود در جمع 4تیم بود ولی فینالیست نشد. 
باشگاه اول تصمیم گرفت از لیگ کنار برود اما بعد پشیمان شد. 
عجیب این است که این تیم با امتیاز سایپا در لیگ یک بازی می کند 
و سایپا که فصل پیش سقوط کرد با امتیاز سپاهان در لیگ برتر! 
سپاهانی ها که از هزینه ها شاکی بودند در اقدامی عجیب تر مربی 
خارجی گرفته اند. پیش از این کوالکوویچ مربی مونته نگرویی در 

تیم ملی ایران بود که خیلی ها دل خوشی از او ندارند.

تیم ملی والیبال یک  ماراتن حساس و حیاتی را در لیگ ملت ها از 
دســت داد ولی فارغ از نتیجه ای که به سود لهستانی ها رقم خورد 
باید به داشتن چنین تیم باانگیزه و جان سختی ببالیم که شجاع و 
خستگی نا پذیر بودند. عالوه بر بازیکنان به کادر فنی ایرانی تیم هم 
باید آفرین گفت که به مربیان وطنی شأن جدیدی دادند. در این بین 
نباید کار مربی بدنساز تیم هم نادیده گرفته شود که پسران را به خوبی 
آماده کرده بود. بدون تردید در بین بازیکنان امین اسماعیل نژاد 
الماس نتراشیده ای بود که تراش خورد و مورد توجه قرار گرفت. او و 
بازیکنانی مثل امیرحسین اسفندیار که جزو بهترین  ها بودند، آگاه 

باشند که در دام غرور نیفتند و نشکفته پرپر نشوند.

مغرور نشوید

پشت خط زن 
جمشید حمیدی | کارشناس والیبال
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افقی:
 1- نامحدود- بی مذهب- از 

حروف مقطعه قرآن
2- دومین مهره گردن- نوعی 

فوبیای رایج
3- باتــری پرکــن- بیماری 

کم خونی- صد سال
4- مظهر زیبایــی طبیعت- 
صداقــت - نایــب قهرمــان 

جام جهانی 2018روسیه
5- اختناق- پرگار

6- ظرفــی بــرای کوبیدن- 
اســتخوان قاعــده زبــان- 
کوچک ترین جزء یک پرتو نور

7- وســیله توزین- قهرمان 
ملی مجارستان- مخالف

8- کناره- نمایشــنامه ای اثر 
اسماعیل خلج- بله عرب

9- کتــف- خــوش چهره- 
جبران کردن

10- تابلویی زیبا اثر اســتاد 
فرشچیان- لباس تشریفاتی- 

بی نظیر
11- شــهری تاریخــی در 
شــمال بحرالمیت- رسیدن 

به حداکثر وضوح در عکاسی
12-...را خدا آزاد کرد- دلیل- 

مکان
13- غزال- محل- آسانی

14- بازیگر نقــش اول فیلم 
 مالکــوم ایکــس- ترمیــم

 پارگی پارچه
15- پیشــوند فعل مضارع- 
ینگه دنیایی- کارکرده و کهنه

  
عمودی:

1- کلوب- گوشت بی استخوان- 
خدمتگزار

2- جنــاح لشــکر- پیروان- 
گرویی

3- اسب قهــــــوه ای- در 
دوره ساســانیان به اســتان 

می گفتند- دریا
4- گودی- موزیک نظامی- 

قدم یکپا
5- اقامت موقت در سفر- ماده 
ژالتینی و شفاف حفره چشم- 

تعجب زنانه
6- مذکــر- نمایشــنامه ای 
از اســکار وایلــد ایرلندی- 

بی بهرگی
7- ســامانه ای در سیســتم 
بانکی بــرای انتقــال پول- 
عارفان- از جوشــاندن دوغ 

تهیه می شود 
8- از یاران امام حسین)ع(- 
دستگاهی در موسیقی اصیل 

ایرانی- بنیانگذار
9- پیــکار- ســتون خیمه- 

زیبایی و شکوه
10- شــعر کوتاه ژاپنی- نام 

قدیم ایالم- هزار کیلو

11- تکرار حرفی- نقاش ایتالیایی 
عهد رنســانس- گیاهــی علفی و 

خودرو با مصرف دارویی
12- نشــانه مصدر جعلی- داخل 

شدن- مشترک روزنامه و مجله
13- آگاهــی در زمینــه احــکام 

شرعی- قیمتی- دعای زیر لب
14- نگهبان- حالت- شهرستانی 

در آذربایجان شرقی 
15- مفهــــــــوم- پشــیمانی- 

15غیرحرفه ای

قالشهناخزپهروك
يفاماضررانارا
اطشومگرمجردنم
مارهاسكاولمير
جرايشيولاماا
نلالدرسايمظن

گنيريسدعدنهن
لوابداديزييا
دامنمايااشنم
حلمشورقرازها
ينينحاپونيتم
رايايرمابادرز
ادتقااتسويريم
نيوليستيادهلا
يباتفاتعاسهدرن

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4258
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

398271456
147568329
625943718
934852671
271396845
856417932
489135267
563729184
712684593

متوسط

9   1    4  
7 2     1   
  1 9   3  5
   6     3
 8      6  
5     9    
8  3   4 7   
  4     2 1
 9    5   8324895716

598617432
167423598
985761324
243589167
671342985
859176243
716234859
432958671

ساده

متوسط

938157642
725436189
461982375
217648953
389571264
546329817
853214796
674893521
192765438

سخت

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

ساده

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

درخشش امین
امیــن اســماعیل نژاد کــه در بیشــتر بازی هــا 

امتیازآورترین بازیکن ایران بود، در شــب شکســت تیم به 

لهستان هم بیشتر از همه امتیاز گرفت؛ حتی بیشتر از بازیکنان 

حریف. درحالی که امین 22امتیاز داشــت، در تیم لهســتان کمیل 

سمنیوک 17امتیاز گرفت. امین با درخششی که در لیگ داشت، بعد 

از مرحله یک چهارم نهایی در لیست بهترین ها، دومین بازیکن برتر شد. 

در این لیســت عبدالعزیز نیمیر هلندی با 247امتیاز در صدر است. او 

207امتیاز از حمله، 10امتیاز از دفاع و 30امتیاز از ســرویس دارد. 

اســماعیل نژاد با 215امتیاز نفر دوم است. او 190امتیاز از حمله، 

12امتیاز از دفاع و 13امتیاز از سرویس به دست آورده است. 

در این جدول میالد عبادی پور با 146امتیاز در رده14 

 و امیرحسین اســفندیار با 131امتیاز نفر
 هفدهم است.

ملی پوشان والیبال ایران هرچند با شکست مقابل لهستان شانسحیف!
 

 حضور در نیمه نهایی لیگ ملت ها را از دست دادند اما با بازی درخشان
 

 به همه انتقاداتی که در شروع لیگ علیه شان بود، پاسخ گفتند
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 تختی؛ برگزیده سیزدهمین
جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی 

 جایزه بهداد 
برای هاشم پور

وقتی نام حامد بهداد به عنــوان بازیگر برگزیده 
اعالم شــد، در غیابش کارگردان فیلم گیج گاه 
روی صحنه آمد و با قرائت پیــام بهداد، جایزه 
به جمشید هاشم پور اهدا شــد. این پیش بینی 
نشده ترین و شاید جذاب ترین لحظه اختتامیه 
ســیزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم های 
ورزشــی بود که مراســمش چهارشنبه شب، 
۲۹تیرماه و با پیام محمدباقــر قالیباف، رئیس 
مجلس شورای اســالمی در مجموعه ورزشی 
غدیر برگزار شد. »غالمرضا تختی« ساخته بهرام 
توکلی که جوایز بهترین فیلم و کارگردانی بخش 
ملی را دریافت کرد، اثر برگزیده ســیزدهمین 
 جشــنواره بین المللــی فیلم هــای ورزشــی 

لقب گرفت.
در این مراسم با حضور رئیس کمیته ملی المپیک 
و مهمانان جشــنواره از یک دهه تالش پژمان 
جمشیدی در عرصه ســینما و تلویزیون تقدیر 
شد. در این مراسم سیدرضا صالحی امیری، رئیس 
کمیته ملی المپیک و چهره هایی چون جمشید 
هاشــم پور، پژمان جمشیدی، ســیدغالمرضا 
موسوی، جهانگیر کوثری، بهرام توکلی، حمید 
علیدوستی، پژمان بازغی، سام کالنتری، محمد 
شکیبانیا، محمد نصرتی، رضا جاودانی، پیمان 
یوسفی، شــاهد احمدلو، مجید واشقانی و دیگر 
چهره های سینمایی و تلویزیونی به همراه روسای 
فدراسیون های ورزشــی و آصف کریم )رئیس 
جشنواره فیلم های ورزشی کنیا( و نمایندگانی 
از چند ســفارتخانه به نمایندگــی از فیلم های 
بین الملل برگزیده جشــنواره حاضر بودند. در 
ســیزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم های 
ورزشــی ایران که از روز دوشــنبه، ۲۷تیرماه و 
همزمان با عید غدیر آغاز به کار کرده بود، بیش 
از ۵۳۱اثر از ۶۹کشــور و در پنجمین جشنواره 
بین المللی عکس ورزشــی ایران بیش از ۳هزار 

عکس از ۵۳کشور به جشنواره ارسال شده بود.

برگزیدگان بخش سینمایی ملی
 و بین الملل

   بهترین فیلم سینمایی بین الملل: آخرین 
مسابقه )جمهوری چک(

   دیپلم افتخار بهترین فیلم ســینمایی 
بین الملل: فیلم ۸۳ از هند 

   بهترین دستاورد فنی سینمایی ملی: 
مشترکا به حسن ایوبی برای تدوین فیلم الله و 
حمید خضوعی ابیانه، فیلمبردار فیلم غالمرضا 

تختی
   بهترین بازیگر مرد نقش اول ملی: حامد 

بهداد برای فیلم گیج گاه 
   بهترین بازیگر زن نقش اول ملی: باران 

کوثری برای فیلم گیج گاه 
   بهترین کارگردانی سینمایی ملی: بهرام 

توکلی برای کارگردانی فیلم غالمرضا تختی
   بهترین فیلم ســینمایی ملی: غالمرضا 

تختی به تهیه کنندگی سعید ملکان

بخش داستانی بلند
   دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد بخش 
داستانی بلند ملی: مجید واشقانی برای فیلم 

بزرگراه
   دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن بخش 
داستانی بلند ملی: شــبنم قلی خانی برای 

فیلم بزرگراه
   بهترین بازیگر بخش داستانی بلند ملی: 

حیدر رحیمی بازیگر فیلم لوفتاب
   بهترین کارگردان داستانی بلند ملی: 

هادی رحیمی خواص برای فیلم شماره ۲۹
   بهترین فیلم داستانی بلند ملی: لوفتاب 

به تهیه کنندگی مسعود وزیری

بخــش نظرســنجی مردمــی برنامه های 
تلویزیونی 

   بهترین گزارشگر ورزشــی: برگزیده 
اول نظرســنجی مردمی: فرشاد محمدی مرام / 

برگزیده دوم: کیومرث کرده
   بهترین مجری برنامه های ورزشــی: 
برگزیده اول نظرسنجی مردمی: رضا جاودانی و 

برگزیده دوم: حمید محمدی 
   بهتریــن برنامه ورزشــی: 
برگزیده اول نظرســنجی مردمی:  
فوتبــال برتــر بــه تهیه کنندگی 
مهدی هاشــمی و برگزیده 
دوم: گــزارش ورزشــی 
تهیه کنندگــی  بــه 

حسین زکایی.
همچنیــن در بخــش 
 فیلــم های مســتند 
کوتاه و بلند ، فیلم های 
داستانی کوتاه، بخش 
داستانی کوتاه - تیزر 
و نماهنگ ، پویانمایی   
جوایزی بــه برندگان 

اهدا شد.

جشنواره
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 دیدم که
 جانم می رود

پای صحبت های همسر دانشمند هسته ای، 
شهید »داریوش رضایی نژاد«

 یک زندگی
 شگفت آور و عجیب

نگاهی به دوران امامت و مبارزات سیاسی 
امام کاظم) ع( به روایت کتاب »انسان ۲۵۰ ساله« 

 جریان اقتباس
 داستان فیلمی 

پاسخ به یک سؤال تکراری: چرا داستان  
فارسی برای سینما نوشته نمی شود؟ 

کارگردان 
 »گاندو«

به سینما آمد

شورای صدور پروانه ساخت 
آثار ســینمایی در جلسه 
اخیر با 2 فیلمنامه موافقت 
کرد. بر این اساس فیلمنامه  
»نهر خین« به تهیه کنندگی 
پارسایی  )منصور(  حسین 
و کارگردانی و نویسندگی 
جواد افشار پروانه ساخت 
گرفت. پارسایی بیشتر برای 
کارگردانــی و مدیریت در 
حوزه تئاتر شناخته می شود 
و چند سال نیز پیش مدیر 
شبکه نمایش خانگی سازمان 
سینمایی بود. همچنین جواد 
افشار بیشــتر به واسطه 
ساخت سریال هایی همچون 
»گاندو«، »کیمیا«، »آنام« 
و »مادرانه« شــناخته شده 
اســت. فیلمنامه دیگری 
که مجوز ســاخت گرفته، 
»سیروان« به تهیه کنندگی 
و  پورمحمــدی  ابــوذر 
کارگردانی و نویســندگی 
مهدی صاحبی اســت که 
موافقــت شــورای پروانه 
ساخت سازمان سینمایی را 
اخذ کرده است. پورمحمدی 
یکی از 2 تهیه کننده فیلم 
»شیار143« به کارگردانی 

نرگس آبیار است. 

 از ایناریتو 
تا شرایدر

هفتاد و نهمین جشــنواره 
ونیــز، قدیمی ترین  فیلم 
جشنواره سینمایی جهان، 
از تاریــخ 31آگوســت تا 
1۰سپتامبر )۹ تا 1۹شهریور( 
در ایتالیا برگزار می شــود و 
حاال نشــریه معتبر ورایتی 
پیش بینــی کــرده چــه 
فیلم هایی در این جشنواره 
حاضر خواهند شد. اولیویا 
وایلــد با دومیــن فیلمش 
»نگران نباش عزیزم«، تاد 
فیلد با فیلم »تــار« با بازی 
کیت بالنشت درباره یکی از 
معروف ترین رهبران ارکستر 
زن جهان، اندرو دومنیک با 
فیلم »بلوند« درباره زندگی 
مرلین مونرو، نــواه بامباخ با 
فیلم »صدای سفید« با بازی 
گرتا گرویگ و آدام درایور، 
آلخانــدرو ایناریتو با فیلم 
»بــاردو« بــا فیلمبرداری 
داریــوش خنجــی، لوکا 
گودانینو با فیلم »استخوان ها 
و  همه«، پل شرایدر با »استاد 
باغبــان« و... فیلم هایــی 
هستند که طبق پیش بینی 
ورایتی در جشنواره فیلم ونیز 
به نمایش درمی آیند. البته 
طبق اعــالم ورایتی ممکن 
است فیلم های کارگردانان 
نامــداری همچــون دارن 
آرونوفسکی، گیرمو دل تورو، 
یورگــوس النتیموس، فاتح 
آکین، فلوریان زلر و میگوئل 
گومز هم به این جشــنواره 
برســد. لیال حاتمی یکی از 
داوران بخش مسابقه اصلی 
هفتاد و نهمین جشــنواره 

بین المللی ونیز است.

