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این ره
که تو می روی...

در ليگ ايران که همه ستاره هايش حدودا 30ساله هستند، اميرحسين حسين زاده تنها ستاره جوان فصل 

بوده است. تنها محصول باکيفيت ليگ ايران اما به کشوري رفت که همه ايراني ها از آنجا ناکام برگشته اند

کی گفته 
جهانی را از 

دست داده ام؟
جواد کریمی، پاسور تیم ملی والیبال 

به خاطر مصدومیت لیگ ملت ها را از دست 
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یادداشت
مریم اردبیلی؛ مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران

امسال به بهانه روز خانواده آرزو می کنیم که توجه به 
رویکرد خانواده محور محدود به یک  روز و یک مناسبت 
نشود و به همه روزهای ســال و به تمامی عرصه های 

مدیریت شهری تسری یابد.
طبق روایات معتبر اسالمی هیچ بنایی محبوب تر از خانواده نزد خداوند، وجود ندارد. 
خانواده در بیانات مقام معظم رهبری به عنوان سلول بنیادی و اصلی جامعه مطرح 
می شود و از سوی دیگر جامعه ما در شئون مختلف ثابت کرده است که حتی فارغ از 
آموزه های دینی هم برای نهاد خانواده ارزشی کلیدی قائل است؛ چنان که در مقام 
مقایسه با سایر کشورهای جهان، خانواده در ایران  شــأن و منزلت ممتازی دارد به 
 نحوی که ایران جزو 10کشور اول جهان در اهتمام و تقدیس این نهاد به شمار می آید. 
این میزان اهمیت و ارزش به نهاد خانواده در جامعه ایرانی-اسالمی، ما را به سمت 
خلق الگویی خانواده محور در مدل حکمرانی بومی هدایت کرده و بر همین مبناست 
که در اصل دهم قانون اساســی خانواده دارای جایگاهی عالی و مترقی است. با این 
همه تأکیدات مبانی دینی، توجه ویژه مقامات عالی نظام و اسناد باالدستی، ولی در 
سطح اجرایی خانواده تاکنون از جایگاهی که شایسته آن است برخوردار نشده است.

در شرایط کنونی که مسیر جوامع در همه دنیا از رویکردهای خطی توسعه ای، عبور 
کرده و تکیه صرف بر ساختارهای رسمی برای حل مشکالت شکست خورده قلمداد 
می شود و هر حکومتی در مسیر یافتن مدل حکمرانی متناسب با فرهنگ و ارزش های 
خود قدم برمی دارد، الزم است تا ما نیز با بازگشت به آرمان های انقالب و مبانی اصیل 
دینی، مدل متناسب خود را از حکمرانی مردم ســاالرانه بازبینی و بازتعریف کنیم. 
رویکرد خانواده محور پاســخی روزآمد و اصیل به این نیاز در سطح مدیریت جامعه 
است که به پشتوانه اندیشه های متعالی دینی مواجهه های فعال با اقتضائات گام دوم 
انقالب دارد. رویکرد خانواده محور در مدیریت شهری، در کنار توجه ویژه به نیازهای 
خانواده برای زیستن در شهر اســالمی، از ظرفیت های متعدد خانواده برای بهبود 
محیط، بهره برداری می کند. تنها در این صورت اســت که می توان از مدل ناکارآمد 
دولت محور در حکمرانی )که در همه تصمیمات و اقدامات فقط به ساختارهای رسمی 
چشم می دوزد( و مدل فردگرای وارداتی غیرمتناسب با مقتضیات بومی فاصله گرفت.

به طور کلی می توان سیاستگذاری مدیریت شــهری در قبال خانواده را به 3دسته 
سیاست های شهر دوست دار خانواده، سیاست های پیوست خانواده و سیاست های 
خانواده محور تقســیم کرد. در سیاســت های شهر دوســت دار خانواده، از آنجایی 
که خانواده برای مدیریت شــهری اهمیت دارد؛ پس آن را از طریق پرداخت انواع 
تســهیالت و تعریف انواع تخفیف ها و معافیت ها حمایت می کند. این نگاه اگرچه 

خانواده را حمایت می کند اما کماکان نگاه انفعالی و بخشی به خانواده دارد.
در دسته دوم نگاه نظام مندتری در نسبت بین مدیریت شهری و خانواده وجود دارد. 
سیاست های پیوست خانواده در پی این است که جهت گیری و تنظیم سیاست های 
شهرداری با درنظر گرفتن مصالح خانواده ها صورت گیرد و در نتیجه ابعاد و آثار انواع 
طرح ها، قوانین و مقررات شهری بر خانواده ها ســنجیده می شود و در صورت لزوم 
متناسب با مصالح خانواده اصالح می شود. در واقع مدیریت شهری سیاست های خود 

را از آزمایشگاه خانواده عبور می دهد.
 اما در سیاســت های خانواده محور، شــهرداری خانواده را به عنوان یک نهاد دارای 
عاملیت به رسمیت می شناسد و برای خانواده ها وجاهت قانونی قائل می شود و بخشی 
از مسئولیت ها و اختیارات خود را به خانواده ها تفویض می کند. شهر خانواده  محور یا 
شهر خانواده، جایی است که حکمران، »خانواده« را به عنوان یک »نهاد« به رسمیت 
شناخته و برای آن هویت رسمی و قانونی و مسئولیت و اختیار قائل است. این رویکرد 

برخالف نگرشی که خانواده را حداقلی و حاشیه ای می بیند به 
خانواده و رکن محوری آن یعنی زنان بها می دهد و زمینه رشد 

زنان و عاملیت آنها در خانواده و جامعه را فراهم می آورد؛ چراکه حضور و عاملیت آنها 
را رمز بهبود وضعیت جامعه می داند.

خانواده ای به وسعت یک شهر
خاورمیانه آبســتن تحوالت بسیاری اســت و برخی 
كارشناســان معتقدند برایند ائتالف سازی های اخیر 
در این منطقه، ایجاد تغییــرات بنیادین در نظم نوین 
منطقه ای و حتی بین المللی و پایان یکجانبه گرایی 
قدرت های غربــی، به رهبری آمریکاســت؛ 
موضوعی كه همگرایی روزافزون روســیه، 
چین و ایران نمودی از این ادعا به حســاب 

می آید...

گفت وگو با  محسن پاک آیین، دیپلمات سابق کشورمان
نشانه های پایان یکجانبه گرایی غرب
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جواد كریمی به مسابقات قهرمانی جهان نمی رسد؟ او به 
همراه میثم صالحی و علی اصغر مجرد لیگ ملت های 

والیبال را به دلیل مصدومیت و جراحی از دست 
داد. حاال و در فاصله یک ماه تا شروع مسابقات 
قهرمانی جهان گفته می شود كریمی در شرایط 
ایده آل نیست و شاید او و میثم صالحی تیم ملی 
را همراهی نکنند. جواد مهرگان یکی از مربیان 

والیبال این خبر را داده است...

گفت وگو با پدر قاری مشهدی که در حادثه منا به شهادت رسید
انس با قرآن از كودكي

جواد کریمی، پاسور تیم ملی والیبال:
كی گفته جهانی را از دست داده ام؟
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انتشار كتاب »راهنمای فیلم ســینمای ایران« به عنوان اتفاقی 
هیجان انگیز در فضای تقریباً راكد ادبیات سینمایی، مجموعه ای از 
واكنش های مثبت و منفی را به همراه داشت. كتابی كه حاال به 
چاپ دوم رسیده است كه با توجه به حجم و البته قیمت 
پشت جلد، می توان آن را نشانه ای از اقبال مخاطب 
چنین متونی دانست. نشانه ای از موفقیت كه بازتاب 
انتقادی گسترده راهنمای فیلم سینمای ایران را هم 

در همین راستا می توان ارزیابی كرد...

با حسن حسینی؛ مولف کتاب راهنمای فیلم سینمای ایران
علیه كلیشه  نقد و تاریخ نگاری سینمایی

قرائت قرآن را از كودكی شــروع كرد. جلــوی تلویزیون 
می نشست و مثل قاریان قرآن سوره ای كه تازه یاد گرفته بود 
را تکرار می كرد. پسرک دوست داشتنی دنیای زیبایی ساخته 
بود برای خودش. انگار هیچ نوایی جز صوت قرآن روح لطیفش 

را آرام نمی كرد. به جای هیاهو در كوچه و بازی با همساالن 
خود بیشتر وقتش را به این كار می گذراند؛ زمزمه كالم 

خدا. بزرگ تر كه شد همراه پدر و برادر بزرگ ترش در 
جلسات قرآن شركت می كرد...
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 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

عدم رعایت حجاب شرعی جرم است
میرمحمد صادقی، حقوقدان درباره جنبه های قانونی 
حجاب در ایران می گوید: »رعایت حجاب شرعی طبق 
تبصره ۶۳۸ قانون مجازات اســالمی ضروری اســت و 
عدم رعایت آن جرم محســوب می شــود.« وی افزود: 
هیچ شکی در این مورد وجود ندارد که رعایت قوانین 

از سوی شهروندان نباید به صورت سلیقه ای باشد.

آنچه مادران باید در مورد تغذیه فرزند خود بدانند
تغذیه در همه گروه های سنی بسیار مهم است و در این 
میان، کودکان استثنا نیستند و تغذیه آنها از بدو تولد 
اهمیت زیادی پیدا می کند. در واقع تغذیه کودکان از 
آن جهــت اهمیــت زیــادی دارد کــه بی توجــه بــودن به 
آن می تواند باعث اختالل در رشــد  شــود. گفت وگوی 
همشهری آنالین با یک متخصص کودکان را بخوانید.
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در شــرایط کنونی می توان ادعا کرد 
روســیه، چین و ایران درحال برداشتن گام های 
مهمی برای همگرایــی در برابر قدرت های غربی 

هستند؟
در این زمینه ابتدا باید به این موضوع اشــاره کرد که 
امروز ناتو بــه رهبری آمریکا، به دنبال این اســت که 
کشــورهای محور در منطقه اقتصادی اوراسیا را که 
گفته می شود می توانند هدایت کننده اقتصاد جهان 
در 25سال آینده باشند، مهار کند. این موضوع بیش از 
همه در نوع مواجهه قدرت های غربی با روسیه، چین 
و ایران که 3قدرت محوری در این منطقه هستند، به 
چشم می خورد و شاهد طرح ریزی های کالن در این 
حوزه برای مقابله و مهار این سه کشــور هســتیم. به 
همین دلیل هم هست که درمقابل چنین رویکردی 
ازسوی غرب با هدف استمرار یکجانبه گرایی در نظام 
بین الملل، شاهد هستیم که روسیه، ایران و چین هم 
تالش می کنند برای مقابله با این کشــورهای غربی 

به سوی همگرایی هرچه بیشتر حرکت کنند.
در شرایط کنونی این رویکرد همگرایانه 
از سوی ایران، روســیه و چین با هدف مقابله با 
یکجانبه گرایی قدرت های غربی در چه قالب هایی 

درحال تحقق است؟
 باید توجه داشــته باشــیم که در این مســیر ایجاد 
ســازمان های منطقه ای تأثیرگذار، مانند ســازمان 
شــانگهای یا اتحادیه اوراســیا مدنظر روسیه، چین 
و ایران قرار گرفتــه  و درعین حال، روســیه و چین 
در اتحادیه های فرامنطقه ای ماننــد »بریکس« نیز 
فعال هســتند؛ اتحادیه ای که متشکل از قدرت های 
نوظهور اقتصادی جهان است و نقش مؤثری در ترسیم 
چشــم انداز آینده اقتصاد دنیا دارد. بر همین اساس 
جمهوری اسالمی نیز تقاضای عضویت در این اتحادیه 
مهم اقتصادی را مطــرح کرده  و این درخواســت با 

استقبال و حمایت روسیه و چین نیز مواجه شده است. 
درچنین شرایطی در مقطع فعلی ایران، چین و روسیه 
در کنار بقیه کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و جنوب 
و غرب آسیا به دنبال نوعی همگرایی هستند تا بتوانند 
با توسعه طلبی و یکجانبه گرایی قدرت های غرب مقابله 

کنند و مانع منفعت طلبی روزافزون آنها شوند.
درحال حاضر این همگرایی میان ایران، 

روسیه و چین چه حوزه هایی را دربر می گیرد؟
این همگرایی در شــرایط نوینی که به وجود آمده، در 
چند حوزه مطرح اســت؛ ازجملــه در زمینه امنیتی 
که همکاری هــای روزافزون برای مبــارزه با قاچاق 
مواد مخدر، قاچاق انســان و همه تهدیدهای امنیتی 
را که از سوی غرب می تواند این کشــورها را تهدید 
کند، دربر می گیرد. ازسوی دیگر وجه مهم دیگر این 
همگرایی، استفاده از فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی 
و تجاری است که از اهمیت راهبردی برخوردار است.

ایــن همگرایــی چــه فرصت ها و 
ظرفیت هایی به ویژه در حوزه اقتصادی به همراه 

دارد؟
در زمینــه همکاری های اقتصــادی، در چند بخش 
می توان شاهد توســعه روزافزون مناسبات با چین و 
روسیه، در کنار بقیه کشورهای منطقه بود که در این 
میان رونق تجارت از محوری ترین موضوع هاســت. 
باید درنظر داشــت که کشــورهای روســیه و چین 
بازار بزرگ و قابل توجهی برای کشــورمان به حساب 
می آیند که به دنبال رونق اقتصادی و صدور کاالهای 
غیرنفتی اســت. درمقابل آنها نیز می توانند نیازهای 
ما را به صورت واردات بــه ایران، تأمین کنند. موضوع 
مهم دیگر، ماهیت بســیار خــاص ژئوپلیتیک ایران 
اســت که قابلیت های ویژه ای را برای مــا در حوزه 
حمل و نقــل و ترانزیت به وجود آورده اســت؛ چین و 
روسیه و همچنین کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و 

تعدادی از کشورهای محصور در خشکی در همسایگی 
ما، می توانند از چنین ظرفیت مهمی استفاده کنند. 
آنها می توانند با بهره گیری از خطوط ریلی، جاده ای 
و دریایی وارد ایران شــوند و خود را به آب های گرم 
خلیج فارس و دریای عمان برسانند. اکنون این اتفاق 
درحال رخ دادن است و برخی کشورها از ظرفیت های 
ایران در این بخش اســتفاده می کنند. در این میان 
چینی ها نیز در راستای طرح و ابتکاری که در سال های 
اخیر درحال پیشبرد آن هستند، به نام »یک کمربند 
- یک جاده« یا »جاده ابریشــم جدید«، محور اصلی 
را برای همکاری با ایران، بحث حمل و نقل و ترانزیت 
قرار داده اند. آنها معتقدند ایران حلقه اتصال آســیا، 
اروپا و آفریقا به حســاب می آید. درچنین شرایطی، 
در قالب نشست هایی مانند آنچه در روزهای اخیر در 
تهران شــاهد آن بودیم، می توان زمینه مناسب برای 
بهره مندی از فرصت های موجــود را افزایش داد. این 
اجالس سه جانبه که با حضور روسای جمهور روسیه 
و ترکیه در تهــران همراه بود، فرصت بســیار خوبی 
برای توسعه همکاری های اقتصادی در سطح منطقه 
به حساب می آید و در عین حال می تواند امنیت زا باشد، 
چراکه امروزه اقتصاد ارتباط نزدیکی با امنیت سازی 
دارد. اگر در منطقه ای امنیت از بین برود، ســرمایه 
جذب نخواهد شــد و این موضوع می تواند زمینه ساز 

بروز مشکالت فراوانی شود.
چه چالش هایی، فرصت های موجود در 

این همگرایی را تهدید می کند؟
به نظر من در شــرایط کنونی، مهم ترین تهدید 
گسترش تروریسم در منطقه است؛ تهدیدی که 
ازسوی آمریکایی ها وارد شده است و ازسوی 
برخی کشورهای منطقه نیز حمایت می شود. 
هدف اصلی آن هم بی ثبات سازی کشورهای 
باثبات این منطقه اســت. با وجود این اما 

 پوست اندازی 
در روابط ایران و کشورهای عربی

 وزیر امورخارجه عراق: موعد دیدار علنی وزرای امورخارجه 
ایران و عربستان به زودی مشخص خواهد شد

پس از ناکامی محور آمریکایی - صهیونیستی برای ائتالف سازی 
علیه ایران در خاورمیانه، اکنون به نظر می رسد برخی کشورهای 
عربی، به جای واگرایی، درحال برداشتن گام هایی برای توسعه 
روابط خود با ایران هســتند، چراکه در روزهای اخیر، اخبار  از 
تمایل برخی سران عربی که تا پیش از این موضع غیردوستانه 
در قبال تهران داشتند، برای افزایش همکاری ها با ایران حکایت 
دارد. به گزارش همشــهری، با توجه به این موضوع بود که در 
روزهای اخیر شاهد انتشــار اخباری بودیم که از یک سو نشان 
می داد ســعودی ها به فکر ارتقای سطح روابط با تهران هستند 
و ازســوی دیگر پادشــاه اردن نیز بر این نکتــه تأکید کرد که 
همه کشــورهای عربی خواهــان برقراری »روابــط خوب« با 
جمهوری اسالمی هســتند. در چنین شــرایطی، تأکید اخیر 
وزیر امورخارجه عربستان مبنی بر اینکه چیزی به نام »ناتوی 
عربی« وجود ندارد، از شکست تالش ها برای ائتالف سازی علیه 
جمهوری اســالمی حکایت دارد و ناظران تحوالت منطقه ای 
معتقدند کشــورهای عربی درحال برداشتن گام  های مهمی با 

هدف اعتمادسازی هرچه بیشتر با تهران هستند.

دیدار قریب الوقوع وزرای خارجه ایران و عربستان
با توجه به همین موضوع هم بود که وزیر امورخارجه عراق که 
کشورش میزبانی ازگفت وگوها میان تهران و ریاض را برعهده 
داشــته  اســت، در روزهای اخیر از تعیین تاریخ دیدار وزرای 

امورخارجه ایران و عربستان در بغداد در آینده نزدیک خبرداد.
فؤاد حسین با اشــاره به برگزاری 5دور گفت وگو میان تهران و 
ریاض به میزبانی بغداد در سطح امنیتی، اعالم کرد که »ولیعهد 
عربســتان از عراق خواســته تدارکات الزم برای دیدار وزرای 
امورخارجه عربستان و ایران در بغداد را فراهم کند«؛ دیداری که 

گفته می شود وزارت امورخارجه عراق درحال تدارک آن است.
وی به این موضوع هم اشــاره کرده اســت که موعد این دیدار 
علنی با حضــور وزرای امورخارجه ایران و عربســتان به زودی 
مشــخص خواهد شــد و مذاکرات امنیتی میان 2کشــور، به 
نشســت های علنی دیپلماتیک تبدیل می شــود. این موضوع 
درحالی اســت که ســخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان 
نیز در آخرین نشســت خبری خود گفت وگوها با عربستان را 
»روبه جلو« و »مثبــت« ارزیابی کرد و روند طی شــده در این 
حوزه را »دلگرم کننده« دانســت. موضع گیــری ایران در این 
زمینه را می توان تأیید ضمنی خبر اعالم شــده از ســوی وزیر 
امورخارجه عراق قلمداد کرد ؛ چراکه ناصر کنعانی تأکید کرد که 
»درحال حاضر می توانیم دور بعدی نشست دوجانبه را در بغداد 
و در سطح مناسبی داشته باشــیم و با استفاده از دستاوردهای 

گذشته، گام های جدی و ملموس به سمت جلو برداریم.«

ارتقای روابط ایران و امارات
عالوه  بر عربســتان، امارات متحده عربی نیز درحال برداشتن 
گام های روبه جلو در زمینه ارتقای روابط با جمهوری اســالمی 
اســت و ابراز تمایل اخیر مقام های عالی رتبه امارات برای اعزام 
ســفیر به ایران، با واکنش مثبت تهران مواجه شد و سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی این موضوع را نشان دهنده شکل گیری فضای 
مثبت در منطقه تلقی کرد. موضع گیری اخیر انور قرقاش، مشاور 
رئیس دولت امارات در امور دیپلماتیک، درباره اینکه »ابوظبی 
به دنبال فرستادن سفیر به تهران و ازسرگیری روابط با ایران است 
و این کشور در پی ایجاد هیچ محوری علیه هیچ یک از کشورهای 
منطقه، به ویژه ایران نیست« نشان می دهد امارات پس از گذشت 
7سال از کاهش ســطح روابط دیپلماتیک، بار دیگر قصد دارد 

سطح روابط خود را با ایران در عرصه سیاسی گسترش دهد.
این درحالی است که در 7سال گذشــته و پس از اینکه به دنبال 
قطع روابط ایران و عربستان در ســال۱3۹۴، امارات نیز سطح 
روابط سیاســی و دیپلماتیک خود را با تهران کاهش داد و این 
روابط از سطح سفیر به کاردار تنزل پیدا کرد، روابط 2کشور با 
فرازونشیب  های بسیاری همراه بوده است؛ تا جایی این روابط که 
در گذشته، به ویژه در حوزه اقتصادی، از استحکام قابل توجهی 
برخوردار بود، در مقاطعی حتی به سمت خصومت نیز سوق پیدا 
کرد. در ماه های اخیر گفت وگوهــای تلفنی وزرای امورخارجه 
2کشور به صورت محسوسی افزایش یافته و تعامالت دیپلماتیک 
2کشور از تالش دوجانبه برای رفع برخی اختالف های موجود 

حکایت دارد.

عقب نشینی اردن از »ناتوی عربی«
ازسوی دیگر ابراز تمایل ضمنی برخی کشورهای عربی خارج از 
منطقه خلیج فارس، مانند اردن و مصر، برای کاهش تنش  ها با 
تهران نشان دهنده آغاز فصل نوینی در روابط جمهوری اسالمی 
و کشورهای عربی اســت. برهمین اســاس هم بود که پس از 
انتشــار اخباری مبنی بر انجام گفت وگوهــای امنیتی میان 
تهران و قاهره، اکنون پادشــاه اردن نیز تأکید می کند که همه 
کشورهای عربی خواهان روابط خوب با تهران هستند؛ روابطی 
که به گفته عبداهلل دوم »باید براســاس اصول احترام متقابل، 
حسن همجواری و احترام به حاکمیت باشد.« وی در گفت وگو 
با روزنامه »الرأی« این کشــور، برخالف برخی مواضع گذشته 
خود، با بیان اینکه موضوع ائتالف )ناتوی عربی( درحال حاضر 
مطرح نیســت، عنوان کرد که »ما خواهان تنــش در منطقه 
نیستیم، همه کشــورها خواهان روابط خوب با تهران براساس 
احترام متقابل، حسن همجواری، احترام به حاکمیت کشورها 
و عدم مداخله هســتند. می بینیم که گفت وگو بهترین راه حل 
برای حل اختالفات است.« اگرچه عبداهلل دوم در این گفت وگو 
به تکرار ادعاهای واهی علیه جمهوری اسالمی پرداخت و گفت 
که »ایران در کشورهای عربی دخالت می کند و امیدواریم شاهد 
تغییر رفتار ایران باشیم«، اما عقب نشینی وی از راهبرد »ناتوی 
عربی« از تمایل اردن برای کاهش تنش ها با تهران حکایت دارد.

 صولت مرتضوی
 معاون اجرایی رئیس جمهور

ســفر  نخســت  دوره  آینــده  2هفتــه 
اســتانی دولــت ســیزدهم بــا ســفر بــه 
همــدان و کرمــان پایــان می یابــد و بــا 
اتمام یک ســالگی دولت و پایان ٣١سفر 
استانی عملی شدن مصوبات را پیگیری 
می کنیم. امیدواریم در یک سالگی دولت 

گزارش مطلوبی را ارائه دهیم./ایرنا

سرلشکر حسین سالمی
فرمانده کل سپاه

در جنگ، سالح مؤثر اســت به همین 
جهت به دنبال تولید و در اختیار گرفتن 
پیشــرفته ترین ســالح ها هســتیم، اما 
بــه آنهــا تکیــه نمی کنیــم و از ســالح 
معجــزه نمی خواهیــم؛ بلکــه بــه خــدا 
تکیه می کنیم، چــون این رمــز پیروزی 

ماست./ فارس

 حجت االسالم علی نوری
 سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه 

جمعه
هر جمعه خطبه های ائمه جمعه به ویژه 
نمایندگان ولی فقیه در مراکز اســتان ها 
دســتخوش تحریف و تغییرات می شــود 
و شــایعاتی توزیع شــده و افــکار عمومی 
را منحرف می کند کــه این اتفاق ناگواری 

است و باید به آن توجه داشت./ ایسنا

دستگیری عوامل موساد 
چند ساعت قبل از انفجار

دســتگیری اعضای عملیاتی جاسوسان موساد در 
حالی انجام شــد که بنا به اعالم نورنیوز حتی مواد 
منفجره شدیداالنفجار نیز از سوی این گروه در محل 
مورد نظر کار گذاشــته شــده و تنها چند ساعت به 
اجرای مرحله نهایی عملیات تروریســتی آنها زمان 
باقی بــود. روز گذشــته وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی با انتشار خبر کوتاهی اعالم کرد: شبکه ای از 
عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی که برای 
انجام عملیات تروریستی به کشور اعزام شده بودند، 
توسط سربازان گمنام امام زمان ارواحنا فداه شناسایی 
و کلیه  عناصر عملیاتی بازداشت شدند.  شبکه فوق از 
ماه ها قبل با هدایت سرپل سازمان جاسوسی رژیم 
صهیونیستی از طریق اقلیم کردســتان عراق وارد 
ایران شدند و ضمن شناسایی یکی از مراکز حساس 
کشور در اســتان اصفهان، قصد داشتند نسبت به 
انفجار آن اقدام کنند. این گزارش حاکی است؛ عناصر 
عملیاتی این شبکه، ماه ها برای اجرای این عملیات 
در یکی از کشــورهای آفریقایی تحت آموزش بوده  
و چندین نوبت نیز عملیات مــورد نظر را به صورت 
شبیه سازی شده اجرا کردند. دســتگیری اعضای 
عملیاتی این شــبکه پیچیده در حالی انجام شد که 
حتی مواد منفجره شــدیداالنفجار نیز از سوی این 
گروه در محل مورد نظر کار گذاشته شده و تنها چند 
ســاعت به اجرای مرحله نهایی عملیات تروریستی 

آنها زمان باقی بود. 