بازگشت 
»لیان«  

گروه موسیقی »لیان«، پس 
از 2سال غیبت، سرانجام 
توانســت مجوز برگزاری 
کنسرت در تهران را بگیرد.

گروه موســیقی بوشهری 
»لیــان« به سرپرســتی 
محسن شریفیان در تاریخ 
4، ۵ و ۶ مرداد در ســالن 
فرهنگســرای نیــاوران 
به اجرای برنامــه خواهد 
پرداخت و در این کنسرت 
قرار است تأثیرات موسیقی 
آفریقا بر موسیقی بوشهر و 
جنوب ایران واکاوی شود. 
محسن شریفیان با اشاره 
به تأثیرات موسیقی نواحی 
در کلیت موسیقی ایران، 
از برنامه ای خالق و در 
خور مخاطبــان لیان 
خبر داد. این کنسرت 
به همت مؤسســه 
»کامیــاب بهاران« 
تهیه کنندگــی  و 
»علی حق شناس« 
در تهــران برگزار 
می شود و احتمال 
ســانس ها  تمدید 

وجود دارد.

»خورشید «همچنان می درخشد 
هشتمین جشنواره »شهر« برگزیدگان خود را شناخت 

هشتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر شب گذشته در 

تاالر وحدت به ایســتگاه پایانی رســید. به گزارش جشنواره
همشهری، اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 
شهر، جمعه 31تیر ساعت 1۷ با اهدای جوایز در بخش های سینمایی 
و ویدئویی، پویانمایی، کوتاه و نیمه بلند داستانی، مستند و بین الملل 

و مراسم جنبی با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران برگزار شد.  
در این مراسم که با 2زبان فارسی و انگلیسی توسط پژمان بازغی و 
مژده خنجری اجرا شد، نکوداشت مرحوم نادر طالب زاده و بزرگداشت 

فاطمه گودرزی و عبدالرضا اکبری از برنامه های مهم بود. 
همچنین در بخش نکوداشــت از همسر شهید دکتر مهدی وریجی 

به پاس خدمت در روزگار کرونایی و سهیال جوادی، همسر مرحوم 
علی سلیمانی، بازیگر فقید تئاتر، ســینما و تلویزیون و در بخش 
خدمات شــهری از امیرمســعود استادحســین به پاس خدمات 
 فرهنگی، هنری، اجتماعی و خدمت رســانی به شهروندان تهرانی 

قدردانی شد. 

   بهترین تحقیق و پژوهش 
»رضا پردل« برای تحقیق و پژوهش فیلم »نان بی جان«.

   بهترین دستاورد فنی یا هنری
دیپلم افتخار و نشان زرین جشنواره و جایزه نقدی برای ثبت 
تصاویر جذاب از محیط زیست شهر تهران به»لیال فوالدوند« 

و »محمدحسین نظری« برای فیلم »شهر زنده« اهدا شد.

   بهترین کارگردانی مستند کوتاه و نیمه بلند
دیپلم افتخار و جایزه نقدی به »مهدی جبین شناس« برای 

کارگردانی مستند »ماجرای سال آخر« اهدا شد.

   بهترین کارگردانی مستند بلند
دیپلم افتخار و جایزه نقدی به» امیــر مهدی حکیمی« و 
»حجت بامروت« برای کارگردانی مســتند »مهدی که به 

دنیا آمد« اهدا شد.

   بهترین فیلم برای تهیه کننده
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به»امیرمهدی 
حکیمی« و »شــاهد مجدی« و »حجت بامــروت« برای 

تهیه کنندگی فیلم »مهدی که به دنیا آمد« اهدا شد.

   بهتریــن اثر بــا محوریت تهران شناســی و 
تهران نگاری

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به»علیرضا 
قاسم خان« برای فیلم »تکیه دولت« اهدا شد.

   فیلم های داســتانی کوتاه و نیمه بلند و در بخش 
بهترین فیلمنامه 

 دیپلم افتخار و نشــان زرین جشــنواره و جایزه نقدی به
»رعنا واعظی« و»عذرا خــوان  خواجه« بــرای فیلمنامه 

»بشقاب« اهدا شد.

   بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری 
دیپلم افتخار و نشــان زرین جشــنواره و جایزه نقدی به 
»نازنین چیت ساز« برای» پرتاب ناگهانی یک فیلم«  اهدا 

شد.

    بخش بهترین کارگردانی
دیپلــم افتخار و نشــان زرین جشــنواره و جایــزه نقدی 
 به»مریم اســمی خانی« برای فیلم »وضعیت اورژانســی«

اهدا شد.

   بهترین فیلم 
دیپلم افتخار و نشان زرین جشنواره و جایزه نقدی به »وحید 
حسن زاده« برای »وضعیت اورژانســی«محصول انجمن 

سینمای جوانان اهدا شد.

   بهترین دستاورد فنی یا هنری
 دیپلم افتخار و جایزه نقدی به »شروینه دیدنده«، کارگردان 
فیلم »لبرکروموزوم ۱۷« برای استفاده درست از عدسی در 

بیان مضمون مورد نظر اهدا شد.

   بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری 
هیأت داوران بخش مسابقه »پویانمایی« سینمای ایران: 

بهرام عظیمی، هادی محمدیان و محمد امین همدانی.
 

   بهترین جانبخشی پویانمایی
 دیپلم افتخار و نشــان زرین جشــنواره و جایزه نقدی به

»امیر کاظمی«،» حسام الدین مخبر« و»مونا عبداله شاهی« 
برای جان بخشی پویانمایی »آتش سرخ« اهدا شد.

   بهترین کارگردانی
دیپلم افتخار، نشان زرین و جایزه نقدی به»اهورا شهبازی« 

برای »کالغ« اهدا شد.

   بهترین فیلم 
تندیس جشنواره، دیپلم افتخارو جایزه نقدی به»الیکا مهران 
پور« برای پویانمایی »بزرگترین ماجرای گلی« اهدا شد و 
دیپلم افتخار ویژه هیأت داوران برای متن یا ایده به »زهرا 
رضوی« برای پویانمایی» نقطه« ســاخته »محمد زارع« 

اهدا شد.

  جایزه بهترین ایده یا فیلمنامه 
هیأت داوران بخش مسابقه ســینمای ایران در بخش 

فیلم های »ســینمایی و ویدئویی«: پریوش نظریه و 
علی اصغر قاضی نظام، محمد داوودی، مهدی همایونفر 

و محمدعلی باشه آهنگر. 

   بهترین فیلمنامه
دیپلم افتخار، نشان زرین و جایزه نقدی به »محمد کارت«، 
»حســین دوماری«، »پدرام پورامیری« بــرای فیلمنامه 

»شنای پروانه« اهدا شد.

   بهترین بازیگر نقش زن
دیپلم افتخار، نشان زرین جشنواره و جایزه نقدی به »ستاره 

پسیانی« برای ایفای نقش در فیلم »یدو« اهدا شد.

   بهترین بازیگر نقش مرد
 دیپلم افتخار، نشــان زرین جشــنواره و جایــزه نقدی به
»جواد عزتی« برای ایفای نقش در فیلم ســینمایی »مرد 

بازنده« اهدا شد.

   بهترین دستاورد فنی یا هنری
دیپلم افتخار، نشان زرین جشنواره و جایزه نقدی به»هومن 
بهمنش« برای تصویربرداری فیلم ســینمایی »خورشید« 

اهدا شد.

   جایزه دوم در ایــن بخش دیپلم افتخار، نشــان زرین 
جشــنواره و جایزه نقدی به» محسن روزبهانی«، »کاووس 
روزبهانی«، »حســن نجفــی« و» امیــر ولی خانی« برای 

جلوه های ویژه فیلم سینمایی »دسته دختران«.

   بهترین کارگردانی فیلم سینمایی
 دیپلم افتخار، نشــان زرین جشــنواره و جایــزه نقدی به 
»هــادی حجازی فر« بــرای کارگردانی فیلم ســینمایی 

»موقعیت مهدی« اهدا شد.

   بهترین فیلم 
دیپلم افتخار، نشان زرین جشنواره و جایزه نقدی به» امیر 
بنان« برای تهیه کنندگی فیلم های سینمایی »خورشید« و 

»مالقات خصوصی« اهدا شد.

   بهترین فیلم با موضوع شهر
دیپلم افتخار، نشان زرین جشنواره و جایزه نقدی به»محمود 

بابایی« برای فیلم سینمایی »بدون قرار قبلی« اهدا شد.

   مسابقه فیلم های کوتاه و نیمه بلند داستانی 
دیپلــم افتخار بــه »صفر علــی دانش« بــرای »وضعیت 

اورژانسی« از کشور ایران  اهدا شد.

   مسابقه فیلم های سینمایی 
دیپلم افتخار به »پردیپ گورب« برای فیلم »بازار« از کشور 

هند اهدا شد. 
دیپلم افتخارو  نشــان زرین و جایزه نقدی در این بخش به 

»مجید مجیدی« برای فیلم»خورشید«  اهدا شد. 

   مسابقه فیلم های مستند کوتاه و نیمه بلند
دیپلم افتخار به »جرد کاتاســین« برای فیلم» اگر نزاعی 

نباشد« از کشور آمریکا اهدا شد.

   مسابقه فیلم های مستند بلند
دیپلم افتخار و نشان زرین جشنواره و جایزه نقدی به انصار 
آلتای برای مستند بلند »کودوشی« از کشور ترکیه اهدا شد.

   بهترین فیلم با موضوع شهر 
تندیس جشــنواره دیپلم افتخار و جایزه نقدی به»علیرضا 

دهقان« برای فیلم »ایساتیس« اهدا شد.

   بهترین فیلم با موضوع شهر 
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به خاطر نگاه 
ویژه به ســرزمین مادری که سرشار از عشق، امید و عاطفه 
و مهربانی است به »محمود بابایی« برای فیلم »بدون قرار 

قبلی« اهدا شد.

   تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی جایزه ایثار 
و شهادت به «منیر قیدی« اهدا شد.

    جایزه ویژه هیأت داوران
 به» مجید مجیدی« برای فیلم »خورشید« اهدا شد. 



شنبه 1  مرداد 221401
شماره  8549

بیندازد دلشوره می گرفتم. این اواخر تلفن های 
مشکوک زیاد داشت. از او اطالعات می خواستند و 
حتی رقم خوبی هم به او پیشنهاد می دادند. البته 
روزهای آخر دیگر خبری از پیشنهاد رقم های باال 
نبود و فقط تهدیدش می کردند. آخر سر هم زهر 

خودشان را ریختند.« 

روزی که داریوش ترور شد
بانو و همسرش هر دو یک جا کار می کردند. عصر 
هم به دنبال آرمیتا می رفتند تا او را از مهد بیاورند. 
آن روز هم طبق معمول همــراه با آرمیتا به خانه 
آمدند. وقتی داخل کوچه شدند بانو مردی را دید 
با ریش انبوه و عینــک دودی که به درخت تکیه 
داده اســت. داریوش خودرو را جلوی در متوقف 
کرد تا وارد پارکینگ شــود. بانو هم داشت مجله 
آشپزی که داریوش برایش خریده بود ورق می زد. 
مرد خودش را به ماشین چسباند بانو سرش را از 
روی کنجکاوی باال آورد و صدای شــلیک گلوله 
همه وجودش را لرزاند. نه یکی نه 2تا که تعدادش 
زیاد بــود. نگاهی به صورت غــرق خون داریوش 
انداخت. خشــکش زده بود. نمی دانست چه باید 
بکند فقط جیغ می کشید و کمک می خواست. او 
آنقدر نگران همسرش بود که آرمیتا را از یاد برده 
بود. خودش هم جراحت زیادی برداشــته بود اما 
دردی حس نمی کرد. همسایه ها آمبوالنس خبر 
کردند او همراه داریوش راهی بیمارستان شد. از 
پرستار حال مردش را پرسید. دوست داشت جواب 
خوبی بشنود اما پرســتار گفت: »متأسفم« این 
جمله انگار پتکی شد به سرش. او آن روز سخت 
را یادآور می شود: »داریوش قرار بود تا چند هفته 
بعد از پایان نامه دکتری خود دفــاع کند. به من 
گفت متنی آماده کردم که در روز دفاع می خوانم. 
پایان نامه ام را به تو تقدیــم کرده ام. هر چه اصرار 
کردم برایم نخواند با شهادتش این حسرت به دلم 
ماند. تا اینکه یک روز کیفش را باز کردم و فلشی را 
دیدم. آن را به لپ تاپ زدم. اطالعات پایان نامه اش 
بود. در ابتدای پایان نامه نوشــته بود: »تقدیم به 
همســرم که حاصل جمع خوبی هاست و دخترم 
که محل جمع حسن و مالحت است.« این بهترین 

هدیه ای بود که از داریوش گرفتم.