نقل قول خبر

امنیتی

سیاست همسایگی

جمعی از سفیران جدید ایران روز  سیاست 
شــنبه پیش از عزیمت به محل خارجی

مأموریــت خــود بــه حضور 
رئیس جمهور رسیدند و با وی دیدار و گفت وگو 
کردند. سیدابراهیم رئیسی در این دیدار سفیران 
را نمایندگان نظام اســالمی معرفی کرد که باید 
منافع و ارزش های جمهوری اســالمی ایران را 

نمایندگی و تأمین کنند.
به گــزارش فارس، رئیس جمهــور ضمن تأکید 
بر لزوم ارزیابی عملکرد ســفرا براســاس اهداف 
تعیین شده برای هر کشور ازجمله میزان کمک 
به توســعه اقتصادی جمهوری اســالمی ایران، 
توجه ویژه به امور ایرانیان خارج از کشور، رعایت 
و بســط ارزش های اســالمی و انقالبی در رفتار 
فردی و خانوادگی سفرا و مقابله با هرگونه روابط 
ناســالم اقتصادی در حوزه مأموریــت، آنان را 
موظف به تالش بــرای تحقق نهایــی اهداف و 
سیاست های کشور دانست. رئیسی برای سفیران 
جدید جمهوری اســالمی ایران در کشــورهای 
لهستان، گرجستان، سیرالئون، چک، لبنان، هند 
و همچنین نماینده دائم ایران در ســازمان ملل 
متحد در نیویورک و نماینده دائم ایران در دفتر 
سازمان ملل در ژنو آرزوی موفقیت کرد. براساس 
این گزارش، محمود ادیب قرار است به عنوان سفیر 
جدید ایران در گرجستان جایگزین اکبر قاسمی  
در تفلیس شود. ایرج الهی دهقی، رئیس اداره دوم 
اوراسیای وزارت امور خارجه هم جایگزین علی 
چگنی در دهلی نو شــد. مجتبی امانی، رئیس 
پیشین دفتر حافظ منافع ایران در قاهره )مصر( 
هم به عنوان سفیر جدید در بیروت منصوب شد. 
امانی ۹ سال از فعالیت دیپلماتیک خود در وزارت 

امور خارجه را در کشور مصر گذرانده است. حسین 
غریبی هم که چندی اســت به عنوان سرپرست 
سفارت ایران در ورشو مشغول به فعالیت است، 
به عنوان سفیر جدید ایران در لهستان منصوب 
شد. حجت االسالم سیدخلیل ساداتی امیری هم 
به عنوان سفیر جدید ایران در سیرالئون منصوب 
شد. ساداتی  امیری در سوابق کاری اش عهده دار 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در گینه کوناکری 
نیز بوده است.ســیدمجید قافله باشــی، معاون 
پژوهشــی و مطالعاتی دفتر مطالعات سیاسی و 
بین المللی وزارت امور خارجه نیز عهده دار سفارت 

ایران در جمهوری چک شد. 

 ایروانی جایگزین تخت روانچی
ســعید ایروانی هم به جای مجید تخت روانچی 
به عنوان سفیر و نماینده جدید ایران در سازمان 
ملل در نیویورک منصوب شد. ایروانی پیش از این 
به عنوان کاردار سفارت ایران در بغداد، دبیر شورای 
راهبردی روابط خارجی و معاون سیاست خارجی 
و امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی فعالیت کرده و در مذاکرات ایران و عربستان 
در بغداد نیز ریاست هیأت ایرانی را برعهده داشت. 
علی بحرینی هم به عنوان ســفیر و نماینده دائم 
جمهوری اسالمی ایران در دفتر سازمان ملل در 
ژنو به جای اســماعیل بقایی هامانه عهده دار این 
سمت شد.  سفیر ایران در اتیوپی و نماینده ایران 
در اتحادیه آفریقا، نماینده وزارت امور خارجه در 
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، ریاست اداره حقوق 
بشــر وزارت خارجه و فعالیت در بخش سیاسی 
سفارت ایران در برلین ازجمله فعالیت های علی 
بحرینی در طول دوران فعالیتش در بحرین است.

تأکید رئیسی بر ضرورت توسعه اقتصادی 
ایران در دیدار سفرای جدید 

پاک آیین، دیپلمات سابق ایران در گفت وگو با همشهری تشریح کرد:

نشانه های پایان یکجانبه گرایی غرب
خاورمیانه آبستن تحوالت بســیاری است و برخی 

گفت وگو
کارشناسان معتقدند برایند ائتالف سازی های اخیر در 
این منطقــه، ایجاد تغییرات بنیادیــن در نظم نوین 
منطقه ای و حتی بین المللی و پایان یکجانبه گرایی قدرت های غربی، 
به رهبری آمریکاست؛ موضوعی که همگرایی روزافزون روسیه، چین 

و ایران نمودی از این ادعا به حســاب می آید. محســن پاک آیین، 
دیپلمات سابق ایران معتقد است قدرت های غربی که نگران همگرایی 
بیش  از پیش ایران، چین و روسیه هستند، رویکرد مهار کشورهای 
محور در منطقه اوراسیا را دنبال می کنند.گفت وگوی همشهری با 

محسن پاک آیین را در ادامه می خوانید.

»نه« صریح کشورهای عربی به آمریکا
رئیس دفتر حافظ منافع ایران در مصر گفت: کشورهای عربی 
به سطحی از استقالل رأی و خودباوری رسیده اند که به آمریکا 
با صراحت »نه« بگویند. محمدحسین سلطانی فرد در صفحه 
توییتر خود در این باره نوشت: »یک نکته مهم در سفر بایدن 
به جده وجود دارد که قابل توجه است؛ اینکه کشورهای عربی 
به سطحی از استقالل رأی و خودباوری رسیده اند که به آمریکا 
با صراحت »نه« بگویند، تحول مهمی است. صهیونیست ها که 
جشن گرفته بودند در اجالس جده حضور خواهند داشت و 

علیه ایران ائتالف خواهند کرد، خیلی سرخورده شدند.«

جمهوری اسالمی موفق شد با ابتکارات سردار سپهبد 
شهید حاج قاسم ســلیمانی و همچنین جانفشانی 
رزمندگان اسالم و مدافعان حرم، تروریسم تکفیری 
را که توسط آمریکا در عراق و سوریه ایجاد شده بود و 
ازسوی چند کشور منطقه هم حمایت می شد، از بین 
ببرد. امروز این تروریســم در افغانستان و درمناطق 
شمالی این کشور، به عنوان »داعش«، خیمه زده است 
و تهدیدی جدی برای صلح و ثبات در منطقه به شمار 
می رود. در ایــن بین بی ثباتی در افغانســتان و نبود 
یک دولت فراگیــر نیز مزید بر علت شــده تا فضای 
بهتری برای گسترش تروریسم فراهم شود. بنابراین 
شرایط ایجاب می کند که چین، ایران و روسیه برای 
مقابله با گسترش تروریسم در منطقه با یک سازوکار 
دسته جمعی فعالیت و بقیه کشورهای منطقه را برای 
مبارزه با این پدیده شوم بسیج کنند. در این میان با 
توجه به اینکه هم روســیه در مناطق مسلمان نشین 
خود و هم چین در منطقه »سین کیانگ«، که آنجا هم 
مسلمان نشین است، با مشکل جدی تروریسم تکفیری 
و نفوذ تفکــرات وهابی مواجهند و بقیه کشــورهای 
منطقه هم به نحوی با این چالش دســت به گریبان 
هســتند، می توانند با ایجاد سازوکارهای منطقه ای، 
رویکرد مبارزه با تروریسم را با جدیت بیشتری، تا از 
بین رفتن آن، پیگیری کنند. از آســیب های دیگری 
که به لحاظ امنیتی در منطقه وجــود دارد، می توان 
به قاچاق موادمخدر نیز اشاره کرد که آن هم به نوعی 
زاییده اقدام های تخریبی آمریکا و عواملی اســت که 
20سال در افغانستان حاکمیت داشتند و سبب شدند 

تولید مواد مخدر در این کشور افزایش یابد.
ســفر منطقه ای بایدن چه تأثیری بر 

تحوالت منطقه ای در خاورمیانه داشته است؟
واقعیت این اســت که ســفر منطقه ای جــو بایدن 
دســتاوردی نداشــت. او در موقعیــت ضعیفــی به 
سرزمین های اشغالی و عربستان سعودی رفت. سفر 
منطقه ای بایدن در زمانی اتفــاق افتاد که او مدت ها 
ادعا می کرد با آنها ارتباط نزدیکی برقرار نخواهد کرد، 
به خصوص با ســعودی ها که مباحث حقوق بشری، 
ازجمله قتــل جمال خاشــقچی، روزنامه نگار منتقد 
ســعودی، اصلی ترین دلیل چنین رویکردی عنوان 
می شد، اما به دلیل برخی نیازمندی ها و همچنین جنگ 
اوکراین مجبور شد به سرزمین های اشغالی و همچنین 
عربستان سعودی سفر کند. این در شرایطی است که 
بنا به اذعــان خود آمریکایی ها، بایــدن از این حضور 
منطقه ای، چه در تل آویو و چه در ریاض، دستاوردی 
نداشته است. به نظر می رسد امروز عربستان سعودی 
ترجیح می دهد با روسیه و کشورهای اوراسیایی کار 
کند. رژیم صهیونیستی هم که درحال حاضر دارای یک 
نخست وزیر موقت است، امیدی به آینده حمایت های 
دولت بایدن ندارد. برهمین اســاس سفر منطقه ای 
رئیس جمهــور آمریکا در موقعیت ضعف انجام شــد 
و اصال با نشست سه جانبه روســیه، ایران و ترکیه در 
تهران قابل مقایسه نیست. درچنین شرایطی ایران و 
روسیه به همکاری های راهبردی خود ادامه می دهند 
و هر دو می کوشند ترکیه را به همکاری های منطقه ای 
بازگردانند تا این کشور برای استقرار امنیت و توسعه 
مناسبات اقتصادی همراه دیگر کشورها باشد و امید 
می رود این تالش ها 

به نتیجه برسد.



3 دوشنبه 3 مرداد 1401
 شماره  8551

 عطر سیب در شرق تهران
 رویداد فرهنگی و نمایشگاه »عطر سیب« در میدان امام حسین)ع( 

آغاز شد.  امسال گرمای شدید هوا باعث شد که ساعت شروع 
به کار غرفه ها و اجرای برنامه ها از 16 تا 23 تعیین شود. 

 دیروز عملیات عمرانی 2ابرپروژه 

مهم و تأثیر گــذار در حمل ونقل و گزارش
ترافیک تهران با حضــور علیرضا 
زاکانی، شهردار تهران کلید خورد. یکی از این پروژه ها، 
کلنگ زنی بزرگراه شهیدشوشتری و دیگری پروژه 
شهیدبروجردی اســت؛ پروژه هایی که به سال های 
گذشــته برمی گردد، اما هرکدام به دالیل مختلف 
سال ها بود که متوقف شــده بودند. اکنون مدیریت 
جدید شهر تهران همانطور که وعده داده بود، پس از 
پیگیری و بازنگری های الزم و برطرف کردن موانع و 
مشکالتی که وجود داشت، اجرای این ابرپروژه های 
مهم و تأثیر گذار ترافیکی پایتخت را آغاز کرده است؛ 
محورهایی که امکان دورزدن ترافیک و رسیدن سریع 

به مسیرهای برون شهری را فراهم می کنند.

تکمیل بزرگراه شهیدشوشتری، پس از 12سال 
به گزارش همشهری، حدود 12سال پیش اجرای 
طرح بزرگراه شهید شوشتری که از محدوده بزرگراه 
امام رضا)ع( به انتهای بزرگراه رسالت منتهی می شود، 
کلید خورد، اما به دالیل مختلف ازجمله قرار گرفتن 
بخشــی از این پروژه در محدوده های نظامی شرق 

تهران و همچنین پارک ملی ســرخه حصار، وجود 
معارض هایی که عمدتا نهاد های دولتی و حکومتی 
بودند و همچنین کمبــود نقدینگی، پس از اندکی 
پیشرفت از سال1۳۹۷ به بعد متوقف شد. تا اینکه 
در پاییز سال گذشته علیرضا زاکانی از آغاز پیگیری 
و انجام کارهای الزم در جهت برطرف کردن موانع و 
مشکالت و در نهایت تکمیل کمربندی شرق تهران 
خبر داد. نکته مهم اینکه در بازنگری صورت گرفته 
با هدف رعایت مالحظات زیست محیطی و حفاظت 
از بوستان جنگلی ســرخه حصار، طول تونل پروژه 
بزرگراه شهیدشوشتری افزایش پیدا کرده است. به 
این ترتیب حدفاصل بزرگراه شهیدیاسینی تا بعد از 
دره رزک به صورت تونلی طراحی شده است؛ تونلی 
که طول آن در 2 مســیر رفت و برگشت به حدود 
۸کیلومتر می رسد. بزرگراه و تونل شهیدشوشتری 
محوری شمالی- جنوبی در منتهی الیه شرق تهران 
قرار دارد که به عنوان محور کمکی بزرگراه بســیج 
احداث می شود. همچنین بزرگراه شهیدشوشتری، 
بزرگراه های آزادگان و امام رضا)ع( در جنوب شرق 
پایتخت را به بزرگراه شهیدیاسینی در شمال شرق 
متصل می کند. عباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی 

شــهرداری تهران در این رابطه می گوید: »بزرگراه 
شهیدشوشتری، نقش اساسی در هدایت ترافیک 
ترانزیتی برون شهری به خارج از شهر تهران و کاهش 

بار ترافیک در معابر شرقی دارد.«

آغاز پروژه شهیدبروجردی پس از توقف 8ساله 
شــهردار تهــران عالوه بــر کلنگ زنــی بزرگراه 
شهیدشوشــتری، ظهر دیروز به همراه تعدادی از 
مدیران شــهری از پروژه احداث بزرگراه ۷۶متری 
شــهیدبروجردی نیز بازدید کــرد و از نزدیک در 
جریان آخرین وضعیت این پروژه مهم و تأثیرگذار 
ترافیکی پایتخت قــرار گرفت. این پــروژه نیز در 
ســال1۳۹۳ کلید خورد، اما پس از مدتی متوقف 
شد. زاکانی در حاشیه این بازدید با بیان اینکه پروژه 
ساخت بزرگراه شهیدبروجردی ادامه بزرگراه یادگار 
امام)ره( تا آزادگان اســت، گفــت: »ادامه بزرگراه 
یادگار امام)ع( تبدیل به ســه راه می شــود. بخش 
غربی، مهم ترین بخش این بزرگراه به حساب می آید 
و امکانی را ایجاد می کند تا در غرب تهران از بزرگراه 
یادگار امام)ره( تا انتهای بزرگراه آزادگان، مسیری 
مستقیم و مطلوب ایجاد شــود. این دوره مدیریت 

شهری جدید اهتمام ویژه ای به تکمیل بزرگراه غربی 
بزرگراه یادگار امام)ره( در مناطق ۹ و 1۸ دارد. امسال 
بخش منطقه۹ این بزرگراه تکمیل خواهد شــد و 
در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت. این پروژه 
امکانی را نظیر بزرگراه امام علی)ع( در قسمت شرق 
تهران برای غرب پایتخت، ایجاد می کند. به گفته 
شهردار تهران بخش اول بزرگراه شهید بروجردی 
به ۷۵۰میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد که امسال 
مقدمات تأمین قطعی آن آماده می شــود. بخش 
تقاطع الغدیر تا انتهای مهرماه راه اندازی می شود 
و از تقاطع الغدیر تا بلوار بهار تا 22بهمن در اختیار 
شهروندان قرار خواهد گرفت.  از سوی دیگر، احداث 
شاخه غربی ادامه بزرگراه یادگار امام)ره( و اتصال 
آن به بزرگراه فتح نیز با توجه به پروژه های در حال 
اجرای بزرگراه شهیدبروجردی و بلوار بهاران، این 
معبر بزرگراهی شــمالی- جنوبی را به جاده ساوه 
متصل و به عنوان یکی از مبادی ورودی و خروجی 
جنوب غرب پایتخت مطرح خواهد ساخت. زاکانی 
در بازدیــد از کارگاه احداث شــاخه غربی بزرگراه 
یادگار امام)ره(  هم اعالم کرد که شرایط آغاز عملیات 
اجرایی آن  تا پایان تابستان امسال فراهم خواهد شد.

کمربند ترددی پایتخت تکمیل می شود 
عملیات اجرایی 2 ابرپروژه ترافیکی شرق و غرب تهران با حضور شهردار تهران آغاز شد

3هزار خانه برای تهرانی ها
پروژه ۳ساله احداث ۳هزار واحد مسکونی قرارگاه تأمین 

مسکن تهران رسماً آغاز شد

عملیات احداث ۳هزار واحد مســکونی قرارگاه مســکونی 
جهادی تامین مسکن شهر تهران رسما آغاز شد. به گزارش 
همشهری، پس از آنکه مراســم کلنگ زنی این تعداد واحد 
مسکونی به پایان رســید، قرار شد عملیات طراحی و صدور 
پروانه های الزم به زودی شروع شود. بدین ترتیب، در مدت 
زمان ۳ساله قرار است ۳هزار واحد مسکونی قرارگاه مسکونی 
جهادی در شهر تهران احداث شــود. این اقدام در راستای 
تامین 1۸۰هزار واحد مســکونی برای پایتخت کشور انجام 
می شود.در این میان، خبر احداث شهرکی بزرگ در تهران 
داده می شود که به نوعی می تواند اکباتان 2 نام بگیرد؛ البته با 

شاخصه ها و امکاناتی بهتر از اکباتان فعلی.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز با اشاره به 
سختی های فرایند صدور پروانه در سال های گذشته، گفت: 
»طی ۸سال گذشته به صورت مداوم کاهش صدور پروانه رخ 
داده است اما با برنامه ریزی های انجام شده در شهرداری، طی 
کوتاه مدت به سمت کاهش زمان صدور پروانه رفته ایم و از 
سوم مرداد 1۴۰1 کارهای صدور پروانه در سامانه به صورت 
یک هفته ای انجام می شــود. به زودی به وعده رسیدن زمان 

صدور پروانه به 2ماه خواهیم رسید.«
به گفته حمیدرضا صارمی، ســازمان نوسازی بند 1۵ طرح 
تفصیلی را به تصویب کمیســیون ماده۵ رسانده و موضوع 
احداث ساختمان ها، به روند رو به رشد رسیده است. در آیین 
کلنگ زنی ۳هزار واحد مســکونی که شهردار تهران، رئیس 
بنیاد مسکن انقالب اســالمی، معاون شهرسازی و معماری 
شهرداری تهران و سرپرست ســازمان نوسازی شهر تهران 
 حضور داشــتند هم خبرهای دیگری در ایــن زمینه اعالم 

کردند.

بی توجهی به نیاز مردم سبب اجاره نشینی بیشتر
علیرضا زاکانی، شهردار تهران: امروز اگر 
یک میلیون مسکن در تهران کم داریم 
و به نیــاز مردم بی توجهی شــده و این 
مسئله سبب اجاره نشینی بخش زیادی 
از مردم شده است طوری که مردم برای اجاره نشینی بیش 
از ۶۵درصد از درآمد خود را هزینه می کنند و آرزوی صاحب 
مسکن شدن مردم به ۶۷سال رسیده است. امروز به برکت 
اهتمام دولت و نقش آفرینی نیروهایی که خودشان را نوکر 
مردم می بینند، این مسیر تغییر کرده و ما نیز در کنار دولت 
انقالبی مسیری را انتخاب کردیم که نســبت به نیاز مردم 

بی مسئولیت نباشیم.

الگویی فراتر از شهرک اکباتان
حمیدرضا صارمی، معاون شهرســازی 
و معمــاری شــهرداری تهــران: یکی 
از محورهــای اصلی شــهرداری، ایجاد 
محله های الگو با معیارهای زیست  الگو 
و با رعایت هویت ایرانی اســالمی اســت. یک محله الگو به 
مســاحت ۵۰هکتار در مرحله طراحی اولیه است؛ الگویی 
که فراتر از شهرک اکباتان باشــد و بحث کیفیت زندگی و 
سرانه های شهری و محوریت مســجد و حضور مردم در آن 
رعایت شود. از روز سه شنبه 2 تفاهمنامه با بنیاد مستضعفان 
و ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( منعقد خواهد شد. عالوه بر 
این، سازمان اجاره داری حرفه ای در سازمان نوسازی در حال 

شکل گیری است.

احداث شبانه روزی واحدهای مسکونی 
اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی: قرار بود ۷هزار واحد مسکونی 
در خردادماه بسازیم که با تأخیر روبه رو 
شــد، ولی کلنگ ســاخت ۳هزار واحد 
مسکونی به زمین زده شد و هم اکنون به صورت شبانه روزی 
عملیات اجرایی آن در حال انجام اســت. در شهر تهران در 
چند ماه گذشته با شــهرداری تهران   بر سر ساخت 1۰هزار 
واحد مسکونی از 1۸۰هزار واحد مسکونی که قرار است در 
پایتخت ساخته شــود، توافقات انجام شــد. به این ترتیب، 
کلنگ ۳هزار واحد مســکونی قبل از عید با حضور شهردار 

به زمین زده شد. 

جریان پایدار ساخت مسکن 
مهدی هدایت، سرپرســت ســازمان 
نوســازی شــهر تهــران: تفاهمنامــه 
ساخت ۵هزار واحد مســکونی با ستاد 
اجرایــی فرمان حضــرت امــام)ره( و 
1۰هزار واحد مســکونی با بنیاد مســتضعفان به دســتور 
 شــهردار تهران طــی روزهــای آینــده منعقــد خواهد

 شد.  در فاز نخست اجرای این پروژه، ۸۰۰واحد و در فاز دوم 
12۰۰واحد مسکونی با مشارکت سازمان نوسازی شهر تهران 
و بنیاد مسکن انقالب اسالمی ساخته می شود. امیدواریم فاز 
نخست این پروژه مسکونی که در بافت فرسوده منطقه 1۸ 
و در محله شــهید رجایی واقع شــده، طی ۳۶ماه آینده به 
بهره برداری برســد. ساخت مسکن در شــهر تهران به یک 

جریان پایدار تبدیل خواهد شد.

3هزار واحد مسکونی؛ کجا و چطور؟ 
 50هزار هکتار زمین مرحله طراحی اولیه پیش بینی 

شده است.
 2منطقه 18 و 19 در بخشی از این پروژه قرار دارند.

 60هزار واحد مسکونی در اراضی رهاشده منطقه 18 
طی سال های بعد عملیاتی می شود.

 40هزار واحد مسکونی در اراضی رهاشده منطقه19 
طی سال های بعد عملیاتی می شود.

 2000واحد مسکونی در محله شهید رجایی  منطقه18 
اجرا شد.

 800واحد مسکونی در فاز نخست در محله شهید 
رجایی احداث می شود. 

 1200واحد مســکونی در فاز دوم در محله شهید 
رجایی ساخته می شود.

علیرضا جالینوس
مدیرعامل مؤسسه فناوران شهر تهران 
هم اکنون 1۰۹دفتر خدمات الکترونیک 
شــهر در مناطــق 22گانــه تهــران فعــال 
و دایــر اســت کــه صاحبــان مشــاغل 
خدماتی-درمانی می توانند با مراجعه به 
نزدیک ترین دفتــر خدمات الکترونیک 
شــهر نســبت بــه عقــد قــرارداد حمل و 
دفــع پســماند بیمارســتانی و درمانــی 

اقدام کنند.

سیدمحمدرحیم مرتضوی
شهردار منطقه۹ تهران

 کمترین میزان زباله و پســماند خانگی 
روزانه در بیــن مناطق 22گانــه تهران با 
رقم 12۰تن در منطقه۹ تولید می شود. 
از ایــن میــان 1۰تــن پســماند خشــک و 
11۰تن پســماند  تر اســت. در این میان 
ناحیه2، تولیــد روزانه 5.5تن پســماند 
خشک و 63تن پسماند  تر و ناحیه یک، 
۴.5تن پسماند خشک و ۴۷تن پسماند 

 تر را به خود اختصاص داده اند.

مرکز مطالعــات و برنامه ریزی شــهر 
تهــران از انتشــار گــزارش علمــی 
شــهرهای  و  دانــش  »مدیریــت 
یادگیرنده، واکاوی تجارب جهانی« 
به همت گروه مستندسازی شهری 
خبــر داد. در این کتاب بــه تجربیات 
متنوع 6شهر الریسا )یونان(، ملتون 
)اســترالیا(، ســوروکابا )برزیــل(، 
بهیــردار )اتیوپــی(، امــان )اردن(، 
و کنتاگــم )برزیــل( پرداختــه شــده 

است.

6
شهر

نخســتین نشســت کمیته هماهنگی 
پروژه مشترک با آژانس همکاری های 
بین المللــی ژاپــن )جایــکا( بــرای طرح 
کاهش ریسک بحران برگزار شد. علی 
نصیــری، رئیــس ســازمان پیشــگیری 
و مدیریــت بحــران تهــران بــا اشــاره به 
راه انــدازی 15کمیتــه تخصصی گفت: 
»تالش می کنیم روشی نظام مند برای 
اســتفاده از نظرات این مراکز در پروژه 

مشترک با جایکا تعریف کنیم.«  

15
کمیته

نقل قول  خبر

عدد خبر

عکس خبر

شهرسازی

پروژه شهیدبروجردیجزئیات پروژه شهید شوشتری

طول مسیر: حدود 5کیلومتر، از بزرگراه آزادگان تا بلوار بهار طول مسیر: 18.5کیلومتر در هر یک از مسیرهای شمال به جنوب و جنوب به شمال

مشــخصات مســیر: فاز نخســت حدفاصل بزرگراه امام رضــا)ع( تا ورزشــگاه تختی )کیلومتــر صفر تا 
۹.3۰۰( و فاز 2 به طول حدود ۹کیلومتر شامل بزرگراه همسطح و پایین افتاده برای اتصال به بزرگراه 

شهیدیاسینی

مشــخصات مســیر: قطعــه نخســت از اتوبــان آزادگان تــا تقاطــع 
الغدیر و قطعه دوم از تقاطع الغدیر تا بلوار بهار

مشخصات فنی مسیر: 2 تونل به طول تقریبی 6کیلومتر، 2 قطعه بزرگراهی به طول ۴کیلومتر و چند 
دستگاه پل و مسیر دسترسی

مشخصات فنی مسیر: قطعه نخست به طول تقریبی ۴کیلومتر 
با 5تقاطع غیرهمسطح و قطعه دوم به طول تقریبی یک کیلومتر 

و 2تقاطع غیرهمسطح
مدت زمان اتمام فاز نخست

یک سال 
مقدار پیشرفت پروژه در قطعه نخست: 

۷5درصد مدت زمان اتمام تکمیل فازهای بعدی
 3 تا ۴سال 

تأثیرات: اتصال دسترسی بازار آهن به بزرگراه آزادگان و آزادراه تهران- 
ساوه و در نتیجه حذف تردد خودروهای سنگین از معابر حمل ونقلی 
منطقــه18، اتصال ترافیکی برون شــهری از جنوب به شــمال و غرب و 

مرکز شهر و در نتیجه کاهش زمان سفر.

تأثیرات: کاهش حجم تردد وسایل نقلیه در شرق تهران، تسهیل تردد و ترافیک زائران ثامن الحجج)ع(، 
تثبیــت حریم نهایی شــرق تهران، تکمیــل کمربندی شــرق تهــران، صرفه جویی در مصرف ســوخت و 

کاهش زمان سفر

بازآفرینی پادگان ۰۶ در کنار حفظ 
ارزش های میراثی

 شهردار تهران به همراه تعدادی 

از معاونان و مدیران شهری از خبر
پادگان ۰۶ بازدید کرد. 

به گزارش همشهری، علیرضا زاکانی در جمع 
خبرنگاران گفت: »بناست که از همه پروژه های 
مربوط به پادگان های متعلــق به ارتش دیدن 
کنیم تا توجه به این ظرفیت هــا امکان این را 
فراهم کند که با مولد ســازی  آن شــهر تهران 
بهتر و بیشتر بهره ببرد. دوشان تپه، کوهک و 
جی، ۳ پادگان دیگر مدنظر هســتند و در کنار 
آن درخصوص مهمات سازی  خیابان پیروزی 
نیز به تفاهم رســیده بودیم و قدرالسهمی که 

در آن فضا برای مردم تهران ایجاد شــد بالغ بر 
11هکتار فضای سبز بود که فرصت بزرگی را 

برای منطقه 1۳ به وجود می آورد.«
او یادآور شــد: »نگاه کلی به پــادگان ۰۶ این 
اســت که با توجه به ارزش هــای میراثی آن 
به صورت یکپارچــه، کل واحد حفظ و صیانت 
شــود. به طوری که بازآفرینی آن بتواند امکان 
و شــرایطی را ایجاد کند که هم تنفسگاهی را 
برای شــهروندان به وجود بیاورد و هم میراث 
گذشــته را در منظر امروز و آینده شهروندان 
قرار دهد تــا بتوانند نهایت اســتفاده را از این 

ظرفیت ها ببرند.« 

بی
حرا

ن م
شایا

س: 
عک
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تولید مسکن در دهه 90یک شروع 

مسکن
توفانی و یک پایــان ناامیدکننده 
داشــت؛ آمارهای رســمی نشان 
می دهد احــداث واحدهای مســکونی در ســال 
1400نسبت به سال 1390در شهر تهران 81درصد 
و در کل مناطق شهری 48درصد کاهش پیدا کرده 
است. در ســال جاری اما، هم دولت و هم شهرداری 
کمر همت به جبران مافات گذشته و روشن کردن 

موتور تولید مسکن بسته اند.
به گزارش همشــهری، اطالعات مربــوط به صدور 
پروانه های ســاختمانی در مناطق شــهری نشان 
می دهد رکورد بیشترین احداث واحدهای مسکونی 
به سال 1390اختصاص داشــته که در شهر تهران 
بیش از 233هــزار واحد و در کل مناطق شــهری 
765هزار واحد مسکونی تولید شده است. در مقابل 
رکورد کمترین میزان تولید مســکن تا اینجای کار 
به ســال 1400اختصاص دارد که تعداد واحدهای 
مســکونی احداث شده در شــهر تهران به کمتر از 
45هزار واحد و در کل مناطق شهری کشور به مرز 

395هزار واحد مسکونی رسیده است.

تسلسل تضعیف تولید و گرانی مسکن
بخشــی از بحــران شــکل گرفتــه در صنعــت 
ساختمان های مســکونی ناشــی از گرانی زمین و 
نهاده های ســاختمان مسکونی اســت که در دهه 
90دو شوک بزرگ تورمی را پشــت سر گذاشته و 
فاصله بســیار معناداری با قدرت خرید متقاضیان 
مصرفی پیدا کرده اســت. در این شرایط، از یک سو 
گرانی زمین و نهاده های ساختمان به کاهش تولید 
مسکن دامن زده و از سوی دیگر کاهش تولید و عرضه 
مسکن به گرانی کاالی نهایی منجر شده است. این 
اتفاق در بازاری که همواره براساس ارزش جایگزینی 
قیمت گذاری می شود، یک دور تسلسل مخرب ایجاد 

کرده که نتیجه آن وضعیت موجود است.
بخش دیگری از این بحران، ناشی از اهمال کاری و 
بی توجهی سیاستگذاران و متولیان حوزه مسکن در 
طول دهه 90بوده که حتی برای حفظ موجودی این 
صنعت همپای سایر بخش های اقتصادی نیز همت 
نکرده اند و به خصوص در پایتخت، بیش از چهارپنجم 
توان تولید مسکن را کنار گذاشــته اند. نتایج طرح 
گردآوری اطالعات پروانه های ســاختمانی صادر 
شده توسط شهرداری های کشور در فصل زمستان 

سال 1400 که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، 
به خوبی روند نزولی تولید مسکن در کشور را در طول 
دهه گذشــته تأیید می کند؛ اما آنگونه که شهردار 
تهران و معاون معماری و شهرســازی شــهرداری 
تهران می گویند، تمهیداتی برای تســهیل صدور 
پروانه ساختمانی اندیشیده شده است که براساس 
آن صدور پروانه ساختمانی تسهیل شده و به کمتر از 
2 ماه خواهد رسید؛ این در حالی است که پیش ازاین 
فرایند صدور پروانه تا 2سال نیز به طول می انجامید. 
این اتفاق قادر اســت در کنار سایر مشوق هایی که 
دولت و شهرداری برای تولید مسکن درنظر گرفته اند، 
یک محرک قوی برای به راه انداختن دوباره بخش 

مسکن و رفع ناترازی آن باشد.

تولید مسکن تهران در خواب زمستانی
اطالعات منتشــر شــده از مرکز آمار ایران نشان 

می دهد در زمستان سال گذشته، هزار و 489پروانه 
احداث ساختمان در شهرداری تهران صادر شده که 
این تعداد نسبت به فصل پاییز 24، 3 درصد افزایش 
داشته و همچنان 17.6درصد کمتر از مدت مشابه 
با سال قبل بوده است. به عبارت دیگر، باوجوداینکه 
تولید مسکن در زمستان 1400بهبود پیدا کرده؛ اما 
همچنان نتوانسته به وضع زمستان 1399بازگردد. 
براساس این آمارها، میانگین تعداد واحد مسکونی 
برنامه ریزی شده در پروانه های صادر شده در تهران 
7.8واحد بــوده و درمجموع بــا پروانه های صادر 
شده در فصل زمســتان، تولید 11هزار و 540واحد 
مسکونی در دستور کار قرار گرفته است. این تعداد 
در مقایسه با فصل پاییز 22درصد افزایش داشته اما 
همچنان 13.5درصد کمتر از تعداد واحدهای تولید 

شده در زمستان 1399است.
یکی از نکات مهم در پروانه های ســاختمانی شهر 

تهران این اســت که باوجود کاهش 13.5درصدی 
تعداد واحدهای مسکونی برنامه ریزی شده نسبت 
به ســال 1399، میانگین مســاحت زیربنای این 
پروانه هــا در این بازه زمانی فقــط 5درصد کاهش 
پیدا کرده است. این موضوع از یک سو نشانگر کوچ 
تولیدکنندگان به ســمت واحدهــای بزرگ تر و از 
سوی دیگر بی توجهی بازار به تقاضای مصرفی طبقه 
متوسط و احداث واحدهای مسکونی مطابق با الگوی 
مصرف است. به نظر می رسد دولت و شهرداری ها در 
حرکت جدید خود برای تحریک تولید مسکن، باید 
مشوق ها را به ســمتی ببرند که احداث واحدهای 
مسکونی زیر 100متر در دستور کار تولیدکنندگان 
قرار گیرد و در مقابل موانعی برای بهره مندی بناهای 
بزرگ متراژ و الکچری از مشوق های مسکنی ایجاد 

کنند.

 تولید مسکن شهری در آینه آمار
در زمستان ســال گذشــته، 36هزار و 993پروانه 
ساختمانی در کل مناطق شــهری صادر شده که 
نســبت به فصل قبل 40.2درصد افزایش و نسبت 
به زمستان 1399حدود 23.4درصد کاهش نشان 
می دهد. این تعداد پروانه ســاختمانی، مشتمل بر 
115هزار و 450واحد مسکونی بوده که از منظر نیز 
تعداد واحدها نسبت به فصل قبل 39.6درصد رشد 
کرده اما نسبت به زمستان 1399بالغ بر 15.8درصد 
کمتر اســت. این آمارها نیز به خوبی تحریک تولید 
مسکن در پایان سال گذشــته را تأیید می کنند و 
با توجه به تالش های دولت و شــهرداری می توان 
انتظار داشت حداقل از تابستان امسال به بعد، روند 
نزولی تولید مسکن شهری معکوس شود. نکته جالب 
اینجاست که برخالف اتفاقاتی که در مورد زیربنای 
واحدهای مسکونی جدید شــهر تهران رخ داده، در 
کل مناطق شهری کشور میانگین زیربنای واحدها 
نسبت به زمستان 1399کمتر شــده و سازندگان 
به ســمت احداث واحدهای با زیربنای کمتر روی 
آورده اند. با توجه به اینکه آمارها از کاهش شــدید 
سهم تهران از تولید مسکن کشــور حکایت دارند، 
به نظر می رســد انقباض در تولید مسکن پایتخت 
بیشتر گریبانگیر مسکن مصرفی و متناسب با الگوی 
مصرف بوده و توان تولیدی باقی مانده عمدتاً به سمت 
احداث واحدهای گران قیمت تر در مناطق باالدست 

شهر سوق پیدا کرده است.

موتورتولیدمسکنروشنمیشود؟
آمارهای رسمی از سقوط تولید مسکن شهری در دهه 90حکایت دارند

افزایش فروش نفت ایران درحالی است که کشورمان همچنان در تحریم های ظالمانه آمریکا قرار دارد
رشد84درصدیارزشصادراتنفتدریکسال

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد 

صادرات
ارزش صادرات نفتی ایران شامل درآمدهای 
ناشی از فروش نفت خام، فرآورده های نفتی، 
گاز طبیعی و مایعات و میعانات گازی در یک بازه زمانی 25ساله 
از 1221میلیارد دالر فراتر رفته است. کل درآمد ارزی ایران طی 
ربع قرن اخیر 1704میلیارد دالر بوده، سهم صادرات نفتی از 

این درآمد 71.7درصد برآورد شده است.
به گزارش همشهری، براساس تازه ترین آمارهای منتشر شده، 
ارزش صادرات نفتی ایران در سال گذشته با رشد 84درصدی 
به 38.7میلیارد دالر رسیده است؛ درحالی که ارزش صادرات 
غیرنفتی ایران با رشــد 40درصدی بالغ بر 40.5میلیارد دالر 
اعالم شده است. ثبت روند رو به رشد درآمدهای نفتی ایران در 
سال گذشته عمدتا ناشی از 2عامل، یعنی رشد میزان فروش و 
صادرات نفت و گاز و همچنین افزایش بهای جهانی این کاالها 

بوده است.
این گزارش می افزاید: از سال 1397همزمان با خروج آمریکا از 
برجام و اعمال دوباره تحریم نفتی ایران، میزان تولید و صادرات 
روزانه نفت ایران به دلیل محرمانه بودن، منتشر نمی شود و به 
همین دلیل نمی توان برآورد دقیقی از میزان فروش نفت خام 
ارائه کرد و از این منظر ایــران تالش کرده که عالوه بر افزایش 
صادرات نفت خام از مسیرهای خاکســتری، میزان صادرات 
فرآورده های نفت و گاز را افزایش دهد و رشــد قیمت جهانی 
انرژی هم باعث رشــد درآمدهای ارزی ایران ناشی از صادرات 

نفتی شده است.
ارزش صادرات نفتی ایران در سال 1376معادل 15.5میلیارد 
دالر بود و سال بعد ناشی از افت شدید قیمت نفت در بازارهای 
جهانی به کمتر از 10میلیارد دالر رســید. در فاصله سال های 
1378تا 1383روند تولید و صــادرات نفت ایران به تدریج قد 
کشــید و با بهبود اندک بهای طالی ســیاه، در نهایت میزان 
درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز در پایان سال 1383به 

36.3میلیارد دالر رسید.

یک سال بعد ارزش صادرات نفتی ایران 53.8میلیارد دالر شد و 
روند رشد درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، گاز و میعانات 
گازی در سال های بعد همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت و 
صادرات بیشتر این روند رشد محسوسی پیدا کرد و در 2سال 
1386و 1387ارزش صادرات نفتی ایران به بیش از 80میلیارد 
دالر رسید. در ســال 1388همزمان با بحران در اقتصاد دنیا، 
میزان درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفتی به 70میلیارد 
دالر کاهش یافت و ســال بعد اما دوباره بــه کانال 90میلیارد 
دالر رسید و در ســال 1390رکورد تاریخی 119میلیارد دالر 

را ثبت کرد.

شوک تحریم های نفتی
طبق آمارهای موجود از سال های 91به بعد وضع درآمد ارزی 
کشور ناشی از صادرات نفتی پیچیده تر شد و همزمان با فشار 
تحریم های یکجانبه غرب علیه صنعت نفت و گاز ایران، میزان 
درآمدهای ارزی آن به تدریج ریزش کــرد و البته افت قیمت 
نفت در بازارهــای بین المللی هم مزید بر علت شــد تا اینکه 
ارزش صادرات نفتی ایران از 119میلیارد دالر در سال 90پس 
از گذشــت فقط 4ســال به 31.8میلیارد دالر در پایان سال 

1394رسید.

رشد درآمدهای نفتی با برجام
با امضای توافق هسته ای و اجرای آن در فاصله سال های 95تا 
97دوباره ارزش صادرات نفتی ایران قد کشید و در سال 95به 
رقم 55.8میلیارد دالر، در ســال 96به 65.8میلیارد دالر و در 
سال 97به 57میلیارد دالر رسید و چه بسا اگر آمریکا از برجام 
خارج نمی شد، میزان درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز 

در سال 97به محدوده 70دالر هم می رسد.

تحریم و کرونا با هم آمدند
اثر خروج آمریکا از برجام و تحریم های یکجانبه این کشور علیه 
مردم ایران با انفعال دیگر طرف های برجام به طور محسوس در 
ارزش درآمدهای صادرات نفتی ایران در سال 1398به وضوح 
نمایان شد؛ به گونه ای که ارزش درآمدهای صادرات نفتی کشور 
به 26میلیارد دالر رسید. وقتی در بهمن سال 1398نخستین 
نشانه های شیوع کرونا در کشور به ثبت رسید و به تدریج جهان 
در شوک کرونا قرار گرفت، قابل پیش بینی بود که ارزش صادرات 
نفتی ایران تحت 2عامل افت تقاضای جهانی و کاهش قیمت 
طالی سیاه و همچنین فشار تحریم ها و تالش کشورهای نفت 
فروش برای تصاحب بازار صادراتی نفت ایران به کمترین میزان 

ممکن پس از 22سال برسد و عدد 21میلیارد دالر را ثبت کند.

 گام نخست برای خروج دولت
از صنعت خودرو

بلوک 13/77درصدی سهام ایران خودرو روی میز فروش رفت

در اواسط اسفندماه سال گذشــته که رئیس جمهوری دستور 
واگذاری ســریع 2خودروســازی بزرگ را صــادر کرد، کمتر 
کسی نسبت به واگذاری این دو مجموعه انحصاری و پرحاشیه 
خوش بین بود؛ اما حاال با انتشــار آگهی فروش بلوکی ســهام 
ایران خودرو، فصل جدیدی در واگذاری غول های خودروساز آغاز 
شده است. به گزارش همشهری، پس از اعالم خصوصی سازی 
کامل شــرکت های خودروســازی، واگذاری باقیمانده سهام 
دولت در ایران خودرو و ســایپا دیروز منتشر شد. گروه صنعتی 
ایران خودرو در این فراخوان، از سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
برای خرید سهام دولتی و درون گروهی خود در قالب یک بلوک 

13.77درصدی دعوت به مشارکت کرده است.

فرصت 15روزه خریداران بلوک خودرو
در آگهی فروش ســهام ایران خــودرو آمده اســت: در اجرای 
راهبردهــای رئیس جمهوری بــرای خصوصی ســازی های 
شفاف و تحقق سیاســت های اصل44 قانون اساسی و اهداف 
و مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجــارت ایران برای فروش 
سهام دولت، شــرکت های سرمایه گذاری ســمند و گسترش 
ســرمایه گذاری ایران خودرو نیز مصمم اند به صورت تجمیعی 
معادل 13.77درصد ســهام شــرکت ایران خودرو را به صورت 
بلوکی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط 
و مقررات مربوطه واگذار کنند. متقاضیان می توانند برای اعالم 
آمادگی خرید و تکمیل فرم های مربوط، برای احراز صالحیت 
عمومی و اهلیت تخصصی از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت 
15روز به معاونت مالی و اقتصــادی گروه صنعتی ایران خودرو 
واقع در کیلومتر 14  جاده مخصوص کرج، شرکت ایران خودرو، 
مراجعه کنند. شرایط ویژه عرضه و واگذاری سهام ایران خودرو 
پس از تکمیل فرایند قانونی از طریق ســازمان بهابازار و اوراق 

بهادار، اطالع رسانی خواهد شد.

مانع زدایی از واگذاری خودروسازان
در اواسط اسفندماه سال گذشته سیدابراهیم رئیسی، به صورت 
غیرمنتظــره از پارکینگ ها و خط تولید شــرکت ایران خودرو 
بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکالت و مسائل این شرکت 
تولیدی قرار گرفت. به دنبال بازدیــد رئیس جمهور از کارخانه 
ایران خودرو، 8دستور راهبردی در دستور کار وزارت صنعت قرار 
گرفت تا از این طریق قدم های مهم و نخست برای بهبود وضع 
بازار خودرو برداشته شود. یکی از این محورهای دستورالعمل 
8ماده ای رئیس جمهوری به وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی 
شــرکت های خودروســازی بزرگ در یک بازه زمانی 6 ماهه 
بود. به دنبال ابالغ دستورالعمل رئیس جمهوری، در نخستین 
روزهای اردیبهشت ماه سال جاری »منوچهر منطقی« معاون 
صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معــدن و تجارت از اقدامات 
انجام شــده در اجرای آن خبر داد و گفت: موانــع الزم در این 
خصوص شناسایی شده و در حال رفع آنها هستیم؛ بنابراین در 
دوره زمانی موردنظر )6ماهــه( این اتفاق خواهد افتاد. به دنبال 
چنین اقداماتــی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخســتین 
روزهای خردادماه، گفت: برای واگذاری ســهام 2خودروســاز 
بزرگ برنامه ریزی ها انجام شده و سندی در دست تدوین است که 
براساس آن اهلیت خریداران این سهام به عنوان مهم ترین شروط 
درنظر گرفته خواهد شــد. محمدجواد حاجی حسینی، معاون 
حقوقی وزارت صنعت هم در حساب توییتری خود، از رسیدن 
تدوین آیین نامه روند واگذاری ســهام خودروسازان بر اساس 

اهلیت، تخصص و تعهد خریداران به مراحل نهایی خبر داد.

برنامه های جدید برای واگذاری سهام
صنعت خودرو در ایران به دالیل مختلف ازجمله دولتی بودن، 
دچار حواشی زیادی اســت. آثار ویرانگر این عوامل هم صنعت 
خودرو را با زیان انباشته ســنگین مواجه ساخته و هم مردم را 
به عنوان مشتریان ناگزیر خودروهای وطنی، ناراضی کرده است. 
در این وضعیت و در شــرایطی که همچنان زیان شرکت های 
خودروساز در حال افزایش اســت، وزارت صنعت پیرو دستور 
رئیس جمهوری در تالش اســت تــا بخش بزرگی از ســهام 
این شــرکت ها را از دولت به بخش غیردولتــی واگذار کند و با 
بهینه ســازی مدیریت و راهبری این شرکت ها، راه را برای حل 
مورد به مورد چالش های صنعت خودرو هموار سازد. در شرایط 
حاضر، صنعت خودرو یا به عبارتی 2خودروســاز بزرگ ایران، 
با 3مشکل اساســی یعنی قیمت گذاری دستوری، سهامداری 
تودرتــو و تصدی گری دولتی مواجه هســتند و وزارت صنعت 
در تالش است این ســه معضل را برای واگذاری سهام این دو 
مجموعه بزرگ خودروســازی رفع کند؛ مشکالتی که به نظر 
می رسد با رفع آنها، در میان مدت مســائل زیان دهی و کمبود 
نقدینگی شرکت ها نیز برطرف خواهد شد و هم اوضاع صنعت 
و هم رضایت مشــتریان را با بهبود مواجه می کند. رضا فاطمی 
امین، وزیر صنعت پیش ازاین درباره عرضه سهام شرکت های 
خودروســاز گفته بود: در صنعت خودرو 2 مافیا وجود دارد که 
با واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا بخش عمده ای از معضل 
مافیا حل وفصل می شــود. او اعالم کرده بود به دنبال واگذاری 
25درصد سهام ایران خودرو و 40درصد سهام سایپا هستیم که 
در حقیقت سهامداری تودرتوی خود شرکت هاست. فاطمی امین 
تأکید کرده بود: هرکس بتواند 2صندلی از ایران خودرو یا سایپا 
را در اختیار بگیرد، مدیرعامل این شــرکت ها را تعیین خواهد 
کرد، امروز نیازی نیست که 17درصد باقیمانده سهام سایپا یا 
6.7 درصد باقیمانده ســهام ایران خودرو را واگذار کنیم، بلکه با 
حل وفصل مسئله خودسهامداری در این شرکت ها پول وارد آنها 

شده و ساختار سهامداری اصالح خواهد شد.