دیدمکهجانممیرود
پای صحبت های همسر دانشمند هسته ای، شهید »داریوش رضایی نژاد« در سالروز شهادتش

همپای صاعقه
حســین بهــزاد و گلعلــی بابایی، 
کارنامــه ای تاریخی و مســتندی 
از شــکل گیری لشــکر 27محمد 
رســول اهلل)ص( در مقطــع زمانی 
6ماهه جنگ تحمیلــی، از ابتدای 
دی مــاه 1360تــا اواخــر تیر ماه 
ســال1361را در کتابی بــا عنوان 
»همپای صاعقه« به چاپ رسانده اند. 
موضوع اصلی این کتاب شرح مستند 

مراحل آغازین تاسیس تیپ نظامی محمد رسول اهلل)ص( است و 
نقش این تیپ را در 2عملیات بزرگ بیان می کند. این اثر که توسط 
انتشارات سوره مهر چاپ شده، برگزیده ششمین جشنواره انتخاب 
بهترین کتاب دفاع مقدس در رشــته پژوهش است. مقام معظم 
رهبری در قسمتی از تقریظ شان بر این کتاب نوشته اند: »این یک 
کتاب منبع بسیار غنی و ارزشمند است که از آن می توان ده ها کتاب 
و فیلمنامه و زندگینامه استخراج کرد. لحظات و حاالت ثبت شده 
در سراسر این کتاب، همان ظرافت های حیرت انگیزی است که از 
مجموع آن، تابلوی پرشکوه و باعظمت عملیاتی چون فتح المبین و 
بیت المقدس پدید آمده و برترین های هنر جهاد و ایثار و شجاعت 
و ابتکار را در مجموعه  نمایشگاه بی نظیر هنرهای انقالب اسالمی، 
نشان می دهد. این مردان بزرگی که نام آنها بسی آسان بر زبان و دل 
غافل ما می گذرد، از جنس همان اخوان صفا و فرسان هیجائند که 
سیدشهیدان سالم اهلل علیه آنها را با عظمت و سوز و مهر، مخاطب 
ساخت و از فقدان آنان غمگین بود. سالم خدا و بندگان برگزیده و 

فرشتگان و رسوالن او نثار روح مطهر آنان باد.«

در بخشی از کتاب همپای صاعقه می خوانیم:
»حسن باقری -  فرمانده قرارگاه عملیاتی نصر  -  درخصوص اقدام 
نیروهای تیپ27در این مرحله از عملیات می گوید: »نیروهای ما، 
با استعداد خیلی زیادی توانستند واحدهای خودی را از رودخانه  
کارون عبور بدهند و همزمان با تاریکی هوا، بالفاصله حرکت شان 
را شروع کنند. این پیاده روی به مسافت بیش از 30کیلومتر در غرب 
کارون که طی مرحله  اول عملیات انجام گرفت، ازجمله معجزات و 
امدادهای غیبی این مرحله از حمله بود. انسان اگر در روز بخواهد 
در این دشت صاف و فاقد عارضه فاصله  10کیلومتر را بدون داشتن 
نقطه و نشانی معین برود، راه را گم می کند. روزها که ما در این حد 
فاصل تردد می کنیم، برادرانی هستند که با وجود اشراف بر نقشه 
گم می شوند، ولی خداوند لطف کرد که برادران رزمنده ما توانستند 
آن شب در دل تاریکی با شناسایی های دقیقی که قبال انجام داده 
بودند، حتی از جاده  آسفالت اهواز  -  خرمشهر هم رد بشوند و در آنجا 
با لشکر عراق که نیروی احتیاط بود، درگیر شده، بیش از 50درصد 
واحدهای آن را منهدم کنند. این از نظر نظامی خیلی حائز اهمیت 
است و شاید مستشاران نظامی خارجی هم نتوانند توان و جرأت 

طرح ریزی چنین عملیاتی را تحلیل کنند.«

ننه سکینه
مستند »ننه ســکینه« روایتگر 
زندگی بانو ســکینه جمشیدی 
است که از بانوان جهادگر پشت  
جبهه در شهرســتان »محالت« 
است. این بانوی پرتالش روستایی 
که فرش بافی و کشاورزی می کند، 
باوجود معلول بودن همســرش، 
۴فرزند خود را به جبهه می فرستد. 

رشادت های ننه به اینجا ختم نمی شود و در دوران دفاع مقدس، 
 همراه زنان روســتا، روزها برای رزمندگان نان می پزد و شب ها 
برای تنها نماندن زنانی که همسرانشان در جبهه هستند، به  نزد 
آنها می رود. پس  از مدتی، سپاه پول اندکی را به ننه هدیه می دهد 

اما او عین پول را به جبهه  کمک می کند.
این مســتند به کارگردانــی مریم الســادات مؤمن زاده در 
دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب تهیه شده و تماشای 
آن می تواند شــما را با گوشــه ای از ایثار و حمایت مردم از 

رزمندگان آشنا کند.

کودک و فرشته
کــودکان و نوجوانانــی که به 
تماشای فیلم های جنگی عالقه 
دارند، می توانند فیلم »کودک و 
فرشته« که روایتی از مقاومت 
مــردم خرمشــهر در روزهای 
اول جنگ ایران و عراق است را 
تماشا کنند. ماجرای این فیلم به 
شروع جنگ تحمیلی و آخرین 

روز تابستان سال135۹ مربوط است. فرشته و خانواده اش 
آماده می شــوند تا در جشن عروســی یکی از اقوام نزدیک 
شــرکت کنند اما غرش صدای هواپیماهای جنگنده ای که 
از مرز عبور کرده اند موجب می شود که پدر فرشته تصمیم 
بگیرد از خیر عروســی خواهرش بگذرد و خانواده اش را از 
مهلکه نجات دهد. فرشته در شهری که حاال توسط دشمن 
اشغال شــده، درگیر ماجراهای بســیاری می شود. او جان 
پســربچه ای هم ســن برادرش را نجات می دهد و با جسد 

برادرش که شهید شده مواجه می شود.
مسعود نقاش زاده، کارگردانی فیلم را بر عهده دارد و افشین 
هاشمی، سیما خضرآبادی، سودابه بیضایی، شبنم مقدمی، 
قاســم زارع و مونا احمدی از بازیگرانی هستند که در این 
فیلم ایفای نقش می کنند. این فیلم برنده 7جایزه از مراسم 
تجلی اراده ملی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر شــد. همچنین 5جایزه از بیست و سومین »جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان« ازجمله بهترین 

فیلم بلند آسیایی و بهترین فیلم ایرانی را کسب کرد.

باغ موزه دفاع مقدس منتشر می کند؛
خاطرات خلبان اخراجی 

»خلبان صدیــق: خاطرات امیر خلبــان آزاده 
محمد صدیق قادری« اثر محمد قبادی توسط 
باغ موزه دفاع مقدس منتشر می شود. امیر قادری 
را پس از انقالب 3بار از ارتش اخراج کردند، اما 
در جنگ حماسه آفرید و ماجرای زندگی اش در 

این کتاب خواندنی است.
 همچنین نویســنده این کتاب، محمد قبادی 
یکــی از تاریخ پژوهان سرشــناس و بادانش و 
از متخصصان در حوزه تاریخ شــفاهی اســت 
که تاکنــون کتاب های مهمی چون »پاســیاد 
پســر خاک: زندگــی و زمانه حجت االســالم 
ســیدعلی اکبر ابوترابی فــرد«، »انقــالب و 
دیپلماســی: خاطرات دکتر سیدمحمد صدر«، 
»یادســتان دوران: خاطرات حجت االســالم 
والمسلمین سیدهادی خامنه ای«، »خاطرات 
حجت االسالم والمسلمین محمدحسین بهجتی 
)شــفق(« و »در تکاپوی دانش: پژوهشــی در 
فرایند گسیل دانشجویان ایرانی به اروپا )1307 

-12۹۹ ش(« را در کارنامه علمی خود دارد. 
او در تازه ترین پــروژه تاریخ شــفاهی خود به 
سراغ یکی از شــخصیت های اثرگذار و در عین 
حال تاکنون گمنام سال های دفاع مقدس رفته 
و خاطــرات او را کتاب کرده اســت؛ کتابی که 
به زودی توسط انتشارات باغ موزه دفاع مقدس 

در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

تبیین واقع بینانه 
پذیرش قطعنامه ۵۹۸

بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس با گرامیداشــت 
سی و چهارمین سالروز پذیرش قطعنامه 5۹۸ در بیانیه ای اعالم 
کرد: »تبیین واقع بینانه دفاع مقدس و چرایی پذیرش قطعنامه 
5۹۸ که تداوم حرکت پویای انقالب اســالمی و فراهم ســازی 
بسترهای پیشرفت و تعالی کشور را در پی داشته است، باید در 
دســتور کار همه دســتگاه ها قرار گیرد.« به گزارش همشهری 
این بنیاد، مقاومت و دفاع مقدس ۸ساله ملت ایران را گنجینه ای 
ارزشــمند و عبرت آموز برای یاری بخشــی میهن اســالمی در 
گذرگاه های ســخت و حوادث بزرگ و سرنوشت ســاز پیش رو 
دانست. در ابتدای این بیانیه آمده اســت: »با گذشت 3۴سال از 
پذیرش قطعنامه 5۹۸ و شــکل گیری روند پایان رسمی جنگ 
تحمیلی هشت ساله اســتکبار جهانی علیه انقالب اسالمی که 
یکی از نقاط عطف تحوالت دهه60 به شــمار می رود، بازخوانی 
و تبیین چرایی و چگونگی جنگ تحمیلی و مقاومت تاریخی و 
تحسین برانگیز ملت بزرگ ایران اسالمی، همچنان از موضوعات 
ضروری و اجتناب ناپذیری است که باید با دقت و واقع بینی مورد 
کاوش و تحلیل قرار گیرد. دفاع مقدس هشت ساله ملت سلحشور 
ایران اسالمی در یک جنگ تمام عیار بین المللی که به سرکردگی 
رژیم تروریست پرور آمریکا و حمایت و پشتیبانی دولت های مدعی 
حقوق بشر و همراهی کشورهای مرتجع منطقه ای برای نابودی 
انقالب اسالمی و فروپاشی نظام جمهوری اسالمی و سلطه مجدد 
بر ملت ایران طراحی شده بود، به رغم اراده و محاسبات شوم و پوچ 
دشمنان، به نقطه درخشش ایران اسالمی و بسط و نفوذ »گفتمان 
انقالب اسالمی« و توسعه »بیداری و مقاومت« در منطقه و فراتر از 
آن در جغرافیای سلطه پذیری تبدیل شد.« در ادامه این بیانیه به 
عبرت ها و پیامدهای جنگ تحمیلی هشت ساله استکبار جهانی 

علیه ملت مقاوم و بیدار ایران اسالمی اشاره شده است.

خاطره ای از تفحص شهدا
شناسایی 300شهید 

با یک دسته گل شقایق
خواندن خاطــرات عزیزانی 
که در تفحص شهدا شرکت 
دارند حکم کیمیایی است که 
باید همیشه آن را مرور کرد. 
در بخشی از این خاطرات که 
در خبرگزاری فارس منتشر 
شده، خاطره جالبی آمده اســت: »یکی از عملیات هایی که در 
سال1361 در منطقه جنوب انجام شد، »عملیات محرم« بود. بعد 
از گذشت چند سال از این عملیات و خاتمه جنگ، در سال 136۹ 
گروهی از نیروهای تفحص بر آن شدند که برای پیدا کردن پیکر 
مطهر شهدا وارد این منطقه شوند، اما موانع سخت به جای مانده 
از جنگ، کار آنها را با مشکل مواجه کرد. آنها 6روز در این منطقه 
عملیاتی در جست وجوی پیکر شهدا بودند اما توفیقی نیافتند. 
در روز هفتم که برابر با روز نیمه شعبان بود، آخرین روزی بود که 
اجازه فعالیت داشتند و چون پیکر شهیدی را تفحص نکردند باید 
کار را متوقف می کردند. نزدیک غروب شهید علیرضا غالمی که 
در ســال1376 در جریان تفحص منطقه فکه به شهادت رسید، 
همانند دیگر اعضــای گروه تفحص که ناامید شــده بود، در آن 
بیابان برهوت و خشک چشمش به ۴،5شقایق افتاد که برخالف 
جاهای دیگر که تک تک می رویند، در آنجا دســته ای و کنار هم 
روئیده بودند. غالمی به ســمت آن گل ها رفت که برای بچه های 
معراج به عنوان عیدی ببرد. وقتی خواست گل را با ریشه در بیاورد، 
متوجه شد که ریشه شقایق از جمجمه یک شهید روییده است. 
شهید پالک هویت هم همراه داشت. با تفحص پیکر شهید مهدی 
منتظر القائم، مجوز داده شد که در آن منطقه به تفحص ادامه دهند 

و به دنبال آن 300 شهید در آن منطقه شناسایی شد.«

خاطره

خبر

معرفي مستند

معرفی فیلم

 خبر

حامد یزداني؛ روزنامه نگارمعرفی کتاب

همه  چیز در چند لحظه اتفاق افتاد. از آن چیزی که می ترسید به سرش آمد؛ شهادت داریوش؛ آن هم 
جلوی چشمانش. کابوسی که سال ها آزارش می داد به حقیقت پیوسته بود. مرد تروریست با شلیک 
چند گلوله جان همسرش را نشانه گرفته و او را به شهادت رسانده بود. البته او از خیلی وقت پیش پی 
برده بود که همسرش از سوی عوامل تروریستی تهدید می شود. این را هم می دانست که جان همسرش در خطر است. هربار که دلواپسی و نگرانی به 
سراغش می آمد سعی می کرد به خود دلداری دهد. اما حاال ماجرایی رقم خورده بود که بیانش بعد از 11سال هنوز هم برای او سخت است؛ برای شهره 
پیرانی، همسر شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند جوانی که برای پیشرفت علمی کشور و استقالل ایران خدمات ارزنده ای کرد و سرانجام به خاطر 
ارزش هاي ملی و اینکه نمی خواست راز هسته ای کشور را با دشمن درمیان بگذارد، از سوی عوامل صهیونیستی به شهادت رسید. او سومین شهید 
هسته ای کشور است که در یک حادثه تروریستی در اول مرداد سال 13۹0 در تهران در مقابل دیدگان همسر و فرزند خردسالش )آرمیتا( به ضرب 

گلوله به شهادت رسید. در سالروز شهادتش پای صحبت دکتر شهره پیرانی، همسرش، می نشینیم.

مژگان مهرابیگفت وگو
روزنامه نگار

از روزی که داریوش شهید شد 11سال می گذرد؛ 
11سال بی او زندگی کردن برایش سخت است؛ 
خیلی سخت. برای اینکه به خودش دلداری دهد 
همه دیوارهای خانه را مزین کرده به عکس های 
داریوش. خودش می گوید: »بعضی اوقات چنان 
دلتنگ داریوش می شــوم کــه آرزو می کنم  ای 
کاش می شد االن کلید به در می انداخت و می آمد 
تو.« اما نمی شود. این فقط رؤیایی است که او در 
سر می پروراند. اما به یک چیز یقین دارد و اینکه 
داریوش همیشه در زندگی 2نفره او و دخترشان 
آرمیتا حضور دارد. همین دلخوش اش می کند. 
از آشــنایی خودش با داریوش می گوید: »من و 
داریوش اهل آبدانان استان ایالم هستیم. ماجرای 
آشنای ما به دوران دانشــجویی مان برمی گردد. 
من با برادر داریوش همکالس بودم. علوم سیاسی 
دانشگاه تهران می خواندیم. داریوش هم مهندسی 
برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. از طریق 
برادرش به من پیشنهاد ازدواج داد. من هم با پدرم 
درمیان گذاشتم. پدرم موافقت کرد چون داریوش 
را می شناخت؛ دانش آموزش بود. برای همین قرار 

شد به خواستگاری بیایند.« 
روز خواستگاری امکانی مهیا شد تا عروس و داماد 
با هم صحبت کنند و از خلق و خوی هم بپرسند. 
در همان جلسه داریوش حرف هایی را زد که به 
مذاق عروس خانم خوش نیامد. بانو ماجرای آن 
روز را تعریف می کند؛ »داریوش نخستین حرفی 
که زد اینکه دوست دارم همسرم خانه دار باشد. 
من هم جــواب دادم خب پس اشــتباه آمدی. 
بعد گفت دوســت دارم چادر بپوشی. گفتم این 
کار را نمی کنــم. من آن زمان چــادری نبودم و 

می برد. تهران گردی می کردیم. خیلی به ماخوش 
می گذشــت. رفتارش باعث شــده بود آرامش 
خاصی داشته باشم. عالقه زیادی به او پیدا کرده 
بودم تا جایی که بعد از مدتی احساس کردم حتی 
یک لحظه هم بدون او نمی توانــم زندگی کنم. 