خریداران خودروسازان
بررسی ها نشان می دهد 40درصد سهام سایپا به صورت تودلی 
و از طریق شرکت های زیرمجموعه در اختیار خود این شرکت 
است و اگر این میزان سهام واگذار شود، بین 6 تا 7هزار میلیارد 
تومان از نقدینگی سایپا به نفع تولید آزاد و درعین حال نیاز این 
شرکت به تســهیالت بانکی نیز کمتر خواهد شد. همچنین با 
کم شدن نیاز این شرکت به وام بانکی، هزینه های مالی شرکت 
کاهش خواهد یافت و ایــن موضوع موجب می شــود قیمت 
تمام شده تولید خودرو نیز کاهش یابد و خودرو با قیمت کمتری 
به دست مردم برسد. برخی خبرهای تأییدنشده نشان می دهد 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و آســتان قدس رضوی متقاضی 
خرید سهام این شرکت ها هستند، اما هنوز هیچ مقام رسمی این 

شایعات را تأیید نکرده است.

رنج و گنج برنج
ابراهیم نجفی، نماینده آســتانه اشرفیه از 
شهرستان های اســتان شمالی گیالن در 
مجلس می گوید: باید جلوی واردات برنج 
گرفته شــود. او با تأیید افزایش قیمت هر 
کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک به 130هزار تومان اعالم کرد: 
امروز کشاورزان و برنجکاران باید حاصل دسترنج خود را بگیرند 
اما با واردات احتمال نابود شــدن محصــوالت داخلی و ایجاد 

مشکل برای کشاورزان وجود دارد.
این اظهارنظر در شرایطی صورت می گیرد که اخیرا ستاد تنظیم 
بازار تصمیم گرفته تا مجوز واردات برنج در فصل برداشت این 
محصول را بدهد بلکه قیمت برنج کاهش یابد. او با بیان اینکه 
در قانون صــادرات و واردات به دولت تعیین تکلیف شــده که 
ترخیص برنــج از زمان اول مرداد ماه تا پایــان آبان ماه ممنوع 
است، از نگرانی کشاورزان خبر داده، به نظر می رسد وکیل مردم 
آستانه اشرفیه از سفره مردم سایر استان ها خبر ندارد زیرا بهای 
برنج داخلی به شــدت از نرخ برنج خارجی ســبقت گرفته، در 
نتیجه مصرف کننده به سمت مصرف برنج خارجی متمایل شده 
است، با استمرار این فرایند و تغییر ذائقه مصرف خانوارها، سهم 
برنج داخلی از سفره ها به تدریج کمتر خواهد شد، موضوعی که 
قطعا در بلندمدت به نفع تولیدکننده داخلی نیســت. انتظار از 
نمایندگان مجلس این است که مصلحت عمومی و نفع جمعی را 
بر منافع منطقه ای ترجیح دهند و بدانند که نماینده همه مردم 
ایران هســتند، به این ترتیب وقتی قرار است تصمیمی گرفته 
شود که جمع زیادی از شهروندان جامعه دچار مشکل می شوند، 
نباید بر سود اقلیت تکیه زد و از آن دفاع کرد. متأسفانه برخی 
تصمیم های اقتصادی دچار منطقه گرایی و بخشی نگری شده، در 
این مورد خاص هرچند تبدیل برنج به یک گنج پرارزش مطلوب 

همگان است اما نباید به رنج اکثریت مردم بینجامد. 

  خبر: ســازمان امور مالیاتی در اطالعیه ای به 
مالکان خانه هــای لوکس هشــدار داد؛ درصورت 
پرداخت نکردن مالیات تعلــق گرفته به خانه های 
گرانقیمت، مالکان این واحدها مشــمول بازداشت 

سایر اموال می شوند.
  نقد: ماجرای مالیات بر خانه های لوکس ظاهرا 
به یک معما تبدیل شده و مالکان حاضر به پرداخت 
مبلغ مالیات نمی شوند. به این ترتیب سازمان امور 
مالیاتی به فکر مصادره اموال آنها افتاده است. به نظر 
می رسد مسئوالن این سازمان در حال کپی برداری 
از همکاران دیگرشان در سازمان امور تملیکی هستند 
که کاالهای وارداتی غیرقانونی را به حراج می گذارند. 
با تدبیر مصادره اموال برای وصــول مالیات، انتظار 
این است که مالیات ستان ها در موارد دیگری هم به 
مصادره روی آورند و چه بســا در آینده برای مالکان 
خودروهای لوکس و افراد مشــهور در شــبکه های 
اجتماعی هم قرار مصادره اموال صادر شود. چالش 
مالیات بر خانه های لوکس همچنان نشان می دهد 
که نظــام مالیات ســتانی ایران از بخشــی نگری و 
کوتاه اندیشی رنج شــدیدی می برد و برخالف تمام 
کشورهای پیشــرفته دنیا به جای وضع مالیات بر 
مجموع درآمد یا عایدی سرمایه افراد، این سازمان 
به دنبال گرفتن مالیات از کســانی است که ارزش 
دارایی آنها در اثر تورم رشــد کرده است. فقط یک 
سؤال مهم مطرح می شود که اگر در آینده نرخ تورم 
به قدری افزایش یابد که خودروهای متعارف امروزی 

به خودروهای لوکس تبدیل شود، چه باید کرد؟
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5 دوشنبه 3 مرداد 1401
 شماره  8551

 6گــروه دارویــی بــدون نســخه )OTC( ازجمله 
سرماخوردگی، گوارشی، فرآورده های پوستی، ملین، 
ضد احتقان و ضد ســرفه با اجرای طرح دارویار تحت 
پوشش بیمه قرار گرفتند. دارویار طرحی است که از 
23تیر با هدف اصالح سیاست های ارزی و انتقال ارز 
دارو به بیمه ها اجرا شد و براساس آن قیمت های دارویی 
در فاز اول 20 تا 30درصد گران شدند، اما این گرانی 
با افزایش پوشش بیمه  ای شامل حال مصرف کنندگان 
نیست و آنها با نسخه پزشک هیچ افزایش هزینه ای 
نخواهند داشت. حاال براساس اعالم سازمان غذا و دارو 
نه تنها تمامی داروهایی که پیش از این تحت پوشش 
بیمه بوده اند از این پس در قالب اجرای طرح دارویار 
366قلم از داروهای پرمصرف مورد استفاده بیماران 
دارای مزمن، همچنین 119قلم از داروهای پرمصرف 
بدون نسخه هم مشمول پوشش بیمه ای خواهند بود و 
این داروها با نسخه پزشک، برای بیمار کاهش قیمت هم 
خواهند داشت. سیاستی که به تأکید کارشناسان حوزه 
سالمت باعث تمایز دارو به عنوان کاالی سالمت از سایر 
کاالهای مصرفی و روزمره خواهد شد؛ یعنی وقتی فرد 
برای مصرف خودسرانه  دارو چند برابر حالت بیمه ای 
پول پرداخت کند دیگر ســراغ خوددرمانی نخواهد 
رفت و تجویز همین داروهای پرمصرف که پیش از این 
بدون نسخه تهیه می شدند از این پس با تجویز منطقی 

از سوی پزشک و مصرف منطقی از سوی بیمار همراه 
خواهد شد.

تجویز و مصرف منطقی در طرح دارویار 
برخی از داروهای OTC که اکنون در فهرست بیمه 
قرار گرفته اند، جزو پرخطرترین داروهایی هستند 
که با مصرف خودسرانه و بی رویه آنها سالمت مردم 
به خطر مي افتاد. نوشین محمدحسینی، مدیرکل 
پایش مصرف فرآورده های سالمت محور در سازمان 
غذا و دارو با بیان این مطلب به همشــهری عنوان 
می کند: »مصرف بی رویه داروهای مسکن، ضد تب 
و ضد التهاب باعث می شــود، بیماری به مرحله ای 
برســد که با تغییر عالئم، تشــخیص را به تعویق 
بیندازد یا مراحل درمانی را ســخت تر کند. حتی 
ممکن اســت مصرف بی رویه دارو باعث تشخیص 
اشتباه بیماری هم شود؛ بنابراین اگر داروها کمتر در 
دسترس باشند و مصرف خودسرانه آنها کاهش پیدا 
کند به طور حتم از سالمت مردم حمایت بیشتری 
خواهد شــد، چرا که بیماری ها زودتر تشــخیص 
داده می شــوند و درمان آنها زودتر و مناســب تر 
انجام می شــود.« او درباره عوارض مصرف بی رویه 
این داروها بیان می کند:  »مصــرف بی رویه قرص 
سرماخوردگی برای بیماران با فشار خون می تواند 
اثر داروی ضدفشــار خون آنهــا را کاهش بدهد یا 
از بین ببرد. مصرف خودســرانه داروهای سیستم 
گوارشی هم در کشــور ما زیاد است و گاهی باعث 

می شود که یک زخم ساده در سیستم گوارش افراد 
به زخم جدی و بزرگ یا حتی خونریزی منجر شود. 
درحالی که اگر بموقع درمان مناسبی برای آنها از 
سوی پزشک انجام می شــد، نتیجه آن مشکالتی 
ازجمله خونریــزی معده یــا بیماری هایی از این 
دست نبود.«  محمدحســینی اجرای طرح دارویار 
و تهیه این داروها زیرنظر پزشک برای برخورداری 
از پوشــش بیمه ای را مناســب ارزیابی می کند و 
می گوید: »حتی اگر توانایی مالی هم وجود داشته 
باشــد، مصرف بی رویه داروها به ضرر بیمار است. 
با تحت پوشــش قرار گرفتن این داروها و ضرورت 
تجویز پزشک، قطعا تجویز و مصرف منطقی دارو 
به نفع بیمار رقم خواهد خــورد.« او درباره عرضه 
داروهای بدون نسخه و مصرف بی رویه در کشورهای 
دیگر هم بیان می کند:  »در بسیاری از کشورهای 
دنیا داروهای مســکن و ضدالتهاب بدون نســخه 
فروخته می شوند، اما فروش برخی داروها ازجمله 
آنتی بیوتیک ها بدون نسخه به بیمار قانونی نیست. 
لیست داروهای OTC مفهوم بین المللی دارد، اما 
قیمت آنها به گونه ای است که نمی توان به صورت 
طوالنی و بی رویه اقدام به تهیه و مصرف آنها کرد. 
به همین دلیل مصرف کنندگان درصورت ضرورت 
و تداوم استفاده از این داروها باید به پزشک مراجعه 
کنند که در این شرایط هم بیماری آنها تشخیص 
و روند درمانی مناسب تر خواهد بود.« به گفته این 
مسئول تاکنون در ایران چنین نظارتی وجود نداشته 

و داروهای بدون نسخه با قیمت های کم در اختیار 
مصرف کنندگان قرار می گرفت که عوارض منفی 
دارد: »همین حاال در بخش هــای مختلف مراکز 
درمانی و بیمارستان ها، بیمارانی هستند که به دلیل 
مصرف خودسرانه دارو، بیماری در آنها شدت پیدا 
کرده است. تعداد قابل توجهی از افراد نیازمند دیالیز 
همان بیماران دیابتی هســتند کــه در مرحله ای 
پزشک و مراحل درمانی خود را رها کرده و به صورت 
خودســرانه اقدام به مصرف داروهایشان کرده اند. 
در این شــرایط قند آنها به خوبی کنترل نشده و 
کلیه هایشان آسیب دیده است. در برخی بیماران 
حتی آسیب به چشم یا حتی قطع عضو هم وجود 
داشته است.« مدیرکل پایش مصرف فرآورده های 
ســالمت محور ادامه می دهد:  »نه تنها در بیماران 
کلیوی که در بیماران دارای فشار خون هم به دلیل 
استفاده نامناسب و خودسرانه از داروها، بیماری 
کنترل نشده و شرایط سختی دارند. برخی افراد 
هم به دلیــل مصرف بیش  از اندازه مســکن ها با 
مشــکالت کبدی و حتی پیوند این عضو مواجه 
شــده اند.« به گفته محمدحســینی نه تنها این 
119قلم دارو بلکه درباره سایر داروها هم مصرف 
و تجویز آنها تحت نظر پزشک، سالمت بیشتری 
را برای جامعه رقم خواهــد زد، چرا که مصرف 
خودســرانه دارو حتی با وجود توانمندی مالی 
بیمار باز هم به ضرر کســی است که خودسرانه 

اقدام به مصرف آن می کند.«

نسخه ای برای کاهش مصرف خودسرانه دارو
با پوشش بیمه ای 6گروه دارویی بدون نسخه، مصرف آنها تحت نظارت و تجویز پزشک خواهد بود که نتیجه آن کاهش مصرف 

خودسرانه و تشخیص زودهنگام بیماری هاست

مریم سرخوشگزارش
روزنامه نگار

آبله میمونی به ایران نرسیده است
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: شــیوع »آبله میمونی« 
در بیش از ۷0کشور جهان، یک وضعیت فوق العاده است که 
اکنون می توان آن را یک وضعیت اضطراری جهانی توصیف 
کرد. به گفته تدروس آدهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت 
»ما با شیوعی روبه رو هستیم که به سرعت در سراسر جهان از 
طریق روش های انتقال جدیدی که مــا درباره آن خیلی کم 
می دانیم، گســترش یافته اســت. میزان خطر در جهان در 
سطح متوسط و در اروپا باالســت.« آبله میمونی ده ها سال 
اســت که در بخش هایی از مرکز و غرب آفریقا شــیوع پیدا 
کرده، اما چند ماهی اســت که ده ها ابتال در اروپا، آمریکای 
شمالی و کشورهای دیگر هم گزارش می شود. البته به گفته 
محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت 
بهداشت »به نظر می رسد این بیماری در اروپا در حال گسترش 
باشد و در منطقه ما تنها 12 تا 13مورد ابتال در امارات و ترکیه 
گزارش شده که دلیل آن ترانزیتی و گردشگرپذیر بودن این 
کشور هاست. در ایران هم هیچ مورد آبله میمونی گزارش نشده 
و جای نگرانی نیست.« اما اعالم وضعیت اضطراری جهانی به 
این معناست که این بیماری می تواند به کشورهای بیشتری 
ازجمله ایران ســرایت کند و نیاز به یــک واکنش هماهنگ 
جهانی دارد. ســازمان جهانی بهداشــت پیــش از این برای 
بحران های بهداشت عمومی مانند کووید-19، شیوع ابوال در 
غرب آفریقا در سال2014، ویروس زیکا در آمریکای التین در 
ســال2016 و تالش مداوم برای ریشه کن کردن فلج اطفال، 

شرایط اضطراری اعالم کرده بود.
به گفته علیرضا خوشدل، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی آزاد 
تهران آبله میمونی تاکنون در بیش از ۷5کشــور دنیا و بیش 
از 15هزار مــورد قطعی گزارش شــده که بیشــترین موارد 
غیراندمیک بیماری یعنی حدود 8۷درصد از مجموع بیماری 
در اروپا گزارش شده که 99.5درصد مبتالیان مرد و 44درصد 
مبتالیان 30 تا 40سال دارند. این اپیدمیولوژیست درباره انتقال 
آبله میمونی به همشهری می گوید:  »انتقال از حیوان به انسان 
در تماس با ضایعات پوستی یا گوشت و خون آلوده حیوانات روی 
می دهد. در انتقال انسان به انسان هم تماس مستقیم با بثورات، 
ترشحات بدن و تنفسی، زخم ها، تماس چهره به چهره طوالنی، 
تماس با لوازم شخصی، ملحفه و البسه فرد مبتال، تماس جنسی، 
در آغوش کشیدن و بوسیدن، انتقال از مادر به جنین از طریق 
جفت و... خواهد بود. بیشترین زمان انتقال از آغاز راش تا بهبود 
کامل ضایعات پوستی هم حدود 2تا 4هفته است.« واکسن آبله 
یکی از روش های محافظت کننده دربــاره این بیماری مطرح 
می شود، اما به گفته خوشدل برنامه واکسیناسیون عمومی در 
این باره توصیه نمی شود و برای مسافران به مناطق اندمیک هم 
ضرورت ندارد:  »اثربخشی واکسن ها در طغیان امروز بیماری 
مشخص نیســت. بعد از تماس، بهترین زمان واکسیناسیون 
4روز اول اســت و بعد از 4روز تا 14روز صرفا از شــدت عالئم 
درصورت ابتال کم می کند، اما احتمال انتقال به دیگران وجود 
دارد.« این اپیدمیولوژیست درباره عالئم مشکوک آبله میمونی 
می گوید:  »ســردرد، تب حاد بیــش از 38.5درجه، کمردرد، 
بی حالی و ضعف شدید را باید در موارد راش پوستی حاد درنظر 
گرفت، اما می تواند شامل بیماری های دیگر ازجمله آبله مرغان، 
تبخال، ســرخک، عفونت های باکتریال، ســیفیلیس اولیه یا 
ثانویه، حساســیت و واکنش آلرژیک موضعی و... هم باشــد. 
همچنین فرد باید ارتباط با فرد محتمل یا قطعی مبتال به آبله 
میمونی و همان شرایط انتقال انسان به انسان یا سابقه سفر به 
کشورهای اندمیک بیماری در 21روز گذشته را داشته باشد. 
موارد مشکوک هم بعد از مثبت شــدن تست PCR یا نتیجه 
توالی ســنجی به عنوان موارد قطعی درنظر گرفته می شوند.« 
به گفته خوشدل خطرسنجی، نظام مراقبت، ظرفیت تشخیص، 
بیماریابی، پیگیری تماس ها، لوارم حفاظتی، واکسیناسیون، 
اطالع رسانی و آموزش، داروی ضدویروسی، مدیریت حیوانات 
خانگی و کنترل ازجمله اقدامات پیش مراقبتی اســت که باید 

درباره آبله میمونی انجام شود.

صادق ستاری فرد
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش

طــرح تغذیــه  رایگان که شــامل؛ شــیر، 
نــان غنــی شــده بــا ویتامیــن D و روی 
می شــود بــا پوشــش حداقــل ۳ تــا 
۵میلیون دانش آموز از مهرماه امسال 
اجــرا می شــود. در کنــارآن، توزیــع 
ریزمغذی ها و مکمل یــاری و آهن یاری 
را نیز به خصــوص برای دختــران دنبال 

خواهیم کرد. /ایسنا

هاشم کارگر
رئیس سازمان ثبت احوال

اطالعات خانوارها در پایگاه اطالعاتی 
ســببی و نســبی تجمیع می شــود. این 
امــر در راســتای رفــع برخــی نیازهــای 
دســتگاه های حاکمیتــی و اداری در 
کشور انجام شده و در طول سال ۱۴۰۱ 

ارتقا می یابد. /ایرنا

نقل قول 

میانگین میزان رعایت بهداشت فردی 
در اماکــن عمومی اســتان های کشــور 
در بــازه زمانــی ۲۲ تــا ۲۹ تیــر مــاه ۱۴۰۱ 

بوده است.

45
درصد

 میانگین استفاده از ماسک در اماکن 
عمومی بوده است. )مدارس با ۷۶.۸۸ 
درصــد بیشــترین، مراکــز تفریحــی بــا 

۱۵.۵۶ درصد کمترین(

25
درصد

میانگین رعایت پروتکل فاصله گذاری 
در کشــور بــوده اســت. )قم بــا ۵۵.۹۴ 
درصــد بیشــترین، همــدان بــا ۱۹.۶۹ 

درصد کمترین(

33
درصد

میانگیــن رعایــت تهویــه مناســب در 
اماکن عمومی بوده است. )آذربایجان 
غربــی بــا ۶۷.۵۷ درصــد بیشــترین، 
چهارمحال و بختیاری ۳۸.۶۰ کمترین(
منبع: معاونت بهداشت وزارت بهداشت

46
درصد

عدد خبر

سالمت

داروهایی که تحت پوشش بیمه قرار گرفته است 
همه داروها )قرص، کپسول، پودر و شربت( داروهای سرماخوردگی

هیدروکساید سوسپانسیون، قرص دایجستیو، قرص جویدنی سایمتیکون، محلول خوراکی و قرص لوپرامید هیدروکلراید، قرص سوگرالفیت و دیمن هیدرینات داروهای گوارشی
پماد موضعی سوختگی، کرم و لوسین کاالمین، کرم دکسپانتنول و پماد زینک اکسایدفرآورده های پوستی
قطره فنیل افرین هیدروکلراید، قرص آنتی هیستامین، شیاف و قرص خوراکی بیزاکودیل، شیاف گلیسیرین ملین و ضد احتقان

محلول برم هگزین هیدروکلراید، محلول دکسترومتورفان هیدروبه روماید، شربت و قرص دکسترومتورفان هیدروبه روماید، شربت اکسپکتورانت، شربت گایافنزین و محلول داروهای ضد سرفه
دیفن هیدرامین هیدروکلراید 

داروهای آ.اس.آ و پویدون آیدان، اشک مصنوعی، زغال فعال، پماد چشمی و محلول سدیم کلراید، لیدوکائین هیدروکلرایدسایر داروها

چه کسانی از رتبه بندی 
معلمان خارج می شوند؟

طبق اعالم وزارت آمــوزش و پروروش، نظام رتبه بندی 
معلمان به ایستگاه آخر نزدیک می شود و قرار است احکام 
معلمان از 31 شهریورماه جاری صادر شود. گروه هایی که 
از دایره مشموالن رتبه بندی خارج می شوند هم عبارتند 
از: نیروهای اداری، نیروهای فاقد کد شناســه استخدام 
مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، کارکنان 
مأمور یا انتقالی به سایر دســتگاه های اجرایی )با حفظ 
پست ســازمانی با بدون آن(، کارکنان مأمور به مدارس 
غیردولتی، نیروهای مازاد یا در اختیار مدرسه، تمامی 
افرادی که از بیش از یک صندوق حقوق دریافت می کنند، 
افرادی که در مرخصی بدون حقوق به سرمی برند، افراد 
انتقالی به دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی  و افراد 

مأمور به تحصیل. )ایسنا(
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انتقام؛ انگیزه قتل برادر عبدالباقی 

کارگری که فرشته نجات سیل استهبان شد

تاکسیهاکرایهاضافیمیگیرند
براساس مصوبه ستاد کرونا تاکسی ها در مسیرهای مختلف با 
سوار کردن 3مسافر کرایه مشــخصی می گرفتند، در روزهای 
اخیر برخی تاکسی ها اعالمیه ای با نام تاکسیرانی شهر تهران در 
معرض دید مسافران قرارداده اند که روی آن نوشته است به دلیل 
فروکش کردن سوار کردن 4نفر بالمانع است که البته نمی دانیم 
با توجه به شیوع مجدد کرونا و پیک هفتم این اعالمیه اصالت 
دارد یا خیر. براساس همان اعالمیه هم از مسافران کرایه زمانی را 
می گیرند که 3نفر سوار می کردند و رقم باالتری نسبت به سوار 

کردن 4 مسافر بود. تاکسیرانی در این خصوص توضیح دهد.
نراقیازتهران

چراشرکتهایدانشبنیانازهاستخارجیاستفادهمیکنند
مگر در ایران دیتا ســنتر برای بومی ســازی  نداریم؟ اگر داریم 
چرا برخی شرکت های دانش بنیان ازجمله شرکتی که طراحی 
سایت سامانه یکپارچه تخصصی خودرو را به آنها سپرده اند برای 
سرور سامانه خود از یک شرکت خارجی هاست تهیه کرده است. 
چگونه می خواهیم بومی بمانیم و امنیت قوی داشــته باشیم 

درحالی که نظارتی بر این امور نیست؟
بهزادیازکرج

بلوارفرشتگاندررودهننیازمندآسفالتاست
حدود 20سال است که جاده بلوار فرشتگان در مهرآباد رودهن 
آسفالت نمی شود، گاوداری هم آنجاست که سال هاست قرار است 
از محدوده شهر خارج شود و نمی شود. این دو موضوع وضع بلوار 
فرشتگان را برهم زده است و از اسامی دیگری برای آن استفاده 
می شود. مگس و بوی تعفن بیداد می کند و جاده خاکی هم در 
تابستان و زمستان مصیبت دارد. لطفا فکری برای این بلوار بکنند.
میرحسینیازمهرآبادرودهن

اطالعرسانیهاکاملباشد
چندی قبل در وســط مصاحبه خبری وزیر خارجه سوریه 
شبکه خبر ناگهان برنامه را قطع و ادامه صحبت ها را حذف 
کرد. آگاهی مردم از حقایق موضوعات بسیار سازنده است 
و مردمی که پشتوانه نظام هســتند باید آگاه تر از همیشه 
باشند. آیا نهادی برای رســیدگی به این قبیل موضوعات 

هست؟
صفریازتهران

فکریبرایجادههایپردستاندازشمالیکنند
تقریبا همه جاده های نواحی شــمالی و شمال غرب از گیالن و 
مازندران و گلستان گرفته تا آذربایجان ها و اردبیل خراب و پر 
دست انداز هستند و مرمت های صورت گرفته در آنان جاده ها را 
شبیه لحاف چهل تیکه کرده است. آیا مسئوالن راه و جاده های 

کشور به فکر هستند؟
برادراننصیریازرشت

خانههایاجارهایدستدولتباشدبهمالکانسهامبدهند
دولت یک کار انقالبی بکند و با یک تیر3نشــان بزند. تمام 
خانه های اجاره ای را بگیرد و به جای آن سهام شرکت هایی 
که می خواهد بفروشــد به صاحبخانه ها بدهد. مستأجر ها 
هم اجاره خانه ها را به حســاب دولت بریزند. با این کار هم 
داســتان اجاره حل می شود، هم خصوصی ســازی  واقعی 
انجام می شــود و هم دولت به یک درآمد جاری می رسد و 
هم نظارت خودکار صورت می گیرد چه کسی یا کسانی در 

خانه ساکن هستند.
صامتازخرمآباد

قیمتبرخیداروها300درصدوبیشترافزایشیافتهاست
بســیاری از داروها در چند روز اخیر افزایش چند صد درصدی 
هم داشته اند درحالی که مسئوالن می گویند هزینه افزایش دارو 
متوجه مردم نیست. مثال تیوتکسین که داروی اعصاب و روان 
هست از 250هزار تومان به850هزار تومان در هر بسته رسیده 
است.من که بیکار و بدون بیمه هســتم از این پس برای تهیه 

داروی خود چه کنم؟
مبینیازتهران

خطاتوبوسرانیگلشهربهکمالشهرنیازمندتوجهویژه
متأسفانه اتوبوس های مسیر گلشهر به کمالشهر، هم بسیار کثیف 
هستند هم دیر به دیر و با تأخیر می آیند، ضمن اینکه تعدادشان 
هم کافی نیست. با توجه به حجم باالیی از مسافران که هر روزه 
در مسیر رفت و برگشت این خط اتوبوسرانی تردد می کنند از 
مسئوالن اتوبوسرانی کمالشهر و کرج درخواست داریم به موارد 

ذکر شده توجه کنند.
حیدرلوازگلشهر

مشخصاتتولیدکاالدرجایمناسبوشفافدرجشود
در ســال های اخیر ناخواناترین، کم دوام ترین و ریزترین خط 
در شلوغ ترین جای پوشــش کاال مثال بین طرح ها و نقشه ای 
تیره مشــخصات تولید ازجمله تاریخ تولیــد، تاریخ مصرف و 
قیمت چاپ می شود. توقع می رود تعزیرات حکومتی، سازمان 
بازرســی، اتحادیه های صنوف بازرگانی و انجمن های حمایت 
از مصرف کننده بر این موضوع نظــارت کرده و با متخلفانی که 
تعمدا نمی خواهند این مشــخصات در معرض دید مردم باشد 

برخورد کنند.
بلیغیانازاصفهان

شمارهتلفنارتباطيباخوانندگانبا مردم

ارسالپیامکوتاهخوانندگانپیامک

»جرمیابی«؛ازپلیستاعدلیه
فرایند کشــف جرم، فراینــدی پیچیده و 
نیازمند تعامل و مشــارکت سازمان های 
مختلف است و هرچقدر این تعامل بیشتر، 
بهتر و سازنده تر باشــد می توان به کشف 
جرائم، کاهش آنها و درنهایت ارتقای امنیت اجتماعی امیدوارتر 

بود و البته عکس این قضیه نیز صادق است.
در این میان، بی شــک تعامــل و همکاری میــان پلیس و قوه 
قضاییه یکی از راهگشاترین مشــارکت ها در راستای مجازات 
مجرمان، کاهش بزهکاری و بازگشت افراد متنبه شده به چرخه 
زندگی سالم اجتماعی است، که خوشبختانه این هم افزایی در 
سال های اخیر موجب شده تا هم پلیس با اطمینان بیشتری به 
انجام ماموریت های خود پرداخته و خــواب آرام را از مجرمان 
و هنجارشــکنان بگیرد و هم عدلیه نقش مکمل و البته مهم و 
تأثیرگذار خود در ایجاد و استقرار امنیت پایدار را به خوبی ایفا 

کرده و با بزهکاران بدون مماشات، برخورد مناسب می کند.
با توجه به تغییر فضــای جرائم و گاها بــا هوش تر عمل کردن 
مجرمان، باید برای مشارکت بهتر میان پلیس و عدلیه، همواره 
رفع چالش های ایــن دونهاد، در برخورد با مجرمان در دســتور 
کار باشد و عوامل سازمانی و فردی مؤثر بر این مشارکت را مورد 
بررسی قرار داد؛ واقعیت این است که موضوع جرم یابی و به نتیجه 
رساندن یک پرونده از ابتدای تشکیل تا ارجاع به مراجع قضایی 
برعهده پلیس است و این نهاد نیز با تمام توان سعی در انجام بهتر 
ماموریت هایش در راستای حفظ و ارتقای امنیت دارد اما نقش 
مکمل و البته مهم و نتیجه بخــش این اقدامات پلیس در مرجع 
قضایی خود را نشان داده و نحوه برخورد با مجرمان است که آینده 
کاهش و یا افزایش یک جرم را مشخص می کند، هرچه تناسب 
جرم و مجازات بیشتر بوده و تنبه بیشتری برای بزهکار به همراه 
داشته باشــد می توان شــاهد کاهش جرائم و در مقابل افزایش 
امنیت و احساس آن در جامعه باشیم که البته بازهم عکس این 
قضیه صادق است. از آنجا که همه نهادهای مختلف در کشور با 
هدف آسایش، آرامش و رفاه شهروندان در حال تالش هستند و 
امنیت نیز موضوعی فرابخشی و فراســازمانی است، پس باید به 
تامین امنیت به عنوان موضوعی سیال در تمام بخش ها نگاه کرد، از 
مجلس شورای اسالمی که با قانونگذاری به موقع و دقیق و توجه به 
تمام جوانب فعالیت های پلیس به تدوین و وضع قانون می پردازد 
تا سازمان بزرگ و خدمتگزار پلیس که قانون را نصب العین داشته 
و آن را نقشه راه خود می داند و از قوانین عدول نمی کند تا عدلیه 
که با تعیین مجازات های متناســب با جرائــم و با هدف متوقف 
کردن چرخه جرم وارد عمل می شود و در راه استقرار امنیت پایدار 
دست در دست پلیس حرکت کرده، از این نیرو حمایت می کند و 
مجرمان را در مقابل قانون یکسان دانسته و ترمز آنان را می کشد، 
همه و همه در راستای کسب رضایت خداوند و سپس خشنودی 
مردم این سرمایه های اجتماعی است و چه فرخنده روزی خواهد 
بود روزی که گردنکشان در مقابل قانون سر فرود آورده و اجازه 
عرض اندام نداشته باشند چراکه امنیت و احساس امنیت، امنیت 
فیزیکی و روانی آحاد مردم، مهم ترین هدف تمام نهادهای فعال 
در حوزه »امنیت پایدار« اســت. درنهایت، تسهیل روابط میان 
پلیس و قوه قضاییه که خوشبختانه چندی است سرعت بیشتری 
نیز به خود گرفته، می تواند چونان برنامه راهبردی میان این دو 
نهاد امنیت ساز باشد چراکه در غیراین صورت و عدم هماهنگی 
میان این دو نهاد امنیت پرور، ممکن است هم تالش های پلیس 
در راستای تامین و ارتقای امنیت ابتر بماند و هم با متنبه نشدن 
مجرمان، بازگشت مجدد و گاها جسورانه آنان به جامعه و رجوع 
به جرائم پیشین و یا روی آوردن به جرم های جدید، شاهد ادامه 
این سیر معیوب »دستگیری، عدم مجازات مناسب و جری تر شدن 

مجرمان« باشیم. 

  bamardom_hamshahri@تلگرامبامردمپیام

یادداشت

خبر

قاتالنبرادرمالکمتروپلدستگیرشدند

بــا دســتگیری فــردی کــه دســتور قتل بــرادر 
حسین عبدالباقی، مالک ساختمان متروپل آبادان را 
داده بود، مشخص شد که وی برای گرفتن انتقام یکی از 

قربانیان متروپل اقدام به استخدام آدمکش کرده بود.
به گزارش همشهری، ظهر شنبه مجید عبدالباقی برادر مالک ساختمان 
متروپل آبادان زمانی که ســوار بر خودروی سواری اش وارد پارکینگ 
مجتمع مسکونی شان در آبادان شد، از سوی سرنشینان یک خودروی 
ساینا هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جانش را از 
دست داد. فیلمی که از صحنه این جنایت منتشر شد نشان می دهد که 
خودروی مجیدعبدالباقی درحالی که توسط یک خودروی سایناي سفید 
تعقیب می شود، با سرعت وارد پارکینگ مجتمع مسکونی شد و همزمان 
یکی از سرنشینان ساینا با سالح کلت و دیگری که از ماشین پیاده شده 
با کالشنیکف به سمت او تیراندازی می کنند و پس از شلیک چندین 

گلوله به سرعت از محل متواری می شوند.
مجید عبدالباقی در جریان این تیراندازی به شدت مجروح و پس از آن 
به بیمارستان منتقل شد اما شدت جراحات به حدی بود که جانش را 
از دســت داد. به دنبال این حادثه، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی، 
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عامالن این جنایت را آغاز کردند 
و از همان زمان طرح مهار اجرا شد و پلیس که احتمال می داد قاتالن 
قصد فرار از آبادان را داشته باشند با زیرنظر گرفتن تمامی مسیرها موفق 
شد 2نفر از سرنشینان خودروی ساینا را شناسایی و دستگیر کند که 
سالح استفاده شــده در جنایت از آنها کشف شد. 2نفر بازداشت شده 
راننده ساینا و جوانی بود که با سالح کلت کمری به سمت عبدالباقی 
شلیک کرده بود و در بازجویی از آنها معلوم شد که قاتالن از سوی فردی 
در آبادان برای ارتکاب این جنایت اجیر شده و با دریافت مبلغی اقدام 
به تیراندازی به ســوی مقتول کرده بودند. کارآگاهان جنایی در ادامه 
موفق شدند فردی به نام »ش«  را که دستور ارتکاب این جنایت را صادر 

و اقدام به استخدام آدمکش کرده بود را نیز دستگیر کنند. در تحقیق 
از این مرد معلوم شد یکی از اقوام دوست صمیمی او از افرادی بوده که 
در ماجرای ریزش ساختمان متروپل آبادان جانش را از دست داده بود. 
به همین دلیل وی تصمیم گرفته بود برای انتقام فرد قربانی، اشراری 
را اســتخدام کند تا برادر مالک متروپل را گوشمالی دهند. تحقیقات 
کارآگاهان همچنیــن معلوم کرد که روز حادثــه ابتدا »ش« با مجید 
عبدالباقی)مقتول( تماس گرفته و به بهانه انجام کاری با او قرار گذاشته 
است. مقتول نیز بی خبر از همه جا راهی محل قرار شده و پس از پایان 
این مالقات ســوار بر خودروی خود، راهی خانه اش شده است. این در 
حالی بود که قاتالن اجیر شده که از قبل در جریان این قرار بودند، در 
آن حوالی کمین کرده بودند و وقتی مقتول در راه رفتن به خانه بود او 
را تعقیب کرده و در ابتدا و در یکی از میادین شهر، سد راه وی شده و با 
چوب و چماق به او حمله کرده بودند. اما مقتول توانسته بود از مهلکه 
فرار کند و به همین خاطر آدمکشان اجاره ای سوار بر خودروی ساینا به 
تعقیب او پرداختند. پس از آن مقتول با سرعت به سمت خانه گریخته 
بود و از آنجا که در پارکینگ مجتمع مسکونی ظهرها باز بود، به محض 
وارد شدن به کوچه توانسته بود وارد پارکینگ شود اما سرنشینان ساینا 
که همچنان در تعقیب او بودند، هنگام وارد شدن وی به پارکینگ او را به 
گلوله بسته و به قتل رساندند. در همین حال فرمانده انتظامی آبادان نیز 
با اشاره به دستگیری 5متهم در پرونده قتل برادر مالک متروپل گفت: 
روز شنبه به دنبال تیراندازی منجر به قتل فردی به هویت »م. ع« با سالح 
جنگی در منطقه امیری آبادان، بالفاصله دستورات ویژه جهت شناسایی 
و دستگیری عامالن تیراندازی صادر شد. سرهنگ حسین زلقی ادامه 
داد:  کارآگاهان پلیس آگاهی با رصد اطالعاتی و اقدامات خاص پلیسی 
5 نفر از عامالن طراحی و تیراندازی را در کمتر از 24ساعت شناسایی 
و با هماهنگی مرجع قضایی در عملیات منسجم و غافلگیرانه دستگیر 
کردند. به گفته وی، در بازرسی از مخفیگاه های متهمان یک قبضه سالح 

کلت کمری به کار رفته در قتل و خودروی ســاینا که به وسیله آن فرد 
مقتول را تعقیب می کردند، کشف شد و متهمان در تحقیقات پلیس 
صراحتا به بزه ارتکابی اعتراف کردند. براساس این گزارش، تحقیقات 
پلیس برای دستگیری متهم فراری )فردی که با کالشنیکف اقدام به 

تیراندازی کرده بود( و کشف ابعاد پنهان پرونده ادامه دارد.
 ظهر روز دوشــنبه دوم خردادماه، بخشــی از بــرج دوقلوی متروپل 
آبادان فرو ریخت و در جریان ایــن حادثه دردناک 43نفر از کارگران و 
شهروندانی که آن روز در این ساختمان حضور داشتند زیر آوار جانشان 
را از دست دادند و 3۷نفر نیز مصدوم شدند. یکی از کشته شدگان این 
حادثه حسین عبدالباقی، مدیر هدلینگ عبدالباقی و مالک ساختمان 
بود و این در حالی بود که بســیاری از مردم آبادان او را عامل وقوع این 
حادثه دردناک و مرگ عزیزانشان می دانســتند. رسیدگی به پرونده 
ریزش مرگبار متروپل در حالی ادامه دارد که 20متهم در رابطه با این 
حادثه شناسایی شــده اند و با صدور کیفرخواست برای آنها قرار است 

به زودی در دادگاه محاکمه شوند.

پلیس،فرشتهنجاتگروگاندر
جنگلشد

گروگان با طنابی به درخت در جنگل های لویزان بسته شده 
بود و گروگانگیران قصد اخاذی از او را داشــتند اما گشــت 

پلیس از راه رسید و گروگان را نجات داد.
به گزارش همشهری،  چند روز قبل خودروی گشت پلیس 
در حال گشــت زنی در جنگل های لویزان بود که ماموران 
صدای فریاد های مردی را شــنیدند. او درخواســت کمک 
می کرد و مأموران به دنبال صدا رفتند و چشمشان به مردی 
افتاد که با طناب به درختی بسته شده بود. آنها طناب را باز 
کردند و متوجه شدند مرد جوان به شدت زخمی شده است 
که برای درمان به بیمارستان انتقال یافت. او پس از بهبودی 
به ماموران گفت: روز حادثه، 5پسر جوان در خیابان  به سمتم 
آمدند. پسرنوجوانی همراهشان بود که با اشاره به او گفتند 
که وی چند روز قبل یک گوشی سرقتی به من تحویل داده 
است. آنها می گفتند که پسربچه گوشی موبایل دوست آنها 
را دزدیده و به من فروخته است. هرچه به آنها می گفتم من 
سارق نیستم اما باور نمی کردند. آنها مرا به زور به جنگل های 
لویزان بردند و با طناب به درختی بســتند. ســپس شروع 
کردند به کتک زدن من. هرچه می گفتم گوشــی رفیق آنها 
پیش من نیست باور نمی کردند تا اینکه راضی شدم هرچه 
پول می خواهند به آنها بدهم تا رهایم کنند و به کتک زدنم 
پایان بدهند. وی گفت: گروگانگیران خشــن خواستند در 
ازای گوشــی  20میلیون تومان پول به آنها بدهم که قبول 
کردم. اما همان لحظه گروگانگیران صدای آژیر گشت پلیس 
را شنیدند و از ترس دستگیری مرا در آن وضعیت رها کرده و 
متواری شدند. وی ادامه داد: پس از پرس و جو در محله مان 
متوجه شدم اعضای باند گروگانگیر با این شگرد،  افراد زیادی 
را ربوده و پس از ضرب و شتم طعمه هایشان،  از آنها اخاذی 
کرده اند. حتی شنیدم که گروگان هایشان را با دست و پای 
بسته به درخت یک شــبانه روز در جنگل رها می کنند تا به 
هدفشان که پول است برسند. آنها پس از این ماجرا پیامکی 
با شماره ناشناس برای من ارســال و تهدیدم کردند که اگر 
شکایتی علیه شان مطرح کنم جان من و اعضای خانواده ام 
را می گیرند. با اعالم این شکایت، قاضی محمد امین تقویان 
بازپرس شعبه هشتم دادسرای جنایی تهران دستور بازداشت 
اعضای باند گروگانگیران و شناسایی شاکیان احتمالی دیگر 

را صادر کرد.

سردارحسینرحیمی؛رئیس پلیس تهران

پیگیری

دادسرا

سارق سابقه دار که در زندان روش هک کردن دوربین ها 
را از یک هکــر یاد گرفته بــود، پس از آزادی، نقشــه  

سرقت های سریالی را عملی کرد. 
به گزارش همشهری، از اوایل خرداد ماه گزارش سرقت های سریالی از 
شرکت ها،  اداره های دولتی، باشگاه های ورزشی، مراکز خرید و... به پلیس 
پایتخت اعالم شد و گروهی از مأموران به دســتور بازپرس شعبه سوم 
دادسرای ناحیه 34تهران تحقیقات خود را برای شناسایی عامالن این 
سرقت ها آغاز کردند. بررسی ها نشان می داد که فردی در روزهای تعطیل 
وارد اماکن مختلف شده  و پس از هک کردن دوربین ها،  دست به سرقت 
اموال با ارزش از آنجا می زد. در حالی که تحقیقات برای شناسایی سارق  
ادامه داشت، او در آخرین سرقت وارد شرکتی در حوالی شمال تهران شد؛ 
غافل از اینکه نگهبان در شرکت حضور دارد و به دلیل کم  مصرف کردن برق، 
 همه چراغ ها را خاموش کرده است. سارق تصور کرد که کسی داخل شرکت 
نیست اما  لحظاتی پس از ورود او، نگهبان متوجه سر و صدای مشکوکی شد 
و بعد چراغ یکی از اتاق ها روشن شد. نگهبان آرام آرام به سمت اتاق رفت 

و چشــمش به یک مرد نقابدار افتاد که درحال سرقت وسایل بود. در این 
شرایط نگهبان با سارق گالویز شد و ضربه ای به سرش زد که موجب بیهوش 
شدن سارق شد. سپس دست و پایش را بســت و با پلیس تماس گرفت. 
متهم کسی جز سارق تحت تعقیب نبود که پس از انتقال به بیمارستان و 
درمان، مرخص شد و برای انجام تحقیقات به دادسرای ویژه سرقت انتقال 
یافت. متهم 4۷ســاله اعتراف کرد که معتاد به شیشه است و برای تامین 
هزینه های مواد دست به سرقت های سریالی  زده است. وی گفت: پیش از 
این 3بار به اتهام سرقت زندانی شده بودم و آخرین بار در زندان بود که نقشه 
دستبرد به شرکت و اداره های دولتی را کشیدم. متهم ادامه داد: در زندان 
با یک هکر حرفه ای آشنا شدم. او به اتهام کالهبرداری بازداشت شده بود و  
از خانواده ام خواستم به حساب او پولی واریز کنند تا در ازای دریافت پول، 
 آموزش هکری به من بدهد. او روش هک کردن دوربین های مداربسته را به 
من آموزش داد و من که باهوش بودم به خوبی یاد گرفتم چطور دوربین ها را 
از کار بیندازم تا هیچ فیلمی از من ثبت نشود. وقتی  آزاد شدم  سرقت هایم را 
شروع کردم. در نخستین سرقت،  استرس زیادی داشتم تا اینکه موفق شدم 

دوربین را هک کنم اما در سرقت های بعدی خیالم راحت تر بود و پیش از 
اقدام به دزدی،  توانستم دوربین ها را از کار بیندازم. پس از سرقت هم، از 
اموال عکس می گرفتم و در سایت های خرید و فروش کاال بارگذاری کرده 
و همه را می فروختم. متهم پس از اقرار به هک دوربین ها و ســرقت های 
سریالی بازداشت شــده و تحقیق از وی برای شناسایی جرایم احتمالی 

دیگر ادامه دارد.

مجرمسابقهداردرزندان،هککردندوربینهاراازیکهکریادگرفتونقشهسرقتهایسریالیراکشید

جوانیکهدراطرافرودخانهرودبالکارمیکردبااعالمخطرسیلبهگردشگران،جاندههانفررانجاتداد

با خبر شــده و خودشــان را نجات دهند. یکی 
از این فرشــته های نجات جوانی 30ساله  اهل 
روستای باغ شــاد در مجاورت امامزاده سلطان 
شهباز اســت و در یک مزرعه پرورش ماهی کار 
می کند. او می گویــد: هنگام وقــوع حادثه من 
به طــور اتفاقی در بلندی بــودم و متوجه صدا از 
سمت رودخانه شــدم. صدای جریان آب بود و با 
تجربه ای که داشتم فهمیدم صدای سیل است. 
او ادامه می دهد: وقتی متوجه سرعت سیالب در 
مسیر رودخانه شــدم، با توجه به شناختی که از 
منطقه داشتم و می دانستم در روز جمعه تعداد 
زیادی از گردشگران در نزدیکی رودخانه مشغول 
تفریح و استراحت هستند تصمیم گرفتم به کمک 
گردشگران بروم و آنها را از خطری که جان شان 
را تهدید می کند باخبر کنم. به خاطر همین سوار 
موتورسیکلتم شــدم و به طرف رودخانه رفتم. 
رضا علی پــور در ادامه می گوید: فقط خواســت 
خدا بود که در زمان و مکان درستی متوجه سیل 
شدم. من با موتورسیکلتم مسافتی در حدود یک 
کیلومتر را رفتم تا به باغ چشمه سار امید رسیدم. 

وقتی به آنها گفتم که ســیل در راه است هر سه 
برادر که صاحبان باغ بودند ســریع بلند شدند و 
آنها هم برای کمک و اطالع دادن به سایر اهالی 
به طرف رودخانه به راه افتادند. بعد به سرعت به 
امامزاده سلطان شهباز و تفرجگاه طبیعی اطراف 
آن رفتم که در آنجا حدود 50 خودرو در بســتر 
رود پارک شده بود و گردشــگران زیادی هم در 
اطراف رودخانه بودند. در مسیر به هر وسیله ای 
که بود مردم را مطلع کردم، اما چون هوا آفتابی 
بود عده ای از مردم باور نمی کردند و این هشدار 
من را به شوخی می گرفتند طوری که ناچار شدم 
عالوه بر فریاد زدن  مداوم، با پرتاب سنگ به سمت 
زمین و ایجاد سر و صدا، افراد بیشتری را از خطر 
باخبر کنم. افرادی که خطر را باور کردند، سریع 
بســتر رودخانه را ترک و خودرویشان را جابه جا 
کردند اما اگر همه خطر را باور می کردند، تعداد 
تلفات کمتر می شــد. 3خودرویی که فیلم های 
آنها منتشر شده و آنها را در حال حرکت در کنار 
رودخانه نشان می دهد متعلق به افرادی است که 
باورشان نمی شد سیل آمده است. کارگر فداکار 

در ادامه می گوید: وقتی به حاضران در امامزاده 
ســیل را خبر دادم، حدود 15دقیقه بعد سیل به 
آنجا رسید و افراد زمان داشــتند تا خودشان را 
نجات دهند اما برخی از آنها به خاطر آفتابی بودن 
هوا باورشان  نشد که سیل در راه است. با این حال 
خدا را شــکر می کنم که توانستم با این کار جان 

چند نفر را نجات دهم.

زایمانموفقزنباردارپسازسیل
عالوه بر افرادی که در جریان ســیل اســتهبان 
جان خود را از دست دادند، چند نفر نیز مصدوم 
و به مراکز درمانی منتقل شــدند. یکــی از این 
مصدومان زن بارداری بود که در روزهای آخر دوره 
بارداری اش به ســر می برد و بعد از وقوع سیالب 
دچار درد زایمان شد و ســاعتی بعد فرزند خود 
را در بیمارستان امام حســن مجتبي)ع( داراب 
به ســالمت به دنیا آورد. ســجاد رضایی، رئیس 
این بیمارســتان می گوید:  این زن با انجام عمل 
جراحی ســزارین، فرزندش را در سالمتی کامل 

به دنیا آورد. 