داریوش همه زندگی ام شده بود.« 

آرمیتا؛ الهه زندگی شان
ســال ۸7بود که آرمیتا به دنیا آمد؛ شــد »الهه 
پاک و مقدس« زندگی شان. داریوش وابستگی 
زیادی به آرمیتا داشت. بانو تعریف می کند: »یک 
بار برای انجام کاری به شــیراز رفته بود. قرار بود 
چند روز آنجا بماند اما یک شــب دیدم به خانه 
آمد گفت دلم برای آرمیتا تنگ شــده بود. این 
همه راه آمده بود آرمیتا را ببیند. کلی با او بازی 
کرد. صبح هم دوباره راهی شیراز شد. تا قبل از به 
دنیا آمدن آرمیتا می گفت شهره تو همه زندگی 
من هســتی. اما با تولد آرمیتــا همه زندگی اش 
شــد آرمیتا. می گفت اول آرمیتا بعد تو. عاشقانه 

دوستش داشت.« 

تلفن های مشکوک 
شــهید رضایی نژاد با اینکــه در زندگی آرامش 
را به همســرش هدیه داده بود اما بانو همیشــه 
نوعی نگرانی را تجربه می کــرد. وقتی داریوش 
تلفنش را جــواب نمی داد یا اینکــه دیر به خانه 
می آمد اضطراب همه جانش را می گرفت. او بارها 
متوجه شده بود تلفن های مشکوکی به همسرش 
می شود. اما ســعی می کرد به روی خود نیاورد. 
می گوید: »هر بار که زباله ها را می برد تا در مخزن 

فقط هنگامی که به دانشــگاه می رفتم چادر سر 
می کردم. خالصه هر چه بیشتر صحبت می کرد 
می دیدم هیچ وجه اشتراکی نداریم.« بانو موضوع 
را با پدرش در میان گذاشــت و گفت: »اختالف 
ســلیقه زیادی بین ماســت. مطمئنا به نتیجه 
نمی رســیم.« در واقع عدم رضایت خود را از این 
ازدواج گفت. امــا پدرنظر دیگری داشــت. بانو 
می گوید: »نظر پدرم نســبت به داریوش مثبت 
بود. گفت هر کس به خواستگاری تو بیاید بهتر 
از داریوش نمی شود. باالخره من را مجاب کرد.« 

مردی که همه زندگی ام شد
مراســم عقد داریوش و بانو ســاده و مختصر در 
آبدانــان برگزار شــد؛ بی هیچ ریخت و پاشــی. 
خرید حلقه شــان هم موکول شد وقتی به تهران 
آمدند. بانو تعریــف می کند: »وقتــی به تهران 
آمدیم حلقه هایمان را خریدیم. دوســت داشتم 
حلقه هایمان یک مدل باشد گفت دوست ندارد. 
دست داریوش بزرگ بود و هر چه حلقه می آوردند 
به دســتش نمی رفت. آخر سر به مرد طالفروش 
گفت آقا بی زحمت یک النگــو بیاورید. کلی آن 
روز خندیدیــم. خالصه حلقه هــا را که گرفتیم 
آمدیم پارک دانشــجو و دســت هــم کردیم.« 
یک سال و نیم بعد آپارتمان کوچکی اجاره کرده 
و زندگی مشترکشــان را شــروع کردند. هر دو 
درس می خواندنــد. بانــو از آن روزها می گوید: 
»من در خوابگاه دوروبرم شلوغ بود؛ با دوستانم 
بودم. وقتی مستقل شدم خیلی احساس تنهایی 
می کردم. داریوش تا دیروقت سرکار بود. اما شب 
وقتی به خانه می آمد با همه خستگی من را بیرون 

5روز قبل از شهادت داریوش رضایی نژاد چه اتفاقی افتاد؟
داریوش! هنوز نگفته بسیار دارم

در حاشیه پخش فیلم ســینمایی »هناس« که مروری بر زندگی عاشقانه شهید رضایی نژاد 
است، شهره پیرانی، همسر شهید از ناگفته هایی پیرامون همسرش پرده برداشت و در صفحه 
مجازی اش از تالش های این دانشمند برای پیشرفت صنعت هسته ای کشور سخن به میان 
آورد؛»سه شنبه است 2۸تیر سال ۹0. ۵روز پیش از شهادتت. ساعت همیشگی نیامده ای خانه. 
من مشوشم نکند اتفاقی برایت افتاده به خصوص که تلفن همراهت هم خاموش است. آرمیتا دم به 
ثانیه بهانه ات را می  گیرد. همین بیشتر کالفه ام می کند. همان جا وسط واگویه های ذهنیم با خودم 
می گویم اگر اتفاقی برای داریوش بیفتد من چکار کنم با این همه وابستگی آرمیتا به داریوش. 

مگر می شود بچه کنار بیاید؟
بعد از 2 ساعت پیامی از تو در پاسخ پیامکم دریافت می کنم. 
نوشته ای پیش... )اسم رمز توست برای دکتر عباسی رئیس 
وقت ســازمان انرژی اتمی، به کردی( بوده ای داری میایی 
سمت خانه. خیالم کمی راحت می شود. می رسی می پرسم 
چه بی خبر رفتی؟ می گویی فرصت نبود خبرت کنم. دکتر از 
من و مهندس... )یکی از همکارانت( خواسته بود برویم. آنجا از 
ما خواست سانتریفیوژ هایی که سازمان انرژی اتمی از کشور... 
خریده بود را بازرســی کنیم. اینجا تو که کمتر هیجان زده 
می شوی صدایت پر از هیجان می شود. می گویی در بررسی 
متوجه شدیم در بدنه سانتریفیوژ ها بمب هایی اندازه عدس 
بسیار حرفه ای تعبیه شده بود که هنگامی که آنها در دور باال 
بچرخند منفجر شــوند و زنجیره انفجاری ایجاد کند. تو آن 
بمب های کوچک را کشف کرده بودی و جلوی یک خرابکاری عظیم در صنعت هسته ای را گرفته 
بودی داریوش. کی؟ درست ۵ روز پیش از شهادتت همان موقع که تازه اقدامات خرابکارانه در 
صنعت هسته ای را همراه با ترور دانشمندان هسته ای آغاز کرده بودند. می خواستم مثل همه 
سال های گذشته پس از تو از خیر بازگو کردن این یکی هم بگذرم، اما نیمه شب گذشته کسی 
برایم کلیپی فرستاد از آدم های همیشه متوقع. امشب هم در افطار حوزه هنری صحبت »هناس« 
شد با دوستان، همین باعث شد تمام راه به فکر فرو بروم؛ طوری که آرمیتا هم متوجه شد فکرم 
مشغول است. نمی دانم چرا تازگی ها فکر می کنم هرگز فرصت بازگو کردنشان را نخواهم یافت. 
می دانی به چه دلم خوش است. به اینکه شاید جایی مستندسازی شده باشد و نیازی به گفتن 
من نباشد. ولی بی گمان تاریخ و نسل های بعدی باید بشناسندتان. هر روز روز توست، روزها و 
مناسبت ها بهانه اند برای آنکه بخواهم از تو بنویسم. حاال پس و پیش می شوند چه اهمیتی دارد؟«

مکث

از آرمیتا به سفیران کشورهای اروپایی:
به عنوان نماینده کشورتان »ِهناس« را ببینید

آرمیتا رضایی نژاد، فرزند این دانشمند شهید در نامه ای سرگشاده از سفیران اروپایی دعوت 
کرد که تماشاگر فیلم هناس باشند تا با گوشه ای از جنایات حقوق بشری علیه مردم ایران آشنا 
شوند: »مرگ با زندگی خط تقاطع ندارد، مرگ استمرار زندگی است. این اهداف و انتخاب های 
افراد است که آنها را جاودانه یا ابتر می کند. کسی که در زندگی راه سربلندی و عزت را انتخاب 
کرده، همیشه زنده اســت حتی اگر زیر خروارها خاک خوابیده باشد. هنوز شمع های 
کیک تولد ۵سالگی ام را فوت نکرده بودم که با گلوله هایی از خشم و نفرت، خون 
پاک پدرم بر صورتم جاری شد و جلوی چشمانم همه دنیای رنگی کودکی ام سیاه 
و تاریک گشت. سال ها زمان برد تا جراحت بزرگی را که در قلبم توسط دشمنان 
مردم سرزمینم وارد شده بود ترمیم کنم؛ با این حال هیچ وقت درد بزرگ از 
دست دادن پدر قهرمانم برای من تسکین نیافت. حاال بعد از گذشت 11 سال 
از آن روزهای تلخ، در ایام نزدیک به سالروز شهادت پدرم دوباره سراسر 
خیابان ها و محله های ایران پر شده است از یاد و نام مردی که راه عزت و 
سربلندی خود و کشورش را انتخاب کرد تا دشمنان ذلیل و زبونش راهی 
جز ترورش در پیش چشمان اشکبار همسر و فرزندش نداشته باشند، با 
این امید که راه پیشرفت و ترقی را روی ملتی آزاده می بندند. فیلم »ِهناس« 
که روایتی عاشقانه از زندگی مادر و پدرم در روزهای منتهی به ترورشان 
است، بیش از یک ماه است که در سینماهای سراسر کشور در حال اکران 
است. تاکنون ده ها هزار نفر از هموطنانم این فیلم را دیده اند و با گوشه ای 
از رنج هایی که خانواده من در این مسیر متحمل شدند آشنا شده اند. من و 
مادرم در این سال ها همیشه به همدردی مردم سرزمینمان دلگرم بوده ایم 
و آن را مرهمی برای التیام زخم هایمان دانسته ایم. حاال که این فرصت دست داده است تا همه 
مردم جهان با بخشی از رنج هایی که ملت ایران در این چند دهه کشیده اند آشنا و متوجه شوند 
که ایرانیان یکی از بزرگ ترین قربانیان جنایت علیه حقوق بشر هستند که عالوه بر تحمل ۸ 
سال جنگ ناجوانمردانه که یکی از نتایج آن ریخته شدن خون پاک حدود 200 هزار جوان ایرانی 
بوده است، بیش از 1۷ هزار شهید ترور داشته اند، خوشحال می شوم که شما به عنوان نماینده 
مردم کشورتان تماشاگر بخش کوچکی از این جنایات بزرگ علیه ایران و ایرانیان باشید. خدا 
را شاکرم که با وجود همه این جنایات هولناک علیه ملت ایران، مردم سرزمینم از پای نیفتاده اند 
و غیرتمندانه دل در گروی آب و خاک خود بسته اند و هیچ رعب و وحشتی به دل راه نداده اند. 
جوانان غیور ایران با وجود همه کینه توزی ها با سرعت بیشتری چرخ های پیشرفت جامعه را به 

گردش درآورده اند تا ثابت کنند که فردای ایران روشن و چشم نواز است«.

مکث
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تکامل در برزخ از نگاه امام کاظم ع
حضرت موســی بن جعفر)ع( به 
مــردی فرمودند: آیا بقــا در دنیا 
را دوســت داری؟ آن شخص که 
از تربیت شــدگان مکتب امامت 
بود، عرض کــرد: آری آن حضرت 

پرسیدند: چرا؟ عرض کرد: برای آنکه به قرائت سوره محبوب 
خود، »قل هــو اهلل أحد« بپــردازم. امام کاظــم)ع( پس از 
لحظه ای سکوت فرمودند: اگر از شیعیان ما، کسی قرآن را به 
خوبی فرا نگرفته باشد )چون به حقیقت آن ایمان دارد( در 
جهان برزخ، قرآن به او تعلیم داده می شود تا خدای سبحان با 
معرفت قرآن بر درجات او بیفزاید؛ زیرا درجات قرآن به اندازه 
آیات قرآن است. به قاری گفته می شود: بخوان و باال برو. او نیز 

می خواند و باال می رود.
در جهان برزخ زمینه ای برای تکامل عملی نیست تا انسان 
با انجام کاری واجب یا مستحب به کمال برتر عملی برسد، 
ولی راه تکامل علمی باز است؛ نظیر آنچه در رؤیا برای روح 
معلوم می شود و برای آگاهی به آن حرکت فراگیری از قبیل 
کوشــش های بدنی در زمان بیداری راه ندارد و بسیاری از 
علوم و معارف دین در آنجا برای انســان ها روشن و مشهود 
خواهد شــد و چون عدد درجات بهشت به عدد آیات نورانی 
قرآن کریم است، برای ترفیع درجات شیعیان، ابتدا از تعلیم 
قرآن بهره مند خواهند شد و ســپس با فرمان »اقرأ وارق«، 
می خوانند و در درجات بهشــت صعود می کنند. صعود در 
درجات بهشت پاداش قرائت در عالم آخرت نیست؛ زیرا در 
عالم برزخ، تکلیف و عمل مکلفانه که جزا را به همراه داشته 
باشد نیست بلکه صعود بهشتیان در درجات بهشت، همان 

ظهور انس با قرآن در دنیاست.
برگرفته از تفسیر تسنیم اثر آیت اهلل جوادی آملی
 ج۱، صص۲۴۴-۲۴۷

سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه ع
»ســازمان وکالــت و نقش آن 
در عصــر ائمه« کتابی اســت 
2جلــدی نوشــته محمدرضا 
جباری کــه در آن به مباحثی 
مانند زمینه ها و عوامل تشکیل 
و گسترش ســازمان وکالت در 
عصر ائمــه و معرفــی باب ها و 
وکالی معصومین و همچنین 
معرفی مدعیان دروغین وکالت 

پرداخته شده اســت.  مؤلف در این کتاب ســازمان وکالت 
و معرفــی وکالی معصومین را ازجمله مباحث اساســی و 
تعیین کننده در تحلیل و شناخت ابعاد گوناگون حیات ائمه و 
پیروان آنها می داند. این تشکیالت که از نیمه دوم عصر امامت، 
یعنی از عصر امام صادق)ع( به بعد آغــاز به کار  کرد و امامان 
شیعه با لحاظ مقتضیات و ضرورت های دوران خود دست به 
چنین اقدامی زدند تا با سهولت بیشتری بتوانند با شیعیانشان 
در دورترین نقاط عالم اسالمی مرتبط شوند و آنان نیز از طریق 
این شبکه ارتباطی مطمئن بتوانند نیازهای شرعی و دینی خود 
را برآورده کنند. این کتاب 2جلدی در 9فصل تدوین یافته که 
هر کدام از فصل ها شامل ابواب و بخش های متفاوتی است از 
جمله: زمینه ها و عوامل تشــکیل و گسترش سازمان وکالت 
توسط امامان شــیعه، محدوده زمانی و سیر فعالیت سازمان 
وکالت از آغاز تا انجام، قلمرو فعالیت سازمان وکالت، ساختار و 
شیوه عملکرد سازمان وکالت، وظایف و مسئولیت های سازمان 
وکالت، ویژگی های کارگزاران سازمان وکالت، معرفی باب ها 
و وکالی معصومان، بررسی موارد انحراف و خیانت در سازمان 
وکالت و مدعیان دروغین وکالت. این کتاب توسط انتشارات 
مؤسسه آموزشی پژوهشــی امام خمینی)ره( قم منتشر و در 

دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

سازمان وکالت امام کاظم ع
سازمان وکالت، مجموعه ای متشکل 
از امامان معصوم و عده ای از پیروان 
نزدیــک و وفــادار آنان بــود که با 
همکاری یکدیگر تشکیالت هماهنگ 
و منسجمی را پدید آوردند تا با اتکا 
بر آن، اهداف دینــی خود را محقق 

سازند. از عصر امام صادق)ع( به بعد، با توجه به گسترش 
تشیع و مناطق شیعه نشــین و مقتضیات و ضرورت های 
موجود، این تشکیالت ایجاد شد تا بدان وسیله، امامان با 
سهولت بیشتری بتوانند با شیعیان شان در دورترین نقاط 
عالم اسالمی مرتبط باشند و شــیعیان نیز از طریق این 
تشکیالت، بتوانند نیازهای شرعی و دینی خود را مرتفع 
سازند. این تشکیالت رفته رفته دارای نظم و گستردگی 
و هماهنگی بیشتری شــد تا آنجا که در بعضی از اعصار 
همچون عصر امامین عسکریین و سپس عصر غیبت، به 
اوج گسترش و انسجام رسید. وکالی آن حضرت که تعداد 
13نفر از آنها با توجه به منابع شناسایی شده اند، در نقاطی 
مثل کوفه، بغداد، مدینه، مصر، اهواز و برخی نقاط دیگر به 
فعالیت مشغول بودند اما متأسفانه پس از شهادت ایشان، 
تعدادی از آنها به طمع تصرف اموال شرعی، فرقه واقفه را 
پی ریختند. آنها با انکار شــهادت امام کاظم)ع( ، مدعی 
مهدویت آن حضرت و منکر امامت امام رضا)ع(  شدند. این 
گروه معتقد بودند که امام کاظم)ع(  نمرده و روزی ظهور 
خواهد کرد ولی امام رضا)ع(  با تدبیر بر این مشکل فائق 
آمدند و با رهبری مدبرانه، استمرار و حتی گسترش سازمان 

وکالت را عملی کردند.
پی نوشت: برگرفته از کتاب »سازمان وکالت و نقش آن 

در عصر ائمه« اثر محمد رضا جباری

اندیشه مسطور

اندیشه کتاب

اندیشه امامت

دوران ۳۵ ساله امامت امام موسی بن کاظم)ع( )از 
۱۴۸ تا ۱۸۳ هجری( به عنوان یکی از مهم ترین 
مقاطع زندگینامه ائمه)علیهم السالم( با خالفت 
منصور، هادی، مهدی و هارون عباسی همزمان 
بود. ایشــان چندین بار توسط مهدی و هارون 
عباســی زندانی شــد و در ۱۸۳ق در زندان 
سندی بن شاهک به شــهادت رسید. حضرت 
آیت اهلل العظمي خامنه ای)حفظه اهلل( که زندگی 
ائمه اطهار را به زندگی انسانی ۲۵۰ ساله تشبیه 
می کنند که این انسان به تناسب شرایط سیاسی 
و اجتماعی به دنبال هدفی واحد بوده است که 
درخصوص زندگی امام کاظم)ع( نیز معتقدند که 
جهاد او به تناسب زمان مختصاتی داشته است. 
در ادامه براســاس تلخیص بخش هایی از کتاب 
»انسان ۲۵۰ ساله« به مرور شرایط زندگی حضرت 
امام موسی بن جعفر)ع( و جهاد او پرداخته ایم. 
بخش های انتخاب شده از سخنان رهبر معظم 

انقالب در سال های ۶۸ و ۶۴ بوده است.

اوضاع سیاســی – اجتماعــی دوران امامت 
امام کاظم ع 

در دوران امامت حضرت ابی الحسن موسی بن جعفر)علیهم
الســالم(، 2تن از مقتدرترین سالطین بنی عباس - 
منصور و هارون - و 2تن از جبارترین آنان - مهدی و 
هادی - حکومت می کردند. بسی از قیام ها سرکوب 
و منقاد گردیده و فتوحات تــازه و غنایم بر قدرت و 
استحکام تخت عباســیان افزوده بود. جریان های 
فکری و عقیدتی در این دوران، برخی به اوج رسیده و 
برخی  زاده شده و فضای ذهنی را از تعارضات، انباشته 
و حربه ای در دست قدرت مداران گشته و میدان را 
بر علم داران صحنه معارف اصیل اســالمی دشوار 
ساخته بود. شعر و هنر، فقه و حدیث و حتی زهد و 
ورع، در خدمت ارباب قدرت درآمده و مکمل ابزار زر 
و زور آنان گشته بود. در این دوران تهدیدی جدی 
دســتگاه خالفت را نمی لرزاند و خلیفه را از جریان 
عمیق و مســتمر دعوت اهل  بیت)علیهم الســالم( 
غافل نمی ســاخت. در ایــن دوران، تنها چیزی که 
می توانست مبارزه و حرکت فکری و سیاسی اهل بیت 

)علیهم الســالم( و یاران صدیق آنان را مجال رشد 
و اســتمرار بخشد، تالش خســتگی ناپذیر و جهاد 
خطیر آن بزرگواران بود و توســل به شــیوه الهی 
»تقیه«. و بدین ترتیب اســت که عظمت حیرت آور 
و دهشــت انگیز جهاد حضرت موسی بن جعفر)ع( 

آشکار می گردد.

غفلت از روایت جهاد مستمر امام موسی  بن جعفرع
اگر شما سؤال کنید که حضرت موسی  بن جعفر)ع(  
وقتی به امامت رســید چطور مبارزه را شروع کرد، 
چه کار کرد، چه کســانی را جمع کرد، کجاها رفت، 
در این 35سال چه حوادثی برای موسی بن جعفر)ع(  
پیش آمد، متأســفانه جواب روشــنی نداریم. یک 
زندگی مرتــب و مدونی از این دوران 35 ســاله در 
اختیار هیچ کــس نیســت... در زندگینامه آن امام 
عالی مقام، سخن از حوادث گوناگون و بی ارتباط با 
یکدیگر و تأکید بر مقام علمی و معنوی و قدسی آن 
سالله پیامبر)ص( و نقل قضایای خاندان و اصحاب 
و شــاگردان و مباحثات علمی و کالمــی و امثال 
آن، بــدون توجه به خط جهاد مســتمری که همه 
عمر 35ســاله امامت آن بزرگوار را فراگرفته بوده 
اســت، ناقص و ناتمام می ماند. تشریح و تبیین این 
خط اســت که همه اجزای این زندگی پرفیض را به 
یکدیگر مرتبط می سازد و تصویری واضح و متکامل 
و جهت دار که در آن هر پدیده ای و هر حادثه ای و هر 

حرکتی، دارای معنایی است، ارائه می کند.
چرا حضرت امام صادق)ع( به »مفضل« می فرماید: 
امر امامت این جوانک را فقط به اشخاص مورد وثوق 
بگو؟ چرا باالخره در وصیتنامــه خود، نام فرزندش 
را به عنوان وصی پس از نــام 4 تن دیگر می آورد که 
نخستین آنان منصور عباسی و سپس حاکم مدینه 
و سپس نام 2زن است؛ چنان که پس از ارتحال آن 
حضرت، جمعی از بزرگان شیعه نمی دانند جانشین 

آن بزرگوار، همین جوان 20 ساله است؟
چرا به »علی بن یقطین« که صاحب منصب بلندپایه 
دســتگاه هارون و از شــیفتگان امام است، عملی 
تقیه آمیز را فرمان می دهد امــا »صفوان جمال« را 
بر خدمت همان دستگاه شــماتت می کند و او را به 
قطع رابطه با خلیفه فــرا می خواند؟ چگونه و با چه 
وسیله ای آن همه پیوند و رابطه در قلمرو گسترده 
اسالم، میان دوســتان و یاران خود پدید می آورد و 

شبکه ای که تا چین گسترده است، می سازد؟

چرا هارون در سفر حجی، آن حضرت را در حد اعلی 
تجلیل می کند و در ســفر دیگری دستور حبس و 
تبعید او را می دهد و چرا آن حضرت در اوایل خالفت 
هارون که وی روش مالیمت و گذشت در پیش گرفته 
و علویان را از حبس ها آزاد کرده بود، تعریفی از فدک 
می کند که بر همه کشور وســیع اسالمی منطبق 
اســت؛ تا آنجا که خلیفه به آن حضرت به تعریض 
می گوید: پس برخیز و در جای من بنشــین؟ و چرا 
رفتار همان خلیفه مالیم، پس از چند سال، چندان 
خشن می شــود که آن حضرت را به زندانی سخت 
می افکند و پس از ســال ها حبــس، حتی تحمل 
وجود زندانی او را نیز بر خود دشــوار می یابد و او را 

جنایتکارانه مسموم و شهید می کند؟

خط جهاد و مبارزه امام کاظمع
اینها و صدهــا حادثه توجه برانگیــز و پرمعنی و در 
عین حال ظاهرا بی ارتباط و گاه متناقض با یکدیگر 
در زندگی حضرت موسی بن جعفر)علیهم السالم( 
هنگامی معنی می شود و ربط می یابد که ما آن رشته 
مســتمری را که از آغاز امامت آن بزرگوار تا لحظه 
شهادتش ادامه داشته، مشــاهده کنیم. این رشته، 
همان خط جهاد و مبارزه ائمه)علیهم السالم( است 
که در تمام دوران 250 ساله و در شکل های گوناگون 
استمرار داشته و هدف از آن، اوالً تبیین اسالم ناب و 
تفسیر صحیح قرآن و ارائه تصویری روشن از معرفت 
اسالمی است و ثانیاً، تبیین مسئله امامت و حاکمیت 
سیاسی در جامعه اسالمی و ثالثاً، تالش و کوشش 
برای تشکیل آن جامعه و تحقق بخشیدن به هدف 
پیامبر معظم اسالم)ص( و همه پیامبران؛ یعنی اقامه 
قسط و عدل و زدودن انداداهللَّ )شریکان و همتایان 
خدا( از صحنه حکومت و سپردن زمام اداره زندگی 

به خلفاءاهلل و بندگان صالح خداوند.

زندگی شگفت  آور
زندگی موسی بن جعفر)ع(  یک زندگی شگفت آور و 
عجیبی است. اوالً هیچ کس از نزدیکان آن حضرت 
و خواص اصحاب آن حضرت نبود که نداند موســی 
 بن جعفر)ع(  برای چه دارد تــالش می کند و خود 
موســی  بن جعفر)ع(  در اظهارات و اشــارات خود 
و کارهــای رمزی ای کــه انجام مــی داد، این را به 
دیگران نشــان می داد. حتی در محل سکونت، آن 
اتاق مخصوصی که موسی بن جعفر)ع(  در آن اتاق 

می نشستند این جوری بود که راوی- که از نزدیکان 
امام هســت- می گوید من وارد شدم، دیدم در اتاق 
موسی بن جعفر)ع(،  سه چیز است؛ یکی یک لباس 
خشن، یک لباسی که از وضع معمولی مرفه عادی 
دور هست؛ یعنی به تعبیر امروز ما می شود فهمید 
و می شــود گفت لباس جنگ. این لباس را موسی 
بن جعفر)ع(  آنجا گذاشــتند، نپوشیدند؛ به صورت 
یک چیز سمبلیک. بعد »و سیٌف ُمَعلَّق« شمشیری 
را آویختند، معلق کردند یا از ســقف یا از دیوار؛ »و 
ُمصَحف« و یک قرآن. ببینید چه چیز ســمبلیک و 
چه نشانه زیبایی اســت، در اتاق خصوصی حضرت 
که جز اصحاب خاص آن حضرت کســی به آن اتاق 
دسترسی ندارد، نشــانه های یک شخصیت جنگی 
مکتبی، مشاهده می شود. شمشیری هست که نشان 
می دهد هدف، جهاد اســت. لباس خشنی هست 
که نشان می دهد وسیله، زندگی خشونت بار رزمی 
و انقالبی اســت و قرآنی هســت که نشان می دهد 
هدف، این است، می خواهیم به زندگی قرآن برسیم 
با این وسایل و این سختی ها را هم تحمل کنیم اما 

دشمنان حضرت هم این را حدس می زدند.
... شــما ببینید زندگــی یک انســان این جوری، 
زندگی کیست؟ یک آدمی که فقط معارف اسالمی 
بیان می کند، هیــچ کاری بــه کار حکومت ندارد، 
مبارزه سیاســی نمی کند که زیر چنین فشارهایی 
قرار نمی گیرد. حتی در یــک روایتی من دیدم که 
موســی  بن جعفر)ع( در حال فرار و در حال اختفا 
در دهات شــام با لباس مبدل و ناشناس می گشته 
که حضرت به یک غاری می رسند یک فرد نصرانی 
در آنجاست. حضرت با او بحث می کنند؛ در همان 
وقت هم از وظیفه و تکلیف الهی خودشان که تبیین 
حقیقت هست، غافل نیستند؛ با آن نصرانی صحبت 
می کنند و نصرانی را مسلمان می کنند! این زندگی 
پرماجرای موسی بن جعفر)ع(  یک چنین زندگی 
اســت که شــما ببینید این زندگی چقدر زندگی 
پر شور و پر هیجانی اســت. ما امروز نگاه می کنیم، 
موســی بن جعفر)ع(  خیال می کنیــم یک آقای 
مظلوم، بی سروصدای ســربه زیری در مدینه بود و 
رفتند مأمورین این را کشیدند، آوردند در بغداد یا 
در کوفه در فالن جا یا بصره زندانی کردند، بعد هم 
مســموم کردند و از دنیا رفت، همین و بس. قضیه 
این نبــود. قضیه یک مبارزه طوالنــی، یک مبارزه 

تشکیالتی، یک مبارزه ای با داشتن افراد زیاد!