سارقی که با همدســتی دوستش قصد سرقت از پست فشــار قوی برق را داشت دچار 
برق گرفتگی شد و جانش را از دست داد.

به گزارش همشــهری، مأموران پاســگاه انتظامی ترکمانچای میانه واقع در اســتان 
آذربایجان شرقي با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 از یک مورد برق گرفتگی مطلع 
و برای انجام بررسی های بیشتر راهی محل حادثه شدند. آنها در محل حادثه با جوانی 

روبه رو شدند که هنگام سرقت کابل از پست برق فشار قوی دچار برق گرفتگی شده و 
جانش را از دســت داده بود و فرد دیگری که همدست او بود نیز دچار مصدومیت شد. 
در این شــرایط پیکر قربانی حادثه به پزشــکی قانونی و فرد مصدوم به مرکز درمانی 

منتقل شد.
سرهنگ محمدتقی سلطانی، فرمانده انتظامی شهرســتان میانه با اعالم جزئیات این 
حادثه گفت: در محل پست برق آالت و ادوات جرم در کنار فرد فوت شده کشف و قصد او 

برای سرقت محرز شد. به گفته وی تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.

سارقجوانجانشراپایسرقتداد

رضا علی پور کارگر پرورش 
ماهی که جان گردشگران 

مرد جوان هنگام نجات فرزندش از سیل غرق شد.زیادی را نجات داد 
تنها مفقودی سیل دختر خردسال سعید نسیمی اهل داراب است.

سعید به همراه دخترش و دو فرزند یکی از بستگانش در سیل غرق شدند. 

کشف پیکر پسری 3ســاله که در جریان حادثه 
سیل استهبان مفقود شــده بود، نام او را به عنوان 
بیست و یکمین قربانی این سیل ثبت کرد. حاال 
در شرایطی که جست وجوها برای یافتن دختری 
یک ونیم ســاله به عنوان آخرین مفقودی سیل 
ادامه دارد، شواهد نشــان می دهد فداکاری چند 
نفر از اهالــی منطقه ازجمله کارگــر یک مزرعه 
پرورش ماهی باعث نجات جــان ده ها نفر در این 
سیالب مرگبار شده است.به  گزارش همشهری، 
ســیالبی که عصر روز جمعه در منطقه سلطان 
شهباز شهرستان استهبان، واقع در استان فارس 
اتفاق افتاد، گردشــگرانی را که در آنجا مشغول 
تفریح بودند، غافلگیر کرد. ســیل مهیب چندین 
خودرو را با خود برد و جان 21نفر را  گرفت تا حاال 
خانواده های زیادی عزادار عزیزان شــان باشند. 
به گفته حسین درویشــی، مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان فارس،  پس از کشف اجساد 20 
قربانی سیل،30تیم امدادی جمعیت هالل احمر 
استان فارس متشکل از 140نجاتگر تخصصی در 
تالش برای پیدا کردن 2کودکی که در این سیل 
مفقود شده بودند، موفق شدند پیکر پسر 3ساله ای 
را کشف کنند و تالش برای یافتن دختر یک ونیم 

ساله مفقود شده در جریان است.

کارگریکهفرشتهنجاتگردشگرانشد
سیل مرگبار اســتهبان می توانســت قربانیان 
بیشتری داشته باشد اما فداکاری و انسان دوستی 
چند نفر از اهالی منطقه سبب شد تا گردشگرانی 
که هنگام ســیل در بســتر و نزدیکی رودخانه 
بودند از خطری که جان شــان را تهدید می کرد 
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روزنامه ساندی تلگراف ]انگلیس[

»ریشی  سوناک« علیه پناهجویان 
ســاندی تلگراف به برنامه  جنجالی ریشی سوناک، نامزد 
کرسی نخست وزیری انگلیس برای سختگیری نسبت به 
پناهجویان پرداخته است. سوناک، وزیر دارایی سابق دولت 
جانسون، وعده داده درصورت پیروزی در رقابت رهبری 
حزب محافظه کار و نخست وزیری، تعداد پناهجویان را در 
انگلیس محدود خواهد ساخت و نظام پناهندگی انگلیس را 
عاقالنه تر مدیریت خواهد کرد. سوناک در بخشی از برنامه  
10بندی خود ادعا کرده که می خواهد مرزهای انگلیس را 
ایمن ســاخته و از قدرت دادگاه های حقوق بشر اروپایی 
بکاهد. او همچنین وعده داده درصورت پیروزی در انتخابات 
کمک های مالی را به کشورهایی که پناهجویان و تبهکاران 
خود را مسترد نکنند، قطع خواهد کرد. او همچنین گفته که 
پناهجویان غیرقانونی را روی کشتی  نگهداری خواهد کرد.

جهان در میانه یک بحران انرژی 
واقعی اســت. از اروپا و آمریکا که 
ماه هاســت نگران تأثیر جنگ بر 
صادرات حامل های انرژی روســیه بوده و اکنون 
با موج گرمای بی ســابقه نیز روبه رو شده اند که 
بگذریم، امروز کشورهای دیگری در اقصی نقاط 
جهان با بحران کمبود و افزایش قیمت نفت و گاز 
روبه رو هستند؛  بحرانی که به اعتقاد کارشناسان 
تا زمانی که جنگ روســیه و اوکراین ادامه دارد، 
هیچ چشــم انداز امیدوارکننده ای برای پایانش 

متصور نیست.
نشریه فارین پالسی در گزارشی با اشاره به وضعیت 
کنونی جهان نوشــته که از اکوادور در آمریکای 
جنوبی گرفته تا آفریقــای جنوبی در قاره آفریقا 
کمبود سوخت و خاموشی های گسترده، اقتصاد 
کشورهایی که به واردات وابسته هستند را شدیدا 
تحت فشار گذاشــته اســت؛ به عنوان مثال در 
سریالنکا عالوه بر بحران سیاسی، کمبود و افزایش 
قیمت حامل های انرژی دولت را مجبور کرده تا به 
کارمندانش دستور دهد که دورکاری کنند. گفته 
شده افراد برای پر کردن باک خودرویشان در این 
کشور مجبورند که کیلومترها رانندگی کنند. در 
پاکســتان برای کاهش فشار ناشی از قطعی های 
طوالنی مدت برق، دولت مجبور شده تا از تعداد 
روزهــای کاری هفته کم کنــد. در هند کمبود 
برق باعث شده تا مدارس و کسب وکارها تعطیل 
شوند و مردم با وجود موج گرمای 37درجه امکان 
استفاده از وسایل سرمایشی را نداشته باشند. در 
پاناما هم افزایش قیمت حامل های انرژی صدای 
اعتراض مردم را بلند کرده است. در برزیل که با 
یکی از خشکسالی های کم سابقه خود روبه روست، 
کشور در آستانه جیره بندی برق و خاموشی های 
گسترده قرار دارد؛ آن هم در شرایطی که برزیل 
حداقل تا ماه آینده و شروع فصل بارش و پر شدن 
سدهایش به شــدت به واردات حامل های انرژی 
از اروگوئه و آرژانتین متکی اســت. این مسئله به 
نوبه خود اقتصاد کشورهای دیگر منطقه ازجمله 
شــیلی را که برای عبور از بحران بی آبی به منابع 
گازی آرژانتین وابسته هستند، در شرایط دشواری 

قرار داده است.
در آفریقای جنوبی شــرکت ملی انرژی )اسکام( 
حدود یک ماه پیش اعالم کرد که به دلیل کمبود 
ذخایر انرژی احتمال دارد که مجبور شود ساعات 

خاموشی را به 6ساعت )یا حتی 9ساعت( در روز 
افزایش دهد؛ امری که می تواند اقتصاد بحران زده 
این کشــور را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. 
در اســترالیا نیز نگرانی ها نسبت به تأثیر افزایش 
قیمت حامل های انرژی بر اقتصاد و قدرت خرید 

مردم باال گرفته است.
جیســون بوردوف، کارشــناس انرژی دانشگاه 
کلمبیا، به فارین پالســی می گوید: »پس از چند 
دهه ما در میانه نخســتین بحران جهانی انرژی 
هستیم. این بحران تقریبا تمام بخش های جهان 
را تحت تأثیر قرار داده و من فکر نمی کنم که هنوز 
به بدترین مرحله آن رسیده باشیم. باید به دقت 

تحوالت آینده را رصد کنیم.«
بازار انرژی پیش از آغاز جنگ روسیه و اوکراین نیز 
به دلیل تبعات همه گیری ویروس کرونا، کندی 
زنجیره تامین و شــوک های اقتصادی ناشــی از 
تغییرات جوی ناآرام بود، اما آنچه تالطم بازار را 
تشــدید کرد، کاهش صادرات گاز روسیه بود که 
کشورهای اروپایی را مجبور می کرد برای تامین 
منابع موردنیــاز خود به کشــورهای دیگر روی 
بیاورند؛ امری که قیمت ها را در بازارهای جهانی 
به شــدت افزایش داد. اکنون اما موج بی ســابقه 
گرمای ناشــی از تغییرات جوی گره چالش های 
پیش رو را محکم تر کرده است. بوردوف در این باره 
می گوید: »این یک نظام جهانی در هم پیوســته 
است. وقتی به یک قسمت فشار می آورید، در جای 

دیگری هم احساس می شود.«

تاریخ تکرار می شود؟ 
آخرین بار در دهه 1970بود که جهان یک بحران 
فاجعه بار ســنگین انرژی را )البته فقط در حوزه 
نفت( تجربه کرد. سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( در ســال 1973و در جریان جنگ 
اعراب و رژیم صهیونیستی تولید نفت را کاهش 
داد و اعضــای عرب این ســازمان صادرات نفت 
به هر کشــوری که از رژیم صهیونیستی حمایت 
می کرد را ممنوع کردند؛ اقدامی که باعث شــد 
نفت کمیاب و گران شود. آنتونی هالف، کارشناس 
مرکز سیاست جهانی انرژی دانشــگاه کلمبیا، 
به فارن پالســی می گوید: »نتیجــه بحران دهه 
1970تولد آژانس بین المللی انرژی )IEA( بود 
و همچنین باعث شــد که کشــورهای صنعتی 
ذخایر استراتژیک خود را با هدف حفظ آمادگی 

در برابر اختالالت عرضه در آینده توسعه دهند.« 
اما هم اکنون بســیاری از اقتصادهای نوظهور و 
کشــورهای مقروض چنین ذخایر استراتژیکی 
ندارند. هالف می گویــد: »امروز ما گروهی کامال 
جدید از کشورهایی را داریم که به سرعت در حال 
توسعه هستند و بنابراین انرژی بیشتری مصرف 
می کنند؛ امری که باعث می شــود تــا در برابر 
ریسک های تامین انرژی بسیار آسیب پذیر باشند؛ 
به عنوان مثال، پاکســتان را درنظــر بگیرید که 
عمیقا با بحران کمبود برق دست به گریبان است 
یا اکوادور که اعتراض های خشونت باری نسبت 
به افزایش شدید قیمت ســوخت در آن جریان 
دارد یا غنا و کامــرون در آفریقا که اعتراض ها به 
قیمت سوخت، کشور را فلج کرده است یا مثال، 
آرژانتیــن و پرو در آمریــکای جنوبی که قیمت 
انرژی تظاهرات  گسترده ای را در این کشور کلید 

زده است.«
به گفته جیســون بوردوف، کارشــناس انرژی 
دانشگاه کلمبیا، کشورهایی مثل کوبا یا آفریقای 
جنوبی که وضعیت اقتصادی خوبی نداشــته و 
با بدهی های کالنی روبه رو هســتند اکنون برای 
تامین منابع انــرژی خود به لحــاظ اقتصادی با 
مشکالت جدی روبه رو شده  اند؛ بر همین اساس 
کشورهای دیگر برای اینکه به سرنوشت آنان دچار 
نشوند به استفاده از زغال ســنگ روی آورده اند؛ 
مثال با تعمیق بحران انرژی در اردیبهشــت ماه، 
هند معادن زغال سنگ خود را مجددا راه اندازی 
کرد و تولید خود را افزایش داد. همچنین واردات 
زغال سنگ این کشور یک ماه بعد رکورد زد. وزیر 
انرژی هند اعالم کرده که این روند ممکن اســت 

طوالنی مدت باشد.
با آغاز جنگ روســیه و اوکراین و عقب نشــینی 
کشورهای اروپایی از خرید نفت روسیه، چین و 
هند به بزرگ ترین خریداران نفت ارزان این کشور 
تبدیل شــدند. اما مصرف باالی آنان به این معنا 
نیســت که اقتصاد این دو کشور از تبعات بحران 
جهانی انرژی در امان بوده اســت؛ چراکه حتی با 
وجود نفت ارزان روسیه، بهای سوخت در هر دو 
کشور چین و هند به شــدت افزایش یافته است. 
فرناندو فررریا، کارشناس انرژی به فارین پالسی 
می گوید: »تأثیرات مالی بحــران جهانی انرژی، 
امری اســت که حتی واردات نفت روســیه هم 

نمی تواند کامال آن را خنثی کند.«

روزهای سخت در راه است
اما این همه داستان نیست. ناظران بر این باورند که 
با ادامه بحران اوکراین، بازارهای جهانی احتماال در 
زمستان پیش رو با شوک دیگری روبه رو خواهند 
شــد. کرافت به فارین پالسی می گوید: »احتماال 
در بازار انرژی شــاهد آشفتگی بیشتری خواهیم 
بود و قیمت نفت در ماه دسامبر )آذر و دی( باالتر 

خواهد رفت.« 
رابرت مک نالی، مشاور ارشد انرژی سابق در دولت 
آمریکا نیز به شبکه ســی ان ان می گوید: »ما در 
اقصی نقاط جهان با مشکل جدی روبه رو هستیم 
که سیاستگذاران به تازگی متوجه آن شده اند. این 
مشکل جدی یک توفان تمام عیار است که تبعاتش 
بسیار گسترده است. بحران انرژی می تواند احیای 
اقتصادی دوران پس از همه گیری ویروس کرونا 
را به طور جدی تهدید کند، تورم را افزایش دهد 
و باعث ناآرامی های گسترده اجتماعی شود. این 
مشکل همچنین تالش ها برای مقابله با تغییرات 
جوی را نیز به شدت تضعیف می کند. این بحرانی 

است که جهان آمادگی رویارویی با آن را ندارد.«
به اعتقــاد برخی ناظران سیاســی، میان بحران 
انرژی دهــه 1970و بحران امــروز تفاوت های 
کلیدی وجــود دارد؛ چراکه قیمت هــا به اندازه 
بحران گذشــته افزایش نیافته و سیاستگذاران 
مجبور نشــده اند اقدامات کنترلی تهاجمی تری 
را در پیش بگیرند. اما همه تا این حد خوش بین 
نیستند؛ دنیل یارگین، کارشــناس ارشد حوزه 
انرژی و نویسنده کتاب »نقشه جدید؛ انرژی، آب 
و هوا و برخورد ملت ها« در مصاحبه اخیر خود با 
وب سایت »پراجکت ســندیکت« درباره بحران 
جهانی انرژی گفته اســت: »قطعا شباهت های 
زیادی میان وضع امروز و دهه 1970وجود دارد. ما 
بار دیگر در دورانی عمیقا پرخطر قرار داریم. شاهد 
تجدید نظم در سیاســت جهانی هستیم. بحران 
انرژی امروز به همان  اندازه بحران قبلی جدی و 
حتی خطرناک تر است. در دهه 1970 فقط نفت 
درگیر بود؛ درحالی که این بحــران گاز طبیعی، 
زغال سنگ و حتی چرخه سوخت هسته ای را هم 
دربرمی گیرد. نمی خواهم خیلی بدبین باشم، اما 
ما اکنون وارد عصر جدیدی از رقابت بر سر انرژی 
شده ایم. برای اینکه متوجه این موضوع شوید فقط 
کافی اســت که گزارش های دولتی درباره منابع 

حیاتی را بخوانید.«

جهان  در کابوس بحران انرژی
افزایش قیمت جهانی انرژی و ناتوانی کشورها در تأمین برق موردنیاز خود، جهان را وارد بحران تازه ای کرده که به اعتقاد 

تحلیلگران هنوز آماده روبه روشدن با آن نیست

 رهبر کاتولیک های جهان در سفری به کانادا  از بومیان این کشور 
به خاطر درد و رنجی که از سوی کلیسای کاتولیک متحمل شده اند عذرخواهی خواهد کرد

»توبه« پاپ در کانادا

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، سفری 
تاریخی به کانادا را آغاز کرده تا در جریان آن رسما 
از بومیان این کشــور به خاطر جنایاتی که مدارس 
شــبانه روزی زیر نظر کلیســای کاتولیک در حق بومیان مرتکب 
شده اند، عذرخواهی کند. پاپ فرانسیس این سفر را »زیارت توبه« 
نامیده و ابراز امیدواری کرده با انجام آن بتواند جراحات ناشــی از 
اعمال ناشایستی که کلیسای کاتولیک رم در حق مردم بومی کانادا 

انجام داده را التیام بخشد.
برنامه سفر پاپ که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت، شامل سفر به 
اســتان های آلبرتا، کبک و قلمروی شمالی نوناووت است، اما نقص 
بزرگ این سفر، عدم توقف در استان بریتیش کلمبیاست؛ استانی که 
تابستان گذشته در آن حدود 200گور بی نام و نشان در محوطه ای 
که سابقا مدارس شبانه روزی کاتولیک ویژه کودکان بومی کانادایی 

در آن مستقر بوده اند، کشف شد.

انگیزه سفر پاپ چیست؟
در سال 2015کمیســیون حقیقت و آشــتی کانادا در گزارشی به 
وضعیت بازماندگان قربانیان مدارس شــبانه روزی کاتولیک ویژه 
کودکان بومی این کشــور پرداخت. این مدارس دولتی بخشــی از 
سیاســت دولت برای جذب کودکان بومی و نابــودی فرهنگ ها و 
زبان های آنها بود. تقریبا 150هــزار کودک بومی از اقوام »متیس« 

و »اینویت« در این طرح از خانواده های خود جدا شده و به مدارس 
شــبانه روزی برده شــدند. این مدارس بین ســال های 1874تا 

1996فعالیت داشتند.
مسئولیت اداره 70درصد این مدارس با کلیسای کاتولیک رم بود. 
بیش از 130مدرسه در سرتاسر کانادا پراکنده بودند که آخرین آنها 
در سال 1996بسته شد. در گزارشــی که در سال 2015براساس 
روایت بازماندگان این مدارس منتشــر شد، نشــان می داد که در 
این مدارس، کودکان بومی مورد سوءاســتفاده های جنســی قرار 
می گرفتند و به دلیل وضعیت نامناســب زندگی بــه بیماری های 
مختلف و سوءتغذیه مبتال می شــدند. بخش بزرگی از این کودکان 

هرگز به خانه های خود بازنگشتند و مدارس هم نسبت به سرنوشت 
آنها ابراز بی اطالعی می کردند. کمیســیون حقیقت و آشتی، نظام 
مدارس شبانه روزی کلیســای کاتولیک را براساس همین شواهد 
به عنوان بخشی کلیدی از سیاست نسل کشــی فرهنگی در کانادا 
معرفی کرد. در یکی از گزارش های این کمیسیون از پاپ درخواست 
شــده به نمایندگی از کلیســای کاتولیک به خاطر این نسل کشی 

عذرخواهی کند.
کم کم اما نشانه های شــفاف تری از سرنوشت این کودکان به دست 
آمد. درســال 2021با اســتفاده از فنــاوری راداری گورهایی در 
منطقه ای متعلق به بومیان کانادا در استان بریتیش  کلمبیا کشف 
شد. این کشف با واکنش های شدیدی در جهان و کانادا مواجه شد. 
دیگر مجامع بومیان کانادا نیز شروع به تجسس های مشابهی کردند 
که منجر به کشف هزار گور دیگر شد و درخواست های رهبران بومی 
برای عذرخواهی پاپ را تشدید کرد. پاپ چند ماه قبل، از گروهی از 
بومیان کانادا که به واتیکان سفر کرده  بودند بابت رنجی که مدارس 
کاتولیک در این کشور به بار آورده بودند، عذرخواهی کرد. او وعده 
داد با سفر به کانادا از بومیان این کشور عذرخواهی کرده و برای آشتی 
و بهبود روابط تالش کند. پاپ در این سفر قرار است روز چهارشنبه با 
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا مالقات داشته باشد و در آخرین 
روز ســفرش به صورت خصوصی با تعدادی از بازماندگان مدارس 

کاتولیک بومیان کانادا گفت وگو خواهد کرد. 

رویداد

گزارش

 سیاست زدگی در مصر،
 70سال پس از کودتای ملی گراها
شکست 2تجربه انقالبی در مصر باعث شده تا مردم 

دیگر تمایل چندانی به مشارکت سیاسی نداشته باشند

70ســال پیش در 23جوالی 1952برابر با مرداد 1331، 
گروهی از افســران ارتش مصر، »ملک فاروق اول« پادشاه 
مصر را با حمایت مردمی از قدرت برکنار کردند تا با انجام 
یک کودتای نظامی بــدون خونریزی که بیشــتر به یک 
انقالب مردمی شباهت داشــت، راه را برای تبدیل مصر از 

یک پادشاهی به یک جمهوری هموار کنند.
موفقیت کودتای انقالبی 70سال پیش نظامیان مصری علیه 
پادشاه البته تصادفی و بی دلیل نبود. در سال های منتهی 
به کودتای »افسران آزاد«، ناسیونالیسم عربی در اوج قرار 
داشت و ارتش مصر به دلیل شکســت در جنگ 1948در 
برابر اشــغال فلسطین، به شدت ســرخورده بود. نظامیان 
مصری، ملک فاروق را به دلیل عدم تجهیز مناســب ارتش 
در این شکســت مقصر می دانستند. ملک فاروق همچنین 
به دلیل تن دادن به اشــغال طوالنی مدت بخشــی از مصر 
توســط انگلیس، چهره ای واداده در برابر غرب شــناخته 
می شد و در این شرایط موفقیت آســان افسران آزاد برای 
کنترل قدرت و سرنگونی رژیم پادشاهی چندین هزار ساله 

مصر عجیب نبود.

آرمان های انقالب مصر پس از ســرنگونی نظام پادشاهی 
بســیار بلندپروازانه به نظر می رســید. عدالت اجتماعی، 
یکپارچگی عربی، سیاســت های ضد امپریالیسم و دولت و 
مجلس دمکراتیک همگــی در قالب مجموع اهداف جمال 
عبدالناصر به عنوان دومیــن رئیس جمهور مصر گنجانده 
می شد که با برکناری محمد نجیب، نخستین رئیس جمهور 
مصر، قدرت را به دست گرفت. افسران آزاد قبل از آنکه نظام 
پادشاهی را سرنگون کنند، اعالم کرده بودند که نیت شان 
این نیست که خودشــان در حکومت ماندگار شوند؛ فقط 
می خواهند دولتی دمکرات در مجلس نمایندگان تشکیل 
دهند. با این حال، جمال عبدالناصر به مدت 14سال تا زمان 
مرگ در ســال 1970قدرت را به عنوان رئیس جمهور در 
دست داشت و حتی یک بار با وجود استعفا به دلیل شکست 
مصر در جنــگ 6روزه 1967، با فشــار و راهپیمایی های 
سراسری مردمی که خواســتار تداوم ریاست جمهوری او 

بودند، از این تصمیم منصرف شد و به قدرت بازگشت.

حاکمیت 68ساله نظامیان
از ناصر به عنوان یکی از رهبران محبوب عربی یاد می شود. 
به گفتــه منابع معتبر، حــدود 5میلیون نفر در مراســم 
خاکسپاری او شرکت کردند. اما این واقعیت را نمی توان 
از نظر دور داشت که روی کار آمدن ناصر در مصر طی یک 
فرایند دمکراتیک صورت نگرفت و او در انتخاباتی بی رقیب 
به همراه تغییر قانون اساسی در چارچوب نظام تک حزبی 
قدرت 14ساله خود را تحکیم بخشید. حتی پس از ناصر 
نیز، دیگر جانشینان او همگی افســران نظامی بودند که 
در شــرایطی بی رقیب با برگزاری انتخابات تک حزبی به 
قدرت رسیدند؛ حتی حسنی مبارک به عنوان چهارمین 
رئیس جمهور مصر که او هم یک چهره نظامی بود، 30سال 
قدرت بالمنازع را تا انقالب 2011در دســت داشت. موج 
بهار عربی و انقالب 2011نیز فقط برای 2ســال دســت 
نظامیــان را از کاخ ریاســت جمهوری مصــر کوتاه کرد؛ 
چــون در نهایت کودتــای ژنرال »عبدالفتاح سیســی« 
علیه »محمدمرسی« به عنوان نخســتین رئیس جمهور 
غیرنظامی مصر، این موضــوع را ثابت کرد که تاریخ مصر 
پس از دوران پادشــاهی، فقط در انحصار نظامیان باقی 

خواهد ماند.

دیوار بلند آرزوها
مقایســه فضای اجتماعی و سیاســی مصر امروز با آن 
فضایی که انقالب 1952را رقم زد، مانند مقایسه 2کشور 
متفاوت اســت. حتی اقبال به سیاســت در مصری که 
انقالب 2011را رقم زد، با مصر امروز زمین تا آســمان 
تفاوت دارد. روزنامه العربی الجدید در گزارشــی میدانی 
نوشــته که مردم کوچه و بازار دیگر مانند گذشته هیچ 
گرایشــی به مباحث سیاســی ندارند و حتی نزدیکان 
و آشــنایان فعاالن سیاســی تالش می کنند تا خود را 
غیروابسته به فعاالن سیاسی و اجتماعی نشان دهند. یک 
مورخ مصری در این ارتبــاط می گوید: »نگرانی به خاطر 
مصالح شخصی باعث شده تا مصری ها دیگر به دنبال به 
چالش کشیدن حاکمیت نظامیان نباشند و شهروندان 
به حکومــت نظامی به عنوان امــری اجتناب ناپذیر نگاه 

می کنند که گریزی از آن نیست.«
محدودیت ها و ســختگیری های دولت ژنرال سیسی، به 
دوری مردم از سیاســت دامن زده، اما تردیدی نیست که 
بخشی از سرخوردگی امروز آنها نشــأت گرفته از 2تجربه 
ناموفق انقالب در 1952و ســپس انقالب 2011اســت؛ 
2انقالب بزرگی که در هیچ کدام قافلــه دولت دمکراتیک 
منتخب به ســرانجام نرسید. طی 70ســال گذشته هیچ 
رئیس جمهوری در مصر در یک روند دمکراتیک از قدرت 
کنار نرفته؛ روســای جمهور مصر )به اســتثنای ناصر که 
ریاست جمهوری اش با مرگ طبیعی به پایان رسید( یا ترور 
شده اند یا سرنگون. درواقع 70ســال پس از انقالب، مصر 
همچنان در حسرت یک انتخابات چندحزبی برای روی کار 

آمدن یک دولت واقعی منتخب مانده است.

ویکتور اوربان
نخست وزیر مجارستان

اســتراتژی غــرب بــرای نجــات اوکرایــن 
شکست خورده و دولت های اروپایی با 
افزایش قیمت انرژی دومینووار درحال 
فروپاشی هستند. اکنون به استراتژی 
جدیدی نیاز اســت که به جــای پیروزی 
در جنــگ، بــر مذاکــرات صلــح و تهیــه 
پیش نویسی قابل قبول برای دسترسی 

به صلح متمرکز باشد. )رویترز(

مارک میلی
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا

ارتــش چیــن در مقایســه بــا 5ســال 
پیش خطرناک تر شــده اســت. شــمار 
هواپیماهــا و کشــتی های جنگــی بــه 
طرز قابل توجه و برخوردهای ناامن به 
نســبت افزایش یافته اســت. پیام این 
اســت که ارتش چین در هوا و در دریا، 
به طــرز قابل توجهــی در منطقــه هند-
اقیانــوس آرام تهاجمــی شــده اســت. 

)آسوشیتدپرس(

کاندولیزا رایس
وزیر امور خارجه پیشین آمریکا

فکر می کنم همه دولت های آمریکایی، 
از دولت کلینتون گرفته تا جورج بوش، 
باراک اوباما و دونالد ترامپ، هر چه در 
تــوان داشــتند انجــام دادند تا روســیه 
را وارد نظــام بین المللــی کننــد. ایــن 
موضوع که می گویند ما تالش کرده ایم 
که روسیه را تحقیر کنیم، اصال درست 

نیست. )فاکس نیوز(

نقل قول جهان نما

 خبر

کیوسک

سرهنگ جمال عبدالناصر، یکی از رهبران کودتای سال 1952مصر

کالیفرنیای جهنمی
ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا به دلیل گســترش 
سریع آتش ســوزی موســوم به »اوک« یا بلوط، 
وضعیــت اضطراری اعــالم کرده اســت. افزایش 
دمای هوا و خشکسالی شدید باعث شده تا سرعت 
گسترش این آتش ســوزی افزایش یابد. در همین 
راستا به بیش از 6 هزار نفر از ساکنان مناطق حاشیه 
پارک ملی یوسمیت، دستور تخلیه داده شده است. 
این آتش ســوزی در محوطه ای به وسعت بیش از 

4هزار و 800هکتار گسترده شده است.

اوکراین، آماده صادرات غالت
با وجود حمله موشکی روسیه به بندر اودسا که 
منجر به تردید درباره نیت روسیه برای پایبندی 
به پیمان صادرات غالت میان این کشور و اوکراین 
شــده، اوکراینی ها تالش  برای صادرات غالت از 
اودسا و دیگر بنادر دریای سیاه را از سر گرفته اند. 
ولودیمیر زلینســکی، رئیس جمهور اوکراین، با 
محکوم کردن اقدام روســیه اعالم کرد که این 
حمله نشان داد نمی توان به روسیه اعتماد کرد. 
با وجود این انتقــادات، دولت اوکراین برای آغاز 
صادرات قدم هایی برداشته است. روسیه می گوید 
که هدف این حمله، یــک قایق نظامی اوکراینی 

بوده است. 
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گرینویچ

کرونا علیه گردشگران 

 بیهای: افزایش مــوارد ابتال به کرونا بيــش از 2 هزار 
گردشگر را در یکی از شهرهای ساحلی چين سرگردان 
کرده است. مقامات شــهر بيهای در این شهر، مقررات 
قرنطينه کرونا را برقرار کرده و دستور داده اند جمعيت 
1.9ميليون نفری این شهر در طول تعطيالت آخر هفته 
آزمایش شوند، درحالی که تأثير سياست دولت چين در 
مورد »به صفر رساندن ابتال به کرونا« باعث نگرانی در 
مورد تأثير رکودی این سياست بر دومين اقتصاد بزرگ 
جهان شده است. براساس ارقام رسمی که هفته گذشته 
منتشر شده، اقتصاد این کشور در 3 ماهه دوم سال جاری 
رشد منفی داشته که دليل آن محدودیت های مقابله 
با کرونا بر فعاليت شرکت ها و مصرف کنندگان عنوان 
شده است. بيهای که یک شــهر تفریحی مورد عالقه 
مردم در منطقه گوانگشی در جنوب چين است، بيش 
از 450مورد ابتال به کرونــا را در خالل 5 روز منتهی به 

16جوالی ثبت کرده است. 

معتادش نشو چرخ و فلک یعنی لذت بردن از مسیر

کابوس سازی شرکت هواپیمايی
 

رم: اشتباه بخش پشتيبانی شرکت هواپيمایی کانتاس باعث 
شد زوجی به همراه کودک 13ماهه شان مدام با کنسل شدن 
پروازهایشــان مواجه شــوند. به گزارش بيزینس اینسایدر، 
هواپيمایی کانتــاس که ایــن زوج از خدمات آن اســتفاده 
می کردند، با اقدامی عجيب به کــودک نوپا 13 ماهه آنها یک 
بليت در یک پرواز متفاوت داد. تالش هــای آنها برای اصالح 
این اشتباه حتی پس از 55بار تماس با شرکت یاد شده به جایی 
نرســيد. پرواز آنها که طبق گفته پدر خانواده 9 ماه قبل آن 
را رزرو کرده  و قرار بود آنها را از رم به آمســتردام و سپس از 
آمستردام به بانکوک تایلند، جایی که آنها می خواستند یک 
شب را قبل از رفتن به اســتراليا و خانه آنجا بگذرانند، ببرد. 
ســرانجام کانتاس در بيانيه ای گفت که آنهــا »صميمانه« از 
این خانواده عذرخواهی می کنند و این یک »خطای مدیریتی 
پشتيبانی« بوده است و شــرکت هواپيمایی هزینه اقامت را 
به آنها پرداخت خواهد کرد. این زوج در مجموع 20ســاعت، 
47دقيقه و 13ثانيه را صرف صحبت بــا نمایندگان خدمات 
مشــتریان این خط هوایی کردند. این زوج گفتند خســارت 
پيشنهادی شرکت هواپيمایی 200 دالر کانادا برای هر شب 
بوده است، در حالی که آنها  هنوز هم سرگردان اند و حدود 15 

هزار دالر استراليا، اضافی از جيب خود خرج کرده اند.

آسیب  ورزشی در شطرنج
 

مسکو: روبات شطرنج باز انگشت حریف 7ساله اش را که زودتر 
از موعد به ســمت مهره ها رفته بود شکســت. این شطرنج باز 
عنوان نخستين شطرنج بازی که هنگام این بازی دچار آسيب 
دیدگی ورزشــی شده را به دســت آورد. به گزارش نيوزویک، 
بازوی روباتيک مبتنی بر هوش مصنوعی که در حال انجام بازی 
شطرنج با این پسر بچه بود، بالفاصله پس از حرکت ناخواسته 
بازیکن جوان، انگشت او را گرفته و با قدرت زیادی فشار داده 
است. هرچند اطرافيان پسر بالفاصله نســبت به این موضوع 
واکنش نشان دادند، اما موفق نشــدند تا از شکستگی انگشت 
بازیکن جوان جلوگيــری کنند. »ســرگئی الزارف«، رئيس 
فدراسيون شــطرنج مســکو درباره این حادثه گفت: »ما این 
روبات را اجاره کرده ایم و قبال برای مدت زیادی در بسياری از 
مکان ها همراه با متخصصان آزمایش شده است. ظاهرا این بار 
اپراتورها از آن غافل شده اند. زمانی که کودک مهره را حرکت 
می دهد، سپس باید به روبات زمان داد تا واکنش خود را نشان 
دهد. اما این بار پسر کمی عجله کرد و ربات دست او را گرفت.«

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

  نادره علم سیاست

ســال های زیادی زندگی نکرد و 
چندان عمرش به درازا نکشيد؛ 
تنها نيم قرن. تا آمد دانش اش به بار بنشيند و کتاب بنویسد 
و شــاگرد تربيت کند، پيمانه اش پر شــد. و البته در همان 
2دهه ای که به فعاليت علمی پرداخت، درخشــان بود. از 
سال 1337که »سياست« ارسطو را ترجمه کرد و بهترین 
ترجمه ســال شــد، تا یک ماه پيش از درگذشــت اش که 
»اندیشه سياسی در اســالم معاصر« را نوشت و بهاءالدین 
خرمشاهی آن را به فارسی برگرداند، 9کتاب تحریر و 12اثر 
ترجمه کرد. و البته از سال 1347تا وقوع انقالب فرهنگی، 
12سال در دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران 
معلمی کــرد؛ همان جایی که خــود در آن درس خوانده و 
کارشناسی گرفته بود. همکارانش در دانشگاه، کسانی چون 
جواد شيخ االسالمی، قاسم افتخاری و هوشنگ مقتدر بودند 
و ازجمله علم آموختگانش، فرهنگ رجایی، علی قيصری و 

حجت اهلل اصيل.
کســی که وقتی تدریس را آغاز کرد، خيلــی زود یکی از 
محبوب ترین استادان دانشکده شد و حتی در 4سال نخست 
دهه50، مدیریت گروه علوم سياسی را هم تجربه کرد. شاید 
چون نوآور بود که به نوشته علی قيصری، »برای نخستين بار 
به گونه ای روش مند تاریخ سياسی خاورميانه و جنبه های 
اجتماعی و فکری جنبش های سياســی اسالمی در دوران 

متأخر را مورد بررسی قرار داد.«
او اما در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن 
)SOAS( تحصيالت عاليــه را گذرانده بــود؛ پایان نامه 
کارشناسی ارشد را با موضوع »افکار عمومی بریتانيا و بحران 
نفتی ایران« نوشــت و بعد، از رســاله دکتری اش با عنوان 
»تأثير غرب بر موقعيت عرب« دفاع کرد؛ وقتی 30ساله بود 
و آن زمان که به ناگزیر روزگار، جالی وطن کرد، به استادی 
تاریخ خاورميانه در دانشــگاه آکسفورد و عضو دائمی کالج 

سنت آنتونی برگزیده شد.
روشن اندیش بود با روحيه ای معتدل، چنان که علی قيصری 
نوشته است: »به ضرورت گفت و گو ميان گونه های متفاوت 
روشنفکران و اهميت ترکيب و تعامل به دور از جزم اندیشی 
و تعصبات فرقه ای باور داشت. مثال در همين  راستا در سال 
1355در جلسات بحث و گفت و گویی که به طور منظم در 
منزل آیت اهلل مرتضی مطهری تشــکيل می شــد، شرکت 

جست.« 
»حميد عنایت« که امروز، چهلمين سال درگذشت او است، 

از نوادر و نوابغ علم سياست بود.

تعیین و ابالغ حمايت 
مالــی از بعضــی 
خانواده ها و تعیین بخشودگی های مالی 
در وصول درآمد برای خانواده های نیازمند 
حمايت، تسهیل دسترسی ايمن، ارزان، 
سريع و آســان آنها به حمل ونقل عمومی 
نمونه هايی از سیاست های شهر دوست دار 
خانواده به حساب می آيند. تهیه پیوست 
خانواده در اجرای کلیه پروژه های شهری 
بزرگ مقیاس عمومــی و خصوصی اعم از 
پل ها و بزرگراه ها و مراکز خريد )مثل الزام 
مراکز خريد به درنظر گرفتن اتاق والدين 
و کودك( و درنظر گرفتن پیوست خانواده 
در استفاده از وسايل حمل ونقل )مثل فراهم 
کردن تسهیالت رفت وآمد به ايستگاه های 
مترو و اتوبوس برای سالمندان و مادرانی که 
کالسکه نوزاد خود را به همراه دارند( ازجمله 
سیاست های پیوست خانواده در مديريت 
شهری هســتند. در فاز اجرايی »تهران 
خانواده«، شهرداری تهران هر خانواده را 
برای حضور در سطح محله و شهر و پیشنهاد 
و اجرای برخی طرح ها و برنامه ها حمايت 
می کند. مثال ظرفیت پذيرش گزارش های 
نظارتی از سوی خانواده ها را فراهم می کند، 
از مشارکت خانواده ها در تأمین مالی بعضی 
از پروژه های شهری به صورت تأمین مالی 
جمعی اســتفاده می کند، بــا پیش بینی 
سازوکارهای الزم از نظرات خانواده ها برای 
اولويت بندی اجرای پروژه های شهری با 
توجه به محدوديت های بودجه بهره می برد، 
خانواده ها را به کمک خودشان برای مقابله 
با خطرات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی 
آموزش می دهد و آنها را ســازماندهی و 
تجهیزمی کند، از طرح هــای خالقانه ای 
مثل سیستم حمل ونقل »معتمد خانواده« 
در بستر تاکســی های اينترنتی با هدف 
فراهم کردن ســفر ايمن و اطمینان بخش 

برای زنان و کودکان 
و  می کند  حمايت 
با کمک به اجرای 

»ياور  طرح هــای 
خانواده« و »دستیار 
خانواده« برای کمک 
به خانواده هايی که 
نیازمنــد مراقبت از 
نوزاد، سالمند يا بیمار 
هســتند، با تکیه بر 

ظرفیت خانواده های توانمند و جويای کار 
به پر شــدن خأل کارکردهای خانواده  در 
دوران جديد کمک می کند. شیوه حکمرانی 
خانواده محور تاکنون در ايران يا کشورهای 
ديگر به صورت حداکثری اجرا نشــده و 
برآمده از جايگاه ارزشمند خانواده در مبانی 
دينی، خواست آحاد جامعه مندرج در قانون 
اساسی جمهوری اسالمی و تبیین های رهبر 
معظم انقالب است. عالوه بر اين، در برهه 
کنونی حکمرانی در ايران، فرصت هايی برای 
پیاده سازی اين الگو ايجاد شده که با جديت 
و همت مديران و مسئوالن از سويی و ترويج 
فرهنگ مسئولیت پذيری و مشارکت طلبی 
در عموم مردم از سوی ديگر، اجرای آن دور 

از دسترس نیست.
در آخر بايد به اين نکته اشــاره کرد که 
خانواده از گروه های بنیادينی است که با 
وجود تأکید اسناد باالدستی نظام، در عمل 
و برنامه ريزی ها در دوران مختلف مديريت 
شــهری تا حد زيادی ناديده گرفته شده 
است. طرح پیشنهادی »تهران خانواده« 
تالشی برای تغییر پارادايم مديريت شهری 
در توجه به خانواده و توانمندی های بالقوه 
آن در گستره مديريت شــهری تهران 
است. اجرای گام به گام اين طرح می تواند 
در بلندمدت تجربه زيســت شهری را در 
شهر تهران و در ادامه ساير شهرهای ايران 
تغییر دهد و آن را امن تر، مشــارکتی تر، 
مســئوالنه تر، کارآمدتــر و محله ای تر 
کند. با اين توصیف، امید می رود پس از 
ابالغ بیانیــه گام دوم، با وجود تجربیات 
ارزشمند حکمرانی مردمی در جمهوری 
اسالمی و با نگاه به تحوالت و ظرفیت های 
جهان جديد، حکمرانان و سیاستگذاران 
در نهادهای مختلف کشــور، ازجمله در 
مديريت شهری کالنشهر تهران، با نگاهی 
پیشــرو و نوآورانه به مديريت شهری، 
به طرح تهران خانواده 
توجه نشــان دهند، به 
اين امید کــه رويکرد 
مديريت خانواده محور 
در رفت و برگشت میان 
عرصه نظــر و عمل، 
الگويی روزآمد و بومی 
متناســب با فرهنگ 
غنی ايرانی-اسالمی 

رقم بزند.

خانواده ای به وسعت يک شهر

حافظ

قتِل اين خسته به شمشیِر تو تقدير نبود

ور نه هیچ از دِل بی رحِم تو تقصیر نبود

از کجــا شــروع شــد؟ از همــان زمانی 
که گوشــی های هوشــمند قلمروشان 
را گســترش دادنــد. از همــان موقعی 
کــه اینترنت شــد جــزو جدانشــدنی 
زندگی هایمــان و موقعيت هــای واقعی، 
جایشــان را به فضای مجــازی دادند. از 
همان زمان عده ای در ستایش و فواید این 
فضای هوشمند نوشتند که چقدر می تواند 
کار راه انداز باشد و زندگی را ساده تر کند. 
در مقابل عده ای در مضار آن قلم زدند که 
نکند آدم ها را بيش از انــدازه به خودش 
وابسته کند. هر دوطرف هم حق داشتند، 
اینترنت و فضــای مجــازی همه  چيز را 
راحت تر کرد اما گوشی ها دیگر خيلی کم 
از دستمان جدا می شوند و وقتمان را بيش 
از آنچه انتظار می رفت پرکرده اند. همين 
موضوع هم آنهایی که از روان انسان ها سر 

در می آورند را نگران کرده است.
  

رئيس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، 
»اعتياد«، »افســردگی« و »اضطراب« را 
مهم ترین آثار از خــود مراقبت نکردن در 
فضای مجازی می دانــد و می گوید: »اگر 
افراد در هفته بيشتر از 20ساعت در فضای 
مجازی حضور داشــته باشند و یا در نبود 
فضای مجازی احســاس اضطراب کنند، 
در واقــع درگير نوعی اعتيادشــده اند.« 
یک متخصــص مشــاوره و روان درمانی 
هم مدعی شــده که اســتفاده افراطی از 
شبکه های اجتماعی مجازی می تواند در 
بروز اختالل شــخصيت اسکيزویيد مؤثر 
باشد. آدمی هم که دچار اختالل شخصيت 
اسکيزویيد شود، در دنيای درونی خودش 
ســير می کند، ارتباطش در عالم واقع با 

افراد و سطوح انسانی کاهش پيدا می کند و 
در نتيجه به عواطفش آسيب وارد می شود. 
مراودات اجتماعی این فــرد هم برایش 
رضایت بخش نيست و به اصطالح عاميانه 
انگار با خــودش هم قهر اســت. بعد هم 
رابطه اش با دیگــر اعضای خانواده مختل 
می شــود. والدینی هم کــه آگاهی کافی 
راجع به این فضا نداشته باشند، کاری از 

دستشان بر نمی آید.
  

نمی شــود اینترنــت، فضــای مجازی، 
شــبکه های اجتماعــی و گوشــی های 
هوشمند را از زندگی هایمان حذف کنيم. 
حاال دیگر جهانمان با این ابزارها و فضاهای 
هوشــمند گره خورده و در نبودشان یک 
جــای کار می لنگــد. امــا می توانيم به 
قول روانشناســان، از خودمــان و به ویژه 
فرزندانمــان در مقابل روی دیگر ســکه 
این تکنولوژی مراقبــت کنيم و نگذاریم 
لذت زندگی کــردن در دنيای واقعی را از 

ما بگيرند.

اگرچه هدف گذاری در زندگی و تالش برای 
رســيدن به آن یکی از ارکان ســالمت روان 
و تجربــه بهره منــدی از احســاس موفقيت 
در زندگی اســت اما به گواه تجربه زیســته 
بســياری از ما انســان ها، افرادی که در کنار 
هدف گذاری هــای گوناگون بخشــی از روز 
را بــا روش »هرچــه پيش آیــد خوش آید« 

می گذرانند، افراد خوشحال تری هستند.
اگر مسير را بدون درنظر گرفتن نقطه مقصد 
و هدف درنظر بگيریم در وهله نخست ممکن 
است این مسير بيهوده و بی ارزش به نظر برسد 
حال آنکه برای نمونه کودک یا بزرگسالی که 
در یک چرخ و فلک کوچک یا بزرگ نشسته و 
لذت می برد به هيچ نقطه غایی و هدف خاصی 
نمی اندیشد. شاید در این دور باطل لذتبخش 
پيامی نهفته باشد که بد نيست به مناسبت روز 
جهانی چرخ وفلک )بيست و پنجم جوالی( به 

آن بپردازیم.

از منظــر روانشناســی، یکی از نقــاط تمایز 
بشــر دیروز و امروز درک بهتر بشر غيرمدرن 
از اوقات فراغت اســت. بشــر در طول تاریخ 
برای اوقات فراغت خــود برنامه ریزی خاصی 
نداشــت و صرفا به بخــش لذت جویی خود 
شــامل نياز های اوليه اش می پرداخت. بشر 
امروزی و به اصطالح مــدرن اما طوری خود 
را بازتعریف کرده اســت که به شکلی افراطی 
کوچکترین زمان خالی در روز به معنی بطالت، 
عقب مانــدن از اهداف بــزرگ و در نتيجه به 
احساس سرخوردگی ختم می شود. احساسی 
که بسياری از آسيب های روانی همچون حس 
بی ارزشی و افســردگی را به همراه دارد. این 
در حالی اســت که به اقتضای طبيعت بشــر 
بهتر است بخشــی از اوقات فراغت را بی هيچ 
هدف بزرگی مثل فردی که سوار چرخ و فلک 
شده است و دور نقطه ای بی معنی می چرخد 
گذراند و صرفا لذت برد. از دیدگاه روانشناسی 
مدرن ایــن رفتار کمک می کند تــا فرد قادر 
باشــد در زمان الزم »بالغ« پرکار خود را که 
مدام در حال سرزنش »کودک« درون است، 

خاموش کند.

آیا شما از آن دسته افرادی هستيد 
که می توانيــد بدون قيــد چقدر 
و چرا و چی، مخاطب 24 ســاعته 
تلویزیون باشــيد؟ خــب پس باید 
بعد از اظهار تأســف عرض کنم که 
فرزند دلبندتان نيــز از این قابليت 

برخورداراست !
3راه حل برای اینکه مخاطب جدی 
رسانه باشــيم و کيفيت خوراک و 
برنامه های تصویری که کودک مان 
می بيند را باال ببریــم، وجود دارد؛ 
اول؛ انتخاب، دوم؛ گفت وگو و راه حل 
سوم که بسيار اساســی و مترقی و 

مؤثر است؛ توليد محتوا.
انتخاب برنامه هایــی که می بينيم، 
از حقوق اوليه ما به عنوان مخاطب 
اســت که از طرف خودمان نادیده 
گرفتــه می شــود. چشــم و مغز و 
قلب مــان را رایــگان در اختيــار 
تهيه کننــدگان و گرداننــدگان 
رسانه های تصویری قرار می دهيم. 
در مورد بچه ها که اثرپذیری شــان 
زیاد است، انتخاب محتوا و پيام اثر، 

بسيار مهم تر هم می شود.
ما به عنوان پــدر و مادر باید در برابر 
هر پدیده ای موضعــی اتخاذ کنيم. 
روشن اســت که در جایگاه اوليای 
فهيم و وظيفه شناس برای داشتن 
موضع مشخص، باید مطالعه و دقت 
داشته باشيم. نمی توانيم باری به هر 
جهت بگذرانيم و موافق خوش آمد 
و بدآمدهای روزمره باشــيم و توقع 
داشته باشيم فرزندان مان در تمام 
ابعاد زندگی اهل تحقيق و پژوهش 

باشند.
صد البتــه واضح اســت، منظور، 
ســختگيری و مخالفــت بی دليل 
نيســت . ضروری اســت هر باید و 
نبایدی، هر باشــد و نباشدی دارای 
دليلــی موجه از طرف اوليا باشــد. 
حاال گاهی به نسبت شرایط و سن 
و سال کودک، درباره این مخالفت 

یا موافقت بــه بحــث و گفت وگو 
می نشينيم، گاهی هم الزم نيست 
همه چيــز را توضيح بدهيــم و با 
شگردهای والدگری سالم، موقعيت 
را مدیریت می کنيم. مهم این است 
که کودکان ببينند و بدانند که پدر 
و مادرشان دست به انتخاب می زنند 
و بــرای انتخاب هایشــان دالیــل 
خودشان را دارند. با این روش، آنها 
هم انتخاب برنامه ها را نه یک اجبار 
که امکان و امتياز می بينند و سعی 
می کنند از این امتياز استفاده کنند.