یک زندگی شگفت آور و عجیب
نگاهی به دوران امامت و مبارزات سیاسی امام کاظم ع به روایت کتاب »انسان 250 ساله« 

مبارزه با اشرافیت و تبعیض
بخش مهمــی از امامت حضرت موســی بن جعفر)ع( در 
دوران خالفت هارون عباسی است. از این رو عمده مبارزات 
امام کاظم)ع( با هارون به عنوان خلیفه وقت و اطرافیان او 
بود. اکنون خوب است که برگه های تاریخ را ورق بزنیم و 
ببینیم قضاوت تاریخ درباره هارون عباسی و نزدیکان او 

چگونه بوده است؟
طبری به عنوان یکی از مورخان مسلمان درباره روحیات، 
احواالت و رفتارهای هارون عباســی نوشته که او روزی 
100رکعت نمــاز می خوانــد. ســوای از زکات واجب، 
روزی هزار درهم صدقه مســتحبی مــی داد. اگر به حج 
می رفت 100نفــر از فقیهان را با خــود می برد و اگر حج 
نمی رفت 300نفر را با مخارج خودش به حج می فرستاد. 
فرهیختگان جامعه اسالمی مانند شاعران، ادیبان و اهل 
علم و فقاهت نزد او جایگاه واالیی داشــتند. از بگومگو و 
مشاجرات لفظی پرهیز داشت و از هرآنچه که می دانست 
ثوابی ندارد به شــدت دوری می کرد. )تاریخ الطبری، ج 

8، ص:347(
طقوش نیــز در کتاب »دولت عباســیان« با اســتناد به 
منابع تاریخی درباره هارون عباســی می نویسد: او بسیار 
انعطاف پذیــر و روادار بود و به اوضاع مــردم توجه ویژه 
داشت. به صورت ناشــناس به بازار می رفت تا مستقیم از 
اوضاع و احوال جامعه و مردمی کــه بر آنها حکم می راند 
مطلع شــود. هارون فردی بود رقیق القلب و احساساتی 
که هنگام حضور در مجالس وعظ بســیار گریه می کرد. 
دوران حکومــت او علم به طرز چشــمگیری پیشــرفت 
کرد. همچنین عزت زیادی به مســلمانان و قلمرو خود 
بخشید به طوری که بسیاری از پادشــاهان اروپایی آرزو 
و سعی داشتند به او نزدیک شــده و با مملکت او ارتباط 
برقرار کنند. )طقوش، محمدســهیل، دولت عباســیان، 

صص89-88(
عالوه بر ایــن اطرافیــان هــارون نیز شــخصیت های 
فرهیخته ای بودند. به عنوان مثال زبیده، همســر هارون، 
شخصیت بسیار برجســته ای دارد. برخی منابع تاریخی 
او را اینگونه معرفــی کرده اند: زنی دینــدار، اصیل زاده، 
زیباروی، محبوب، نیکوکار، خّیر و البته با نفوذ. )زرکلی، 

االعالم، ج3، ص42(
در احــواالت زبیــده آمده کــه محافلی بــرای اجتماع 
هنرمندان، علماء، اطبا، شعرا و ادبا ایجاد می کرد. به زبان 
امروزی او کانون ها و انجمن های فرهنگی-تمدنی زیادی 
تاسیس کرده تا از این طریق به فرهیختگان توجه کرده 
و جایگاه علم و ادب و فرهنگ را در جامعه ترفیع بخشد. 

خود او اهل شــعر و فرهنگ و علم بود و با نخبگان جامعه 
برخورد بســیار شایســته ای داشــت. همچنین برای او 
100کنیز نوشته اند که همه آنها حافظ قرآن بودند. زبیده 
خود نیز روزانه پاره ای از وقتش را به قرائت قرآن اختصاص 

می داد. )ابن کثیر، البدایه و النهایه، ج10، ص271(
از بخشش و عطایای وی نســبت به زاهدان، نیکوکاران، 
فقرا و بیچارگان هم بسیار یاد کرده اند. عالوه بر این اهل 
ساخت وساز و عمران و آبادی و وقف و ساخت بناها و مراکز 
عام المنفعه بود.)زرکلی، االعــالم، ج3، ص42( درواقع 
زبیده زنی است با اندیشــه های بلند فرهنگی و تمدنی و 
اقدامات مهم در راستای تعالی جامعه اسالمی. همچنین 
او یکی از زنان مؤثر در عرصه سیاست و به عنوان یک فعال 

مهم اجتماعی به شمار می رفت.

یک سؤال مهم: اکنون که به بخشی از ویژگی های روحی و 
شخصیتی و همینطور به بعضی از اقدامات هارون و اطرافیان 
او در تاریخ پرداختیم خوب اســت یک سؤال مهم را مطرح 
کنیم: چرا امام موسی کاظم)ع( با خاندانی چنین فرهیخته، 
اهل عبادت، بخشنده و خّیر، سیاســت مدار و اهل تدبیر، 
رونق دهنده به مملکت و فرهنگ شناس و تمدن ساز مبارزه 

می کرد؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید بدانیم که این خاصیت 
تاریخ اســت که به ســان ســفره خانه ای پروپیمان هیچ 
طلب کننــده ای را بی پاســخ نمی گــذارد. هرکس با هر 
پیش فرض و الگوی ذهنــی، می تواند بــه تاریخ چیزی 
ســفارش دهد. در نتیجه به راحتی می توان با چند داده 

تاریخی از جالد، شهید ساخت.
لذا باید دانســت همان هارونی که در مجلس وعظ اشک 
چشمش روان اســت، هنگام خشم بر مردم، از پنجه های 
او خون بسیاری جاری اســت. ماجرای کشتار و قتل عام 
خاندان برمکی فقــط یک نمونــه از جنایت های او علیه 
خادمان خودش است. همچنین هارون نه تنها بیت المال 
مسلمین را برای خوشگذرانی خود مصرف می کرد بلکه 
در این مسیر اسراف می کرد. اطالعات تاریخی از عروسی 
هارون و زبیده با مخارج نجومی و همینطور نوع لباس ها، 
زیورآالت، فرش ها و اســباب زندگی، خوراکی های گران 
و بریز و بپاش های افراطی آنها عجیب اســت. آن هم در 
شرایطی که بخش قابل توجهی از مسلمانان در فقر زندگی 
می کردند. بهترین سرپوش بر این خوی اشرافی و فساد و 

تبعیض هم صدقات و خیرات بوده است.
همچنین درباره فســادهای دیگر زبیــده در تاریخ آمده 
که وی کنیزان زیباروی زیادی داشت و آنها را مجبور به 
پوشیدن لباس مردانه می کرد و رقاصه ها و آوازه خوان ها 

را در اختیار پسرش امین می گذاشت.
اهتمــام عباســیان به علــم و فرهنــگ نیز بــا انگیزه 
عربیزه کردن تمدن مسلمانان و ســاختن آلترناتیوی در 

برابر الگوی اهل بیت بود.
اکنون باید بپرسیم که چنین خاندان فرهیخته و رواداری، 
چرا با عالم ترین فرد زمان یعنی موسی بن جعفر با خباثت 
محض رفتار کردند و سال هایی چند از عمر گرانبهای او 
را با زندان و شکنجه دزدیدند و جامعه اسالمی را از وجود 
ایشان محروم ساختند؟ این وضعیت نشان از آن دارد که 
عباســیان از جانب امام کاظم)ع( به شدت احساس خطر 
می کردند چون مبارزه امام کاظم)ع( با دســتگاه هارون 
عباسی، مبارزه اســالم ناب با اشــرافیت و تبعیض بود. 
مبارزه قرائت حقیقی از دین پیامبر با اســالم نمایشی و 
مبارزه آرمان های بلند توحیدی با پیشرفت منهای عدالت 
و توســعه بدون تعالی و رشــد. ما امروز بیش از هر زمان 
دیگری برای مبارزه با اشرافیت و تظاهرهای دین مدارانه 
ولی عــاری از حقیقــت و معنویت و عدالــت، به الگوی 

مبارزاتی امام کاظم)ع( نیازمندیم.

اندیشه مبارزه

سیدایلیا رضوی
اندیشه 
والیت

منابع انسانی؛ زیرساخت هر تمدن

در ادامه یادداشت های قبلی که به داللت ها و مصادیق نسل تمدن ساز برابر 
منظومه فکری و سپهر اندیشه رهبر معظم انقالب پرداخته شد، در بخش 
پایانی از حیث چگونگی، نگارنده تالش دارد ضمن رعایت هم راستایی و 
انسجام یادداشت های قبلی و بهره گیری از داللت ها، با رویکرد کوثری و 
فزاینده )نه تکاثری و حجمی( به راه کارهای چهارگانه اساسی )استحکام 
ساخت درونی، استقرار هیأت های اندیشه ورزی، نجم و الگوسازی( جهت 
تحقق موضوع یادشده در قالب مجموعه های تشکیالتی و سازمانی اشاره 

کند.
همانطور که در بخش داللت ها نیز اشــاره شــد، معظم لــه »توحید« و 
»عبودیت« را از پایه های تمدن اسالمی برشمردند، بنابراین کلیدی ترین 
و مبنایی ترین راهبردی که می تواند مسیر انقالب اسالمی را در رسیدن 
به تمدن نوین اسالمی تسهیل و تسریع کند، تمرکز منابع انسانی روی 
»اســتحکام ســاخت درونی خود مبتنی بر آموزه های اسالم ناب« و به 
تعبیری خودسازی است؛ استحکامی که معنویت از ارکان آن محسوب 

شده و با اقتضای عصر معنویت نیز هماهنگی دارد.
در پرتو معنویت و حاکمیت عقل، خردمندی و فرزانگی جلوه گر می شود؛ 
بنابراین اندیشــه ورزی و متعاقــب آن گفتمان ســازی و نظریه پردازی 
موضوعیت خواهد یافت. در باب اندیشه ورزی آیت اهلل خامنه ای معتقدند: 
»این کار هرچه پیش برود و به آن اهتمام بشود و برایش سرمایه گذاری 

فکری و انسانی بشود، برکاتش بیشتر ظاهر خواهد شد. این اندیشه ورزی 
اهل علم و اهل فکر و خبرگان ملت، بسیار مهم است.« )1397/06/15(؛ 
»برویم فکری بکنیم برای فکر، برای اندیشه ورزی، فعال کردن اندیشه ها.« 
)1391/08/23(. ایشان حتی در عالی ترین سطح خبرگانی، استقرار هیأت 
اندیشه ورزی را با دستور کار و کارکردهای مشخص توصیه می کنند: »در 
این مجموعه مجلس خبرگان می توان یک هیأت اندیشه ورزی را تصور 
کرد... که وظیفه این هیأت اندیشه ورز این باشد که یک نگاه کالنی بکند به 
مسیر انقالب از اول تا امروز.« )1396/06/30(؛ بنابراین در فضای گفتمانی، 
نظریه پردازی مبتنی بر خردورزی و به تعبیری هیأت های اندیشه ورزی در 
مجموعه های تشکیالتی و سازمانی است که می توان نسل تمدن ساز را 

شناسایی، ارزیابی و پرورش داد.
با عنایت به تأکیدهــای آیت اهلل العظمي خامنــه ای جهت میدان داری 
جوانان در عرصه های اصلی مدیریتی کشور در گام دوم انقالب اسالمی 
و فصل جدید زندگی جمهوری اســالمی ایران که معتقدند: »اگر نسل 
جوان وارد عرصه مدیریت شــد، و مدیران ارشد نظام ازجمله جوان های 
متعهد ]شــدند[... آن وقت آن حرکت عمومی کشور طبعاً استمرار پیدا 
می کند، سرعت پیدا می کند و انجام می گیرد.« )1398/03/01(، نگارنده 
با بهره گیری از معارف قرآنی و هم راستا با خصوصیات نسل تمدن ساز که در 
یادداشت دوم به آنها پرداخته شد، شناسایی، به کارگیری و هدایت مؤثر و 
هوشیارانه نیروهای جوان مستعد )نجم( را از دیگر راه کارها معرفی می کند.

از این رو، هم راستا با پایه های دیگر تمدن اسالمی یعنی »کرامت انسانی )َو 
ْمنا بَِنی آَدَم(« و »سبک زندگی« )بیانات در 1397/11/11(، راه کار  لََقْد کَرّ
اهتمام به الگوسازی در مجموعه مبتنی بر ســالمت اخالقی، رفتاری و 

عملکردی نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است به گونه ای که معظم له، 
»الگوسازی« را از اساسی ترین کارها برای جوانان می دانند: »الگوسازی، 
یکی از اساسی ترین کارهاســت. ما الگوهای خوب خیلی داریم. اینقدر 
جوان های خوب، اینقدر چهره های نورانی – در تاریخ که بماند – در زمان 
خودمان داریم که همین قدر کافی است با تعریف هرکدام از اینها – تعریف 
به معنای معرفی کردن – یک چهره برجسته و یک الگو جلوی جوانمان 
بگذاریم.« )1391/02/13(؛ که این الگوسازی در مجموعه های سازمانی 
نیز می تواند در انسجام نسلی و تولید نرم افزار اداره کشور در گام دوم انقالب 

نقش کلیدی و ممتازی را ایفا کند.
به طور خالصه از برایند مباحث اشاره شده می توان چنین نتیجه گرفت 
که برابر وعده و ســنت الهی )اِْن تَْنُصُروا اهلل یْنُصْرکْم َویَثبِّــْت أَْقَداَمکْم 
ْضِعُفوا فِی اْلَْرِض َونَْجَعلَُهْم  َِّذیَن اْســتُ »محّمد، 7«؛ َونُِریُد أَْن نَُمنَّ َعلَی ال
َِّذیَن آَمُنوا »حج،  ه َونَْجَعلَُهُم الَْواِرثِیَن »قصص، 5«؛ إِنَّ اهلل یَدافُِع َعِن ال أَئِمَّ
ا َعلَیَنا نَْصُر الُْمْؤِمِنیَن  38«؛ َولَیْنُصَرنَّ اهلل َمْن یْنُصُرُه »حج، 40«؛ َوکاَن َحقًّ
»روم، 47«(، جمهوری اسالمی ایران با نگاه وسیع فرامرزی و امتداد عمق 
راهبردی - از واجب ترین واجبات کشور – )بیانات در 1398/07/10( و با 
تربیت و سازماندهی مؤثر و هوشیارانه منابع انسانی تراز دولت اسالمی در 
قالب »بسیج سفیران تحول گرا، تعالی بخش و تمدن ساز« خواهد توانست 
در افق تمدنی انقالب اسالمی و جایگاه رفیع مؤمنان در جهان و عرصه های 
بین المللی تأثیرگذار بوده و بشریت نیز از آفرینش های آن تأثیر بپذیرد و در 
نهایت با شناخت حکیمانه و درست گذشته و درس گرفتن از تجربه های 
انقالبی، گام های مجاهدانه و استوارتری در جهت تمدن سازی  و آمادگی 

برای طلوع خورشید والیت عظمی )ارواحنا فداه( در آینده بردارد.