گام بعــدی در مســير بــاال بردن 
کيفيــت برنامه هایی کــه بچه ها 
انتخاب می کنند، فرصت هایی است 
که درباره شــکل و مفهوم برنامه ها 
با آنها وارد گفت وگو می شــویم. از 
نقاشــی های کارتون تــام و جری 
بگيرید تا مهربانی و وظيفه شناسی 
سگی که دشــمن گربه است ولی 

مواظب فرزند کوچکش هم هست.
ایجاد یک فضــای تعاملی که معنا 
در آن به مرور شکل بگيرد، بهترین 
روش برای فکرورزی اســت. با این 
روش حتی یک کودک 4ساله ممکن 
اســت دليل خودش را برای دیدن 
یا ندیدن یک کارتون یا انيميشــن 
داشته باشــد. برای مثال از نقاشی 
یا موهای یک شــخصيت، خوشش 
نياید. همين دليل دم دستی، تمرین 
خوبی اســت برای انتخاب کردن و 
موضع داشتن. حتما ما پدر و مادرها 
هم همــراه کودکان مــان مهارت 
گفت وگــو و ســبک های مختلف 
مباحثه را یــاد می گيریم و پا به پای 

آنها رشد می کنيم.

فراغت نامه یادداشت

فرشته شیخ االسالم

محمد سرابی

اینقدر تلویزیون نبین 

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

مهديا گل محمدیدریچه
روزنامه نگار

مهتاب: چرا اذیت می کنی؟
سياوش: برای اینکه بعدش ازت 

عذرخواهی کنم... 
گارو: شما خانوما از کی تا حاال اسلحه دست گرفتين؟!

 مهتاب: از وقتی شما مردا گذاشتينش زمين!

واروژ کریم مسیحی

دیالوگ

ترديد 

حاال درست است که همه اختراعات 
مهم را قبل از ما انجــام داده اند ولی 
دليل نمی شــود که بعــد از اختراع تلفن و پنی ســيلين و 
ایموجی.... تصور کنيم که جهان دیگر برای ایده های جدید 
جایی ندارد. اگر یکی دو روز بــه اطراف خودمان نگاه کنيم 
می بينيم که سبک زندگی مفيد، کارآمد و مؤثر ما هنوز هم 
نياز های زیادی دارد. علی الحســاب 3نمونه از این ابتکارات 

راهگشا را همين جا ارائه می کنيم.

استارت آپ »کرايِه گوش«: تعداد کسانی که می خواهند 
حرف بزنند خيلی بيشتر از کسانی است که حوصله و اعصاب 
حرف شنيدن دارند. از این بازار می توان برای ایجاد »بيزنس 
پلن« استفاده کرد. در اینجا مشتری ها کسانی هستند که 
چانه لق دارند و نيرو های کاری کســانی هستند که گوش 
مفت دارند. در فاز اوليه، تعدادی از جوانان را به عنوان نيروی 
کار جذب و از طریق یک شبکه به مشتری ها وصل می شوند 
تا مقابل آنها روی چهارپایه بنشينند و گوش کنند و سر تکان 
دهند. اگر کسی می خواهد خاطرات و نظراتش را برای بقيه 
تعریف کند، باید حســاب کاربری اش را شــارژ کند. در فاز 
شتاب دهنده، پکيج های نيم ساعته، 3ساعته و بسته طالیی 

24ساعته طراحی می شود.
گجت »ببند خراب می شه«: اینترنت اشيا و لوازم خانگی 
هوشمند پيشرفت زیادی کرده  است اما هنوز هم خيلی از 
نياز های روزمره تامين نشده است. باید قطعه ای به یخچال 
اضافه کرد که »در« آن به جای اینکه به شــکل معمولی باز 
شود شبيه  در های ورودی ساختمان های تجاری شود. مانند 
در های شيشه ای که خودشان آدم را می بينند و باز می شوند. 
وقتی کسی وارد آشپزخانه شود، یخچال درها را باز می کند 
و درونش را نشان می دهد. با این کار دیگر نيازی به کشيدن 
دستگيره نيست و به سادگی می شود دید که توی یخچال 
)برعکس تبليغات  قبل از سریال ها( هيچ چيز جذاب خوشمزه  

کم کالری ای وجود ندارد.
اپلیکیشن »برو باال«: یکــی از مشکالت کسانی که وقت 
خود را روی مبل و در مقابل تلویزیون می گذرانند این است 
که مجبور هستند یک حرکت ثابت را دائما تکرار کنند. این 
دسته افراد نياز به اپليکيشنی دارند که به تلویزیون اتصال 
پيدا کند و به صورت خودکار تمام کانال ها را از یک تا 20 باال 
ببرد و روی هر کانال به صورت تصادفی 20ثانيه تا یک دقيقه 
توقف کند. بعد از پایان فهرست، با اعالم جمله » این هم که 
هيچی نداره« تلویزیون را خاموش کرده و بعد از 5دقيقه آن 
را دوباره روشن کرده و این فرایند را تکرار کند. این اپليکيشن 

مصرف کنندگان شبانه روزی زیادی خواهد داشت.

طوفان فکری
ميگرن

ادامه از 
صفحه اول
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 مدیریت ریسک
 و تعادل آبی

برخی از ویژگی ها یا عواملــی که غیرقابل کنترل 
اســت، مانند افزایش دما، تبخیر زیــاد، تغییرات 
اقلیمــی و نمونه هــای مشــابه در کنــار عوامل 
قابل کنترل مانند ســوء مدیریت منابع آبی کشور 
به صورت هوشــمند، هدررفت آب قابل شرب در 
مصارف غیرشرب مثل شست وشو و موارد مشابه، 
استفاده از روش های قدیمی و سنتی و بی توجهی به 
صرفه جویی  در مصرف آب، در شرایط کم آبی کشور، 
اســتفاده نکردن از فناوری های نوین در مدیریت 
منابع آب، با توجه به قرار گرفتن ایران در محدوده 
خشک و نیمه خشک، می تواند برای کشور وضعیت 

بحرانی ایجاد کند.
برای اینکه تا حدودی بتوانیم مشــکل پیش رو را 
بهتر درک کنیم باید بدانیم که هم اکنون مصرف 
آب در کالنشهر تهران تقریبا حدود 44لیتر در ثانیه 
اســت که با اندک تحقیقی متوجه می شویم که از 
یک طرف برنامه مصرف آب شــهروندان از الگوی 
استاندارد، مناســب و برنامه ریزی شده ای تبعیت 
نمی کند و از طرف دیگر، تبلیغات و فرهنگسازی 
سازمان ها و دستگاه های مســئول به اندازه کافی 
نیست و دقت و تأثیرگذاری الزم را ندارد. مشکل 
کمبود آب در تابستان امسال بسیار جدی است تا 
حدی که می تواند منجر به یک بحران شــود و در 
زمانی که ممکن اســت بیماری ناشی از ویروس 
کرونا هم در حال اوج گیری باشد، شرایط را دشوار 
و غیرقابل پیش بینی کند. از این رو برای اینکه دچار 
چنین مشکلی نشــویم به نظر می رسد بهتر است 
شــهروندان از همین حاال صرفه جویی های الزم 
را مدنظر قرار داده و مســئوالن هم اطالع رسانی و 
فرهنگسازی فشرده ای را در پیش بگیرند تا بتوان از 
شرایط بحرانی احتمالی خارج شد. اگر صرفه جویی 
نکنیم با مشکالتی روبه روخواهیم بود که از جمله 
آن می توان به قطعی آب شرب، نبود امکان کشت 
محصوالت آب پسند و نیازمند آب زیاد و آب مجازی 
قابل مالحظه، کمبود آب شــرب دام و نمونه های 

مشابه اشاره کرد.
یکی از نکات قابل توجه این اســت که بسیاری از 
محصوالت آب پسند و نیازمند آب مجازی در حجم 
باال، غیرمتعارف و غیرراهبردی، باید با محصوالت 
کشاورزی انعطاف پذیر با شــرایط اقلیمی کشور 
جایگزین شود و در کنار آن تمهیدات دقیق برای 
آبخوان و آبخیزداری برنامه ریزی شــده و به طور 
مستمر پایش شــود. همچنین مدیریت ریسک با 
توجه به سایر مخاطرات از جمله طرح توسعه منابع 
آب ترکیه و نمونه های مشابه هم حتما درنظر گرفته 

شده و مدنظر قرار گیرد.
مدتی است چهره آسمان برخی از استان های کشور 
غبارآلود اســت. هر چند این غبارها یا به اصطالح 
تخصصی تر »ریزگردها« موقتــی و فصلی به نظر 
می رســند، اما تبعات مختلف محیط زیســتی، 
سالمتی و بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی، سیاسی 
و نمونه های مشــابه آن عمیق اســت. آب یکی از 
نیازهای اصلی بشر است که حیات به آن بستگی 
دارد، چه به صورت مستقیم برای مصارف آشامیدن 
و چه به صورت غیرمســتقیم، یعنــی برای بخش 
کشــاورزی، صنعتی و نمونه های مشــابه دارای 
اهمیتی حیاتی، راهبردی و اســتراتژیک اســت. 
ساخت ســدهای جدید در کشــورهای همسایه 
ازجمله ترکیه هر چند مشکالت آنها را در تأمین 
آب، بیش از حد نیازشــان حل کرده اما باعث بروز 
مشکالت اساسی به طور مســتقیم یعنی خشک 
شدن اراضی کشــاورزی در ســوریه و عراق شده 
و به طــور غیرمســتقیم ریزگردها و بســیاری از 
مشکالت دیگر که دارای تبعات مختلفی است را 
در ایران و کشورهای همسایه به دنبال داشته است. 
درخصوص مشکالت داخلی می توان به برداشت 
بیش از حد از منابــع آب هــای زیرزمینی، نبود 
آبخوانداری و آبخیزداری مناسب، مدیریت نامناسب 

منابع آب و نمونه های دیگر اشاره کرد.
استفاده بی رویه از منابع آب های زیرزمینی منجر 
به تهی شدن سفره آب های زیرزمینی و به تبع آن 
منجر به فرونشســت زمین در اطراف کالنشهرها 
شده است. نبود فاصله زمانی مناسب برای پر شدن و 
تمدید این ذخایر و نمونه های دیگر، نشانگر اهمیت 
موضوع و حوزه برنامه ریــزی و مدیریت منابع آب 

است که کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
شاید یکی از دالیل ادامه و استمرار چنین مشکالتی 
نبود یک سیســتم یکپارچه مدیریت و فرماندهی 
واحد درخصوص برنامه ریزی و مدیریت آب در ستاد 
و صف باشد. شاید اگر برنامه ریزی را ایجاد تعادل بین 
منابع دائما در حال کاهش و نیازهای دائما در حال 
افزایش تعریف کنیم، ابعاد مهم تری از برنامه ریزی 
و مدیریت آب روشن می شود. تعادل برنامه ریزی، 
از یک طرف منابع محدود و روند نزولی داشته و از 
طرف دیگر نیازها گوشزد می کند که نیاز به تامین 
آب شــرب، آب برای تولید محصوالت کشاورزی 
و بســیاری موارد دیگر که وابسته به عواملی مانند 
افزایش جمعیت، تغییرات اقلیم و موارد مشابه است، 
وضعیت را بغرنج تر و با پیچیدگی های خاصی مواجه 
کرده است. از این رو ایجاد این تعادل شوخی بردار 
نیست. دانشمندان معتقدند بسیاری از جنگ ها و 
مناقشات در آینده بر سر تأمین منابع آب خواهد بود. 
برای حل مسئله آب و تامین منابع آن برای نسل های 
آینده باید برنامه ریزی و مدیریت راهبردی دقیقی 
صورت گیرد تا در آینده شاهد مناقشات آبی نشویم 
که زمینه های آن همین حاال هم احساس می شود.

برای موفقیت در اســتفاده بهینه از منابع موجود 
آبی دائما در حال کاهــش و تخصیص بهینه آن به 
نیازهای دائما در حال افزایش، مدیریت ریســک 
باید مورد توجه ویژه و در اولویت اول باشد. به عبارت 
ســاده تر برای برنامه ریزی مناسب در زمینه منابع 
آبی همانطور که قبال هم اشاره شد، باید بین منابع 
و نیازها، تعادل ایجاد کنیم و برای ایجاد این تعادل 
می توان از مدیریت ریسک به گونه ای استفاده کرد تا 

هم منابع و هم نیازها کنترل و بهینه شود.

بیژن یاورنگاه
پژوهشگر مدیریت بحران

تراژدی کودکان معلول و بیمار بدون سرپرست

هفته گذشته بود که ســازمان بهزیستی، 
فراخوانی بــرای سرپرســتی تعدادی از 
کودکانش داد؛ کــودکان دارای معلولیت 
و بیمــاری که گفته می شــود تقاضا برای 
سرپرستی شان پایین است. هر سال حدود 
2هزار کــودک فرزندخوانده می شــوند. 
کودکان سالم زیر 2ســال از اقبال فراوانی 
مواجه اند و ســایر کودکان، شانس کمتری 
دارند. رئیس پیشین ســازمان بهزیستی 
اعالم کرده بود که ســاالنه 29تا 35هزار 
کودک دارای معلولیت در ایــران به دنیا 
می آیند که نیمی از آنها اختالالت ژنتیک 
دارند. تعــداد زیادی از ایــن کودکان رها 
شده اند، آنها در خانواده های آسیب دیده 
به دنیا آمده اند، گوشــه یک مرکز درمانی 
یا یک مکان زیارتی، پیدا شــده اند و در 
نهایت سر از بهزیستی درآورده اند. براساس 
اعالم سازمان بهزیستی تعداد این کودکان 
هم اکنون هزار کودک اســت؛ کودکانی که 
شــرایط خاص دارند، یا دارای معلولیت اند 
یا بیمار و در مراکز شبه خانواده بهزیستی 
زندگی می کنند. آمار فرزندخواندگی این 
کودکان در 10سال گذشته، تنها 500مورد 
بوده اســت و حاال با افزایش تعدادشان، 
بهزیستی فراخوانی داده است؛ فراخوانی 
که البته از ســوی افراد فعال در این حوزه، 

مورد انتقاد است.

وجود هزار کودک و نوجوان دارای معلولیت 
و بیمار  بدون سرپرست

سعید بابایی، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان 
ســازمان بهزیستی کشور اســت و درباره این 
فراخــوان توضیح بیشــتری می دهــد. او به 
همشــهری می گوید هر ســال حدود 2هزار 
کودک به فرزندخواندگی ســپرده می شوند؛ 
درحالی که هم اکنون بیش از 31هزار خانواده 
در فراینــد فرزندخواندگــی به ســر می برند، 
یعنی در ازای هر کودک قابــل واگذاری برای 
فرزندخواندگی بیــش از 15خانــواده اعالم 
آمادگی کرده اند. بابایــی می گوید: »موضوع 
زمانی جالب تر می شــود که حدود 65درصد 
خانواده ها، متقاضی کودکان زیر 2سال  هستند؛ 
بنابراین میزان تراکم تقاضا در این سن به مراتب 
باالتر هم می رود. ماجرا اما برای کودکان دارای 
معلولیــت یا نیازمنــد درمان بــه این صورت 
نیست.« این مسئول در بهزیستی با اعالم اینکه 
در 10ســال اخیر، حدود 500کودک دارای 
معلولیت یا نیازمنــد درمان به فرزندخواندگی 
سپرده شــد ه اند، می گوید: » هم اکنون حدود 
هزار کودک و نوجوان دارای معلولیت یا نیازمند 
درمان در مراکز بهزیستی به ســرمی برند که 
بی سرپرســت یا فاقد سرپرســت مؤثرند، اما 
متقاضیان اندکی بــرای فرزندخواندگی آنها 

اعــالم آمادگــی کرده انــد.« او می گوید که 
فراخوان اخیر هم برای آگاه سازی جامعه برای 
فرزندخواندگی این کودکان انجام شده است. 
به این صورت که متقاضیان، می توانند عالوه بر 
مراجعه به سامانه ملی فرزندخواندگی به آدرس 
www.adoption.behzisti.net به سامانه 
پیامکی 3000012311 نام و فامیل و استان 
خود را پیامک کنند تا همکاران در بهزیســتی 

با آنها تماس بگیرند و جزئیات را اعالم کنند.

 کودک به خانواده نیاز دارد
او در پاســخ بــه این ســؤال کــه اغلب چه 
خانواده هایــی این کودکان با شــرایط خاص 
را به سرپرســتی می پذیرند، توضیح می دهد: 
»معمــوال خانواده هایــی به ســمت پذیرش 
این کــودکان می روند که آمادگی بیشــتری 
نسبت به ســایر خانواده ها دارند. بعضی از این 
کودکان عالوه بر نیاز مالی بــرای درمان، نیاز 
به توجه ویژه والدین دارند.« پروسه واگذاری 
کودکان از ســازمان بهزیستی، طوالنی است، 
اما بابایی تأکید می کند با توجه به زمان نسبتا 
طوالنی بــرای پذیرش سرپرســتی کودکان، 
این امکان بــرای متقاضیان کــودکان باالی 
5ســال و همچنین کودکان دارای معلولیت یا 
نیازمند درمان فراهم شده تا خارج از نوبت به 
تقاضای آنان رسیدگی شود. او می گوید: »برای 
نگهداری کــودکان در مراکــز از حمایت های 
دولتی و خیران برخورداریم. خیران می توانند 
به مؤسســات نگهداری کودکان در شهرها و 
استان های مختلف مراجعه کرده و در نگهداری 
این کودکان مشارکت کنند، اما هدف اصلی ما 
از این مشارکت مالی نیســت. کودک نیازمند 

خانواده است.« 

خانواده های  متقاضی باید آمادگی روانی و 
مالی قابل قبولی داشته باشند

به گفته او، در برخی از ایــن فرزندخواندگی ها 
دیده می شود که کودک پس از ورود به خانواده، 
مراحل درمان را سریع تر طی می کند و شرایط 
بهتری پیدا می کند: »برخــی از این کودکان 
دارای معلولیت، کودکانی  هستند که خانواده 
آمادگی روحی و روانــی پذیرش آنها را ندارد و 
کودک را برای نگهداری به بهزیستی می سپارد. 
برخی هم به دلیل مشــکالت مالی این کار را 

می کنند و بــا حمایت مالی از آنهــا، حاضر به 
پذیرش مجدد کودک شــان می شوند. اولویت 
ما قطعا بازگشــت کودک به خانواده زیستی 
خــود اســت.« به گفتــه او، خانواده هایی که 
متقاضی پذیرش کــودکان دارای معلولیت یا 
نیازمند درمان هستند، طبیعتا باید از آمادگی 
روحی و شرایط مالی مناســب تری نسبت به 
ســایر خانواده ها برخوردار باشــند؛ هر چند 
که این مســئله نسبی اســت و با توجه به نوع 
بیماری یا شــرایط کودک متفاوت اســت. او 
تأکید می کند که نبایــد اینگونه تصور کرد که 
نگهداری از این کودکان نیــاز به توانایی مالی 
باالیی دارد، مسئله بیشــتر به آمادگی روحی 
و روانی خانواده برمی گردد: »بهزیستی حاضر 
است برای خانواده های متقاضی نگهداری این 
کودکان تســهیالتی را برای ارتبــاط درمانی 
این کودکان درنظر بگیــرد تا کودک بتواند در 
خانواده مراتب درمانی خود را ســپری کند.« 
به گفته او، معلولیت این کودکان بیشتر شامل 
موارد اسکلتی یا شــکاف کام یا هوش مرزی یا 
تشکیل نشدن برخی از اندام مانند انگشت ها یا 
دست یا پاست. البته درصد معلولیت ها متفاوت 
است: »هزینه های نگهداری از این کودکان با 
توجه به نوع معلولیت متفاوت است. برخی نیاز 
به جراحی دارند و برخی باید مراحل درمانی را 

در طول سنین رشد سپری کنند.«

موارد بازگرداندن کــودک دارای معلولیت، 
نادر است

در کنار کودکان دارای معلولیت، بیماران به ویژه 
آنها که بیماری های عفونــی غیرقابل درمان اما 
قابل کنترل دارند، شاید با کمترین متقاضی مواجه  
هســتند؛ مانند بیماران مبتال به اچ آی وی. بابایی 
درباره این کودکان هم توضیح می دهد و می گوید: 
»کودکان مبتــال به اچ آی وی مثبــت، با نظارت 
درمانی می توانند به راحتی در کنار سایر کودکان 
زندگی کنند، مسائل درمانی این بیماری نسبت به 
گذشته بسیار پیشرفته است.« با این همه اما، برخی 
از همین کودکان پس از واگذاری، دوباره برگردانده 
می شوند. بابایی می گوید تعداد این موارد، کم است: 
»موارد نادری از بازگرداندن کودکان پس از پذیرش 
سرپرستی اتفاق می افتد که به نظر ما یک موردش 
هم زیاد اســت؛ چراکه این اتفاق آسیب  دوباره ای 
به کودک است؛ بنابراین در انتخاب خانواده باید 

دقت زیادی شود.« براســاس اعالم بابایی، حدود 
200کودک ساالنه به این تعداد افزوده می شود که 
اگر متقاضیانی داشته باشند می توانند به سرعت 

وارد خانواده شوند.

با فراخوان مشکلی حل نمی شود
با اینکــه فراخوان ســازمان بهزیســتی برای به 
سرپرستی گرفتن کودکان دارای معلولیت و بیمار، 
از نظر امید عابدشــاهی که در زمینه شناســایی 
خانواده های مناســب برای این کودکان فعالیت 
می کند، قابل توجه اســت، اما او معتقد است که 
به جای فراخوان بهتر بود کار به گروه های مردمی 
سپرده می شــد؛ چراکه این فراخوان ها این تصور 
را ایجاد می کنند که بهزیســتی دیگر نمی تواند 
از این کودکان حمایت های مالی داشــته باشــد 
و می خواهد این کودکان را از ســر خود باز کند؛ 
درحالی که ســازمان بهزیستی هیچ مشکل مالی 
ندارد. عابدشــاهی، یکی از 150خانواده ای است 
که کودکان دارای معلولیت و بیمار را به فرزندی 
گرفته و برای ســایر کودکان با این شرایط که از 
آنها به عنوان کودکان خاص یاد می کنند، تالش 
می کند. آنها گروهی اند که در سال 93 در مشهد، 
کارشان را با یک خانواده شروع کردند و در 8سال 
فعالیت، حاال تعدادشــان به 150 خانواده رسیده 
است. او تأکید می کند که این کودکان بیش از آنکه 
به حمایت های مالی نیاز داشته باشند، یک خانواده 
می خواهنــد و در ادامه به همشــهری می گوید: 
»این کودکان در ابتدا انســان  هســتند و نیاز به 
حمایت های عاطفی دارند. در بهزیستی نمی توان 
انتظار این حمایت ها را داشــت. آنها از یک طرف 
خانواده ای ندارند و از طرف دیگر، دارای معلولیت 
و بیماری  هســتند و این مســئله، مشکل شان را 
دوچندان کرده است؛ به همین دلیل از سال93، 
این گروه تشکیل شد و با همکاری بهزیستی برای 
کودکانی که به دلیل معلولیت یا بیماری، متقاضی 
ندارند، پدر و مــادر پیدا می کند.« عابدشــاهی 
می گوید: »ما در این 8ســال فعالیــت، بیش از 
150کودک را به خانواده ها واگذار کرده ایم. با اینکه 
فعالیت این گروه در مشهد شروع شد، اما خانواده ها 
در شــهرهای مختلف  هســتند و تنها به مشهد 
محدود نشــده اند.« او می گوید که بهزیستی باید 
همکاری بیشــتری با آنها داشته باشد: »ما