منابع 
انسانی

مجید بیشه
دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی

مهدیه منافی

سیدمیثم میرتاج الدینی؛ روزنامه نگار



شنبه 1  مرداد 241401
شماره  8549

 ریشه های تولید فیلم های مناسب برای کودکان
 بعد از انقالب

ترانه هایی از اتاق آپارات
جریان تولید فیلم برای کودکان و نوجوانان در سینمای ایران از 
2نهاد دولتی و خصوصی می جوشد: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان در کنار همه سیاست های تولید محصوالت فرهنگی برای 
کودکان و نوجوانان، فیلم نیز تولید می کرد. کارگردانان فراوانی در 
این نهاد فیلم ساخته و یا فیلمساز شده اند. فیلمسازی در کانون 
غیرانتفاعی بود و ارتباطی به چرخه اکران نداشت و در کتابخانه ها 
و یا آمفی تئاتر های کانون در کشور نمایش داده می شد. اما چرخه 
تولید فیلم  برای کودکان و نوجوانان دربخش خصوصی سینمای 
ایران، در دهه 50جدی شد. در ابتدای دهه 50 با موفقیت اقتصادی 
فیلم »بابا نان داد« )امان منطقی/ 1350( چرخه ای از فیلم هایی با 
حضور کودکان و مناسب برای کودکان ساخته  می شد که بازیگر 
اصلی آن رضا بیک ایمان وردی بود. ساســان و شهرام بازیگران 
خردسال شناخته شــده این فیلم ها بودند و اهمیت حضورشان 
در فیلم  ها به حدی بود که در تبلیغات فیلم  روی نام و تصویرشان 
تأکید شود. تولیدات کانونی و تولیدات استودیوهای فیلمسازی 
که در آنها کودکان حضور دارند، فیلم هایی مناسب برای کودکان 
و نوجوانان نبودند. فیلم  های کانونی اغلب برای کودکان، سنگین و 
غیرقابل فهم بودند و فیلم هایی که در استودیو ها ساخته می شدند از 
حضور کودکان به صورت تجاری در داستان های این چرخه استفاده 
می شد. سینمای ایران تا نیمه دهه 60تجربه قابل توجهی در تولید 

فیلم بلند برای مصرف کودکان و نوجوانان نداشت.
با تأسیس بنیاد سینمایی فارابی در سال1363، یکی از مهم ترین 
برنامه های این نهاد دولتی راه انداختــن جریان تولید فیلم های 
مناسب برای کودکان و نوجوانان بود. علت این عالقه سیاست های 
بخشــنامه ای بود که براســاس آن باید کودکان و نوجوانان را از 
تماشــای فیلم غیرایرانی خودکفا کرد. ایــن خودکفایی از ایده 
الگو سازی با ســینما برای کودکان می آمد. سیاست های فارابی 
تالشی بود برای ساختن سینمایی که خود ساختار های مناسبی 
برای تولید و عرضه انواع فیلم را داشته باشد. اما چون در این روش، 
بازار و رابطه عرضه و تقاضا درنظر گرفته نمی شود، سیاست های 

مقطعی تداومی ندارند.

اولین تولیدی که فارابی راه انداخت، ســاخت فیلمی براســاس 
مجموعه تلویزیونی »مدرســه موش ها« بــود. این مجموعه که 
مرضیه برومند در آن نقش اساســی داشت، بین کودکان بسیار 
با اقبال روبه رو شــده بود. محمد علی طالبی به عنوان کارگردان 
ســینمایی در کنار برومند قرار گرفت تا حاصل کار ســینمایی 
شود. شهر موش ها نخستین ســاخته چرخه فیلم های کودکان 
و نوجوانان در دهه 60در سال 1365با فروش 26میلیون تومانی 
خود رکورد چشــمگیری از فروش را پیش پای سینمای ایران 
گذاشت. مسئوالن خوشــحال بودند که نخستین پیشنهاد آنها 
برای راه افتادن این چرخه با اقبال عمومی و فروش تجاری روبه رو 
شده است. هجوم بچه ها برای تماشای تپل و دم دراز و سرمایی در 
سینما همه را دلگرم کرده بود. فیلمنامه های فراوانی برای ساخت 
فیلم های کودکان و نوجوانان به فارابی ارائه شد. همه آماده بودند 
که سینمای کودک فارســی را متحول کنند. اما جنگ شهر ها و 
تعطیلی سینما ها و مدارس عامل مهمی در کاهش شدید تولیدات 
کودکان بود. تا سال 1369که ســینمای ایران یکباره با سونامی 
فیلم های کودکان و نوجوانان چرخه جدیدی را راه انداخت، تنها 
یک فیلم مناسب برای کودکان و نوجوانان ساخته شد که فروش 
چندانی هم نداشت: »کارآگاه 2«)بهروز غریب پور/ 1368(. فیلمی 

براساس یک نمایشنامه موفق برای کودکان.
در ســال 1368یک ســال بعد از پایان جنگ تحمیلــی، فارابی 
همه تهیه کنندگان را با وام و آموزش و پرورش با قول فرســتادن 
دانش آموزان به سالن های ســینما به ساخت فیلم برای کودکان و 
نوجوانان خوش بین کرد. در ســال 1369از 60فیلم اکران شده در 
سال، 6فیلم را فیلم های مناسب برای کودکان و نوجوانان تشکیل 
می  داد. »پاتــال و آرزوی های کوچک«)مســعود کرامتی(، »دزد 
عروسک ها« )محمد رضا هنرمند(، »شــنگول و منگول«)پرویز 
صبری(، »شکار خاموش«)کیومرث پوراحمد(، »کاکلی« )فریال 
بهزاد( و »میهمان ناخوانده« )کارگروهی( اغلب با اســتقبال قابل 
توجهی روبــه رو می شــوند. موفق ترین فیلم دزد عروســک ها از 
محصوالت حوزه هنری اســت کــه از لحاظ جلوه هــای بصری، 
شخصیت ها و ســکانس های موزیکال بهتر از بقیه است و بیش از 
24میلیون تومان درتهران فروش می کند. پاتال و آرزوی های کوچک 
با بیش از 12میلیون تومان، پرفروش دیگر این گروه است. با چنین با 
موفقیتی، سینمای ایران دهه70 را با خوش بینی بزرگی برای ساخت 

فیلم های منتسب برای کودکان و نوجوانان آغاز می کند.

در الگو  های روایی این فیلم ها، حضور یک معلم، مادر و یا مرشد 
همیشه برای کودکان وجود دارد. در شهر موش ها، آقا معلم نماد 
این شخصیت هاســت. خاصیت این شخصیت تصحیح سریع و 
صریح ناهنجاری های رفتاری کودکان است. حضور یک شخصیت 
تپل و صحنه های غذا خوردن این شخصیت هم یکی از صحنه های 
قرار دادی این فیلم هاست. ترانه و آهنگ، چه آنهایی که داستان 
با آنها پیش می رود و چه آنهایی که با هدف فضا ســازی  ساخته 
می شــوند، در فیلم های این چرخه نقش تعیین  کننده ای دارند. 
به عبارت دیگر فیلم هایي موفق هستند که صحنه های موزیکال 
بهتری دارند. اهمیت این صحنه ها را باید در دورانی درنظر گرفت 
که جامعه در شرایط جنگی قرار دارد و فضای کلی کشور متاثر از 
این رویداد بزرگ است. فروش اغلب این فیلم ها به خاطر حضور 
بزرگساالن همراه کودکان در سینماست؛ بزرگساالنی که نیاز به 
شادی دارند و فیلم های کود کان با صحنه های خود این موقعیت را 
فراهم می  کنند. ترانه های فیلم های شهر موش ها و دزد عروسک ها 

اکنون از نشانه های مهم دهه 60 محسوب می شوند.

کتابی برای حفاظت از موزه ها
کتاب »حفاظت از آثار در 
گنجینه موزه ها« با تألیف 
مریــم خلیل زاده مقدم 
به تازگی توســط نشــر 
موزه ملی انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس منتشر و 
راهی بازار نشــر شــده 
است. موزه از مهم ترین 

نیازهای جامعه مدرن اســت. اگر تاکنون موزه 
را نهــادی زینتی یــا مکانی برای گــذران وقت 
می پنداشــته ایم، باید بدانیم کــه جوامع نوین 
موزه ها را به دید ســازمان هایی ســازنده، پویا و 
تأثیرگذار در ســاختار اجتماعی و فرهنگی خود 
می نگرند و نه فقط به عنوان جایگاه گردآوردن آثار 
باستانی که مکان هایی برای پژوهش در رشته های 
گوناگون هنری، دانش هــای پایه و فناوری های 
نو معرفی می شود. از ســال 1683 م. که امکان 
بازدید از موزه آشــمولین آکسفورد فراهم شد تا 
امروز، بنیاد موزه ها بارها دســتخوش دگرگونی، 
گسترش و پیشــرفت شده اســت. موزه های نو 
نهادهایی دانش محور هستند که مجموعه هایی 
از آثار هنری، فرهنگی، تاریخی یا علمی را بسته 
به رســالت خود برای بازدید، آموزش و پژوهش 
عمومی نگهــداری کرده و بــه نمایش همگانی 

می نهند. 
کتاب »حفاظت از آثار در گنجینه موزه ها« با قیمت 

75 هزار تومان در اختیار عالقه مندان قرار دارد.

درباره حواشی لغو یک کنسرت در اهواز

همه باید از مجوزهای قانونی حمایت کنند
دکتر سید محمد هاشمی معاون حقوقی، امور مجلس و استان های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی در واکنش به حواشی لغو یک 
کنسرت در اهواز گفت:در مسئله لغو کنسرت ها از سوی برخی 
دستگاه ها، صدور مجوز کنسرت مبتنی بر قانون و با در نظر گرفتن 
مالحظات و موافقت کلیه دستگاه های ذی ربط صورت می گیرد و 
ادارات کل ارشاد اسالمی استان ها مجوز را پس از اخذ موافقت سایر 
دستگاه های مربوطه صادر می کنند. در برگزاری کنسرت ها رعایت 
کلیه شئونات اسالمی و قانونی از ملزومات صدور مجوز بوده و حتی 
مالحظات محلی ازجمله در نظر گرفتن مکان برگزاری کنسرت 
از نظر ترافیک وسایرمسائل مشابه که از سوی سایر دستگاه های 
مرتبط بررسی و قبل از صدور مجوز اعالم نظر می گردد در صدور 
مجوز لحاظ می شود. لذا انتظار می رود دستگاه های مربوطه قبل 
از صدور مجوز مالحظات خود را مد نظر گرفته و ســپس اعالم 
موافقت نمایند.  سید محمد هاشمی تاکید کرد: درمورد برگزاری 
کنسرت در شهر اهواز نیز روند مذکور قانونی طی شده و درصورت 
بروز مسائل جدید انتظار می رود کلیه دستگاه ها ضمن هماهنگی، 
به صورت شفاف موضوع را با مردم درمیان بگذارند.  وی ادامه داد: با 
توجه به مالحظه شورای تامین استان مبنی بر تغییر محل برگزاری 
کنسرت، درصورت آمادگی و امکان برگزار کننده کنسرت در محل 
جدید و همچنین تغییر نظر و اعالم موافقت نهاد های ذی ربط، اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آمادگی کامل را برای همکاری 

ومشارکت دارد.
او در پایان افزود: همان طور که قبال اعالم کرده ایم، رعایت شئونات 
اســالمی و قانونی خط قرمز تصمیم گیــران در مجموعه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی است لذا انتظار می رود زمانی که مجوزی 
مبتنی بر قانون صادر می شود، همه نهاد ها از آن حمایت کنند و به 

نشاط اجتماعی و عدم تضییع حقوق عمومی توجه داشته باشند.

بررسی نظری فیلمنامه های فرهادی
گام هــای  »نظریــه  کتــاب 
دراماتیــک میشــال کروتــزن 
همراه با بررســی نظریــه در 3 
فیلمنامه اصغر فرهادی« نوشته 
مسعود دفتری به تازگی توسط 
انتشارات نریمان منتشر و وارد 
بازار نشر شــده است. این کتاب 
در 3بخش مقدمه که متشــکل 

از ســفر قهرمان و کهن الگو با 17 بخش، الگوی کریستوفر 
ووگلر با 12 بخش و الگوی فیلمنامه ســیدفیلد با 3 بخش 
و گام های دراماتیک اســت؛ بخش دوم ایــن کتاب نظریه 
گام های دراماتیک کروتزن است که شامل 12گام به همراه 
خالصه فیلمبرداری »درباره الی«، »جدایی نادر از سیمین« 
و »فروشــنده« اســت، در بخش دیگری از ایــن فصل نیز 
نویسنده به صورت مجزا به گام های دراماتیک کروتزن برای 
این 3فیلم در 12گام پرداخته است و در پایان نتیجه گیری 
داشــته اســت. گام های دراماتیک در فیلمنامه از مباحث 
بنیادین هنر سینماست. جنبه های دراماتیک در 3فیلمنامه 
درباره الی، جدایی نادر از سیمین و فروشنده بسیار برجسته 
و قابل توجه اســت. نگاهی که در این کتــاب به این 3 مورد 
می شود عالوه بر جنبه های دراماتیک به توصیف شخصیت ها، 
چگونگی پیشروی داســتان، هدف فیلمساز و معنا و مفهوم 
فیلمنامه می پردازد و از خالل نظریه »گام های دراماتیک« 
شــناخت بهتری از مضامین داســتانی فیلمنامه ها و فنون 
فیلمنامه نویسی اصغر فرهادی به دست می آید. هر 3اثر عناصر 
دراماتیک دارند و مطالعه آنها از منظر »گام های دراماتیک« 

کروتزن اثبات می کند که از هر 12گام برخوردارند. 
این کتاب با 150 صفحه، شمارگان 550 نسخه و قیمت 70 

هزارتومان در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.

خبر

پیشخوان

ویترین

علیرضا محمودی؛ روزنامه نگاریادداشت

روی جلد آنها رسیده. به طوری که بدون خواندن آثار 
می توان فهمید کتابی که روبه روی ماست مستقیم از 

درون کدام دنیا بیرون آمده است.
در جهان داستان نویســان هدایتی، موفقیت یعنی 
بحث انگیز شدن. در جهان مستعانی، موفقیت یعنی 
پرفروش شدن. در جهان هدایت نامداری و ماندگاری 
در گرو پافشاری بر مواضع ضد جریان رایج. در جهان 
مستعان نامداری یعنی همسازی با جریان های روز. 
در جهان هدایت نویســنده کسی اســت که با همه 
جهان می ســتیزد تا فردیت خود را منتشر کند. در 
جهان مستعان نویسنده کسی است که می نویسد تا 
همه جهان را به یک چیز مشترک برساند. در جهان 
هدایت، سانسور مزاحم و سرمایه فسادانگیز است. در 
جهان مستعان سانسور معیار و سرمایه مقیاس است. 
در جهان هدایت داستان بهانه ای اســت برای بروز 
تکنیک های روایی، نوآوری های زبانی و پیچش های 
شخصیتی و پایانه ای مبهم. در جهان مستعان داستان 
بهانه ای است برای خواست قهرمان تا در برابر موانع 
به پایانی روشن برسد. در جهان هدایت منتقد یعنی 
یاور. در جهان مستعان منتقد یعنی مزاحم. در جهان 
هدایت مخاطب یعنی نســلی در آینــده. در جهان 

مستعان مخاطب یعنی نسل موجود.
چند سال پیش در یک مهمانی یکی از نویسندگان 
کهنه کار داستان های مستعانی و یک داستان نویس 
جوان هدایتی، به شکل اتفاقی به پست هم خوردند. 
بحث شان گل انداخت و هر کدام شروع کردند به ارائه 
تعریفی از داستان. داستان نویس جوان که 2مجموعه 
داستان کوتاه منتشر کرده و در راه خلق رمانی بود، در 
تعریف داستان این جمله را به زبان آورد: داستان مانند 
هر اثر هنری، واکنشی است فردی به جهان پیرامون. 
نویسنده مســتعانی که بیش از 20رمان نوشته، در 
تعریف داستان گفت: مردی یا زنی که می خواهد به 
زنی یا مردی دیگر برسد، در این راه با موانعی روبه رو 

می شود.
در ذهن داستان نویســان هدایتی سیاست، فلسفه، 
آخریــن رهاوردهای ادبیات پیشــرو جهــان که به 
فارسی ترجمه شــده، زبان، تکنیک های روایی، فرار 
از عینیت گرایی و گرایش بــه ذهنیت گرایی مفرط، 
ممیزی و محافل ادبی بیش از داســتانگویی اهمیت 
دارد. در ذهن داستان نویسان مستعانی خواسته های 
بازار، ویژگی های آثار پرفروش ماه قبل، ارتباط با ناشران 
اینگونه آثار، پرگویی و تکرار توصیف های رمانتیک از 
مد افتاده برای افزایش حجــم کتاب، تکرار بی اندازه 
طرح مثلث های عاشــقانه و زنانی که به خاطر عشق 
از خودگذشــتگی می کنند و ارائه یک زن محوری 
بی پشتوانه به خاطر پسند بازار بیش از داستانگویی 
اهمیت یافته. جالب اســت که همین آســیب ها را 
می توان در داستان نویســی دهه های پیشین هم با 

شدت و ضعف پیدا کرد.

ویژگی های تکرار شونده، الگو های روایی 
 آنچه داستان های فارسی را به شــدت به هم شبیه 
می کند، ضعف های آنهاست. این ضعف ها آنقدر تکرار 
شده که به ویژگی اصلی داســتان های فارسیـ  چه 
هدایتی و چه مســتعانیـ  تبدیل شده اند. 4ویژگی 
اصلی آنها عبارتند از: نداشتن طرح، درازگویی، برتری 

ذهنیت بر عینیت و قهرمان گریزی.
 نداشتن طرح اصلی: کمتر داستان فارسی را می توان 
پیدا کرد که داستانش ســاختمان معین و روشنی 

داشته باشد. اغلب داستان ها دارای چند طرح نیمه کاره 
و رهاشده در دل طرح اصلی هستند. طرح اصلی هم 
اغلب پیش از آنکه به سرانجام برســد، با پایان رمان 

فراموش می شود.
 درازگویی: اغلب داســتان های فارسی بیش از آنکه 
داستان باشند، مجموعه ای از توصیف موقعیت های 
گوناگون هستند. همه  چیز در آنها وابسته به توصیف 

است تا حرکت قهرمانان و موانع سر راه آنها.
 برتری ذهنیت بر عینیت: داســتا  های فارسی بیش 
از آنکه به جهان بیرون و اتفاق های بیرونی )تصویر( 
اهمیت بدهند به ذهنیت و جهــان درونی قهرمانان 
اهمیت می دهنــد. در این میان حرکــت قهرمانان 
داســتان بطئی، کند و متأثر از تردیدهای مربوط و 

نامربوط به داستان است.
 قهرمان گریزی: می نویســم قهرمان و نمی نویسم 
شخصیت، چون در اغلب داستان های فارسی چیزی 
به نام قهرمان وجود ندارد. قهرمان این داســتان ها 
بیش از آنکه شــخصیتی جذاب و دوست داشتنی یا 
بد و نفرت انگیز باشــد، جریان حوادث ریز و درشت 
است که در روند داســتان بروز می کنند و آدم ها را با 

خود می برند.
هر داســتانی با همین 4ویژگی اگر بهترین داستان 
سال هم باشد؛ برای اقتباس سینمایی مناسب نیست.

آموزش داستان نویسی 
 ویژگی های داستان های فارسی از نسلی به نسل دیگر 
منتقل می شود و خبر از هزارتوی دیگری می دهد که 
نام آن پدیده آموزش داستان نویسی در ایران است. 
داستان نویسی در ایران به شکل آکادمیک آموزش داده 
نمی شود. حتی اگر درسی به نام داستان نویسی هم در 
میان عناوین دروس دانشگاهی و مدرکی به نام ادبیات 
در میان باقی مدارک دانشگاهی داشته باشیم، اما بدون 
شک داستان نویس در ایران این فن را به روش علمی 
نمی آموزد. بعد از آنکه همه داستان نویسان در نوجوانی 
انشــاءهای خوبی می نویســند و احساس می کنند 
استعدادی دارند، به 2سرنوشــت دچار می شوند؛ یا 
جذب محافل ادبی می شوند یا خود شروع به نوشتن 
می کنند. محافل ادبی در ایران بیش از آنکه دانش محور 
باشند، شخص محور یا سلیقه محورند. در این محافل 
یک سلیقه خاص یا یک شخص خاص محور محفل 
اســت و جوان های محفل دور این شخص و سلیقه 
جمع می شــوند و تحت تأثیر این وضعیت، آثاری که 
خلق می کنند، آثاری در جهت سلیقه و منش محفلی 
است که در آن نویسنده شده و نخستین آثارشان را 
خلق کرده اند. به همین دلیل همان ویژگی های پیش 
از خود را در آثار تازه شان تکرار می کنند. نویسندگانی 
که بدون رفتن بــه محافل ادبی داستان نویســی را 
آغاز می کنند، بیش از اندازه به استعداد خود و تأثیر 
داســتان هایی که خوانده اند اتکا می کنند. در نتیجه 
دوباره به تکرار همان ویژگی های هدایتی یا مستعانی 
مستتر در ادبیات داستانی ایران می پردازند که قبل 
از آنها توســط نویســندگان دیگر تکرار شده است. 
عدم ارتباط قوی و مداوم با ادبیات روز جهان در اشکال 
و گونه های متنوع آن، این دایره بسته را همچنان به 
نسل های بعدی می ســاند. داستان نویسان هر نسل 
مشغول دوباره نوشتن مشقی هستند که نویسندگان 
پیش از آنها با همان ویژگی ها آن را یک بار نوشته اند. 
این تسلسل هم برای نویسندگان هدایتی و هم برای 

نویسندگان مستعانی تداوم دارد.

جریان اقتباس، داستان فیلمی 
پاسخ به یک سؤال تکراری: چرا داستان  فارسی برای سینما نوشته نمی شود؟ 

اقتباس ادبی در سینمای ایران یک اتفاق است تا یک جریان. این اتفاقات 
گهگاهی و هر از چندگاهی عالوه بر آنکه ویژگی های سینمای ایران را 
بروز می دهد، خصوصیاتی از ادبیات داستانی را هم به چشم می آورد. 
در جریان دولتی سینما ظاهرا اشتیاق به اقتباس کردن نیست. چند سالی است که شورای اقتباس ادبی 
در بنیاد فارابی راه افتاده، نتیجه اش چیزی جز چند قرارداد معطل و چند اسم و تکرار مکررات نشد. جایزه 
فیلمنامه اقتباسی در جشنواره فجر همچنان در حد نام باقی است. خبرهایی که از سینمای ایران پشت سر 
هم می رسد نشان می دهد که در دفترهای سینمایی هم خبری نیست. انگار اقتباس ادبی فقط موضوعی 
همیشه تازه برای سینمایی نویسان است. در میان ناشران و نویسندگان هم تکلیف از همان ابتدا روشن 
است. سینما دورترین و بعیدترین سرنوشتی اســت که می توان برای یک داستان ایرانی درنظر گرفت. 
سرنوشت ممتاز برای یک داستان، موفقیت در گرفتن جوایز ادبی پرشمار پاییز و زمستان هر سال و افزایش 
تعداد چاپ و انتشار چند نقد در مطبوعات و رسانه های اینترنتی و امیدواری به چاپ اثر بعدی است. سینما 
در قاموس ادبیات داستانی ایران عبارت رایجی نیست. در این نوشته قصد آن را داریم نگاهی به ویژگی های 

ادبیات داستانی ایران برای ایجاد جریان اقتباس سینمایی بیندازیم.

سینمای ایران و ادبیات بومی فارسی 
اصل موضوع تکرار پرونده خاک گرفته ارتباط ادبیات 
داستانی و ســینمای ایران این است که نویسندگان 
سینمایی و منتقدان هر از چند گاهی در برابر انبوهی 
از فیلم های ایرانی که داســتان های کم مایه و بیرنگ 
و بو و خاصیت دارند، حالشان می گیرد و فیلشان یاد 
هندوستان می کند که برای کاهش تعداد فیلم هایی 
که قرار است داستانی باشند و بویی از اصول داستان 
نبرده اند، این پیشنهاد را دوباره و چندباره تکرار کنند 
که سینمای ایران برای برون رفت از بحران داستانگویی 
به سراغ ادبیات برود و از منابع ادبی برای راست و ریست 
کردن داستانش کمک بگیرد اما به نظر می رسد این 
پیشنهاد بدون درنظر گرفتن شرایط هزارتویی ادبیات 
و سینما، پیشنهادی از روی شکم سیری و احساسات 
قلمبه شده است.  ســینمای ایران سینمای زامبیا و 
انگلستان و نیوزیلند نیست؛ ســینمای ایران است. 
سینمای مردم و دولت و فرهنگ و سیاست و اقتصاد 
و آداب و رسوم و روزمرگی و همه  چیزهایی که جامعه 
ایران را می سازد. ســینمای ایران، سینمای ادبیات 
داستانی ایران هم هســت. به عبارت دیگر سینمای 
داستانگوی ایران به همان میزان در داستانگویی قوی یا 
ضعیف است که داستان نویسی و داستانگویی در جامعه 
امروز ایران، قدرتمند یا ضعیف. جدا کردن سرنوشت 
ادبیات داستانی ایران از سرنوشت سینمای داستانگوی 
ایرانی امکانپذیر نیست. اینکه داستان نویسان با اکراه 
از سینما حرف بزنند و سینماگران نویسندگان را به 
روشنفکری برج عاج نشینی متهم کنند، فقط اضافه 
کردن پیچی دیگر به پیچش هــای بی پایان موجود 
است. داستان نویسی حاصل بده بستان های فکری فرد 
و اجتماع است که به شکل داستان بازتولید می شود 
و داستان نویس در بســتر اجتماع رشد می کند؛ در 
دل خانواده و تحت تأثیر همــه پیرامونش که فردیت 
او را شــکل می دهند. وقتی از ضعف سینمای ایران 
در داســتانگویی حرف می زنیم، ناخودآگاه از کمبود 
داستان نویس، از فقر ادبیات داســتانی و در پایان از 
فقدان رابطه مناسب ادبیات و سینمای ایران سخن 
می گوییم. بحران داســتانگویی در سینما وقتی حل 
می شــود که بحران داســتانگویی به عنوان بحرانی 
اجتماعی فرهنگــی کــه بهتریــن نشــانه اش آثار 

نویسندگان ایرانی این روزهاست برطرف شود.
 می بینید که در برابر یک هزار توی دیگر قرار گرفته ایم. 
هزار توی بحران داســتانگویی، همین امروز به وجود 
نیامده، ریشــه تاریخی دارد و در طول زمان به پدیده 
پیچیده ای تبدیل شده که اکنون در برابر ماست: پدیده 

ادبیات داستانی ایران.

سنت های داستان نویسی فارسی 
داستان نویسان ایرانی که از 1300تاکنون داستانی به 
فهرست داستان های فارسی، داستانی اضافه کرده اند، 
خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناخودآگاه متعلق به 
2اقلیم متفاوت بوده اند؛ یا از تبار هدایت یا از خانواده 
مستعان. 87سال پس از انتشار یکی بود، یکی نبود 
اثر محمدعلی جمالزاده )1376- 1274( در برلین، 
ادبیات داستانی ایران تحت تأثیر 2نام بزرگ به حیات 
خود ادامه می دهد، صادق هدایت )1330-1281( و 
حسینقلی مستعان )1361-1286(. این 2نویسنده 
با حضور پیشــگامانه خود بر پیشانی داستان نویسی 
ایران 2سرنوشت متفاوت برای نویسندگانی که پس 
از آنها به زبان فارسی داستان نوشتند، رقم زدند. آنها 
از 2جهان متفاوت وارد گود خالی داستان نویسی ایران 
در آن سال ها شــدند؛ یکی با مسخ کافکا و دیگری با 
بینوایان هوگو. هدایت دمخور محافل ادبی نویسندگان 
معترضی بود که در خانه ها و باغ های اطراف تهران دور 
هم جمع می شدند و با ناامیدی از شرایط اجتماعی و 
فرهنگی می نالیدند که تعویض حکومت ها تأثیری 
بر ریشه ها ندارد. مستعان همساز با مدیران صنعت 
نوخواسته سرگرمی که محل کارشان در مرکز پایتخت 
مکان راه اندازی چاپخانه ها و دفاتر نشــریاتی شد که 
هدفشان مخاطبان تازه نونوار شــده ای بود که تازه 
یاد گرفته بودند دست به جیب ببرند و مجله و کتاب 
بخرند. هدایت پشت ســر هم نامه های پرسوزوگداز 
برای دوســتان می نوشت و مســتعان پشت سر هم 
داستان پرسوزوگداز منتشر می کرد. هدایت مستقیم 
با سیاست کار داشت و مستعان هرگز با سیاست کاری 
نداشت؛ هدایت پیچیده بود، مستعان ساده. هدایت 
رفت، مستعان ماند. هدایت تاب نیاورد، مستعان ادامه 
داد. هدایت پیش از کودتا خودکشی کرد و مستعان 
پس از انقالب جان ســپرد. هدایت همچنان محل 
مناقشه است و مســتعان نامی متعلق یه یک دوران. 
میراث داستانی ما در طول این هشتاد و اندی سال، 

متأثر از این دو جهان است.
اگر در همین روزهــای بهاری به یکــی از 10هزار 
کتابفروشی کشور ســر بزنید و خودتان را به قفسه 
داستان های فارسی برسانید و به حاصل تولید کتاب 
بیش از 4700ناشر فعال با شمارگان متوسط بیش 
از 3هزار نســخه نگاهی بکنید، به تنــاوب با آثاری 
روبه رو خواهید شــد که یا از جهان هدایت می آیند، 
یا از دنیای مستعان. در طول 2دهه اخیر، مرزبندی 
جهان هدایتی و مستعانی از درون کتاب ها گذشته 
و به ناشران، پخش کنندگان، گرافیک و صفحه آرایی، 
تعداد صفحات، نام مستعار نویسندگان و حتی قیمت 

ایوب ربیعیادبیات

صنعت نشر
 صنعت نشر و صنعت فیلمسازی  در کشورهایی که اقتباس ادبی در آنها رایج است، زیر سقف بزرگ 
صنعت سرگرمی زنده اند. نزدیکی و تفاهم سینما و ادبیات حاصل یک تفاهم اقتصادی است. فیلم 
به عنوان یک کاالی فرهنگی که جایگاه مهمی در صنعت سرگرمی دارد، مانند هر کاالیی نیازمند 

نزدیکی به ذائقه و خواست مصرف کنندگان است؛ همانطور که یک کتاب داستانی. به همین دلیل 
صاحبان صنایع تولید فیلم همیشه در حال بررسی منابع و مآخذی هستند که به کمک آنها بتوان 

میزان مصرف کاال را در رقابت با کاالهای مشابه افزایش داد.
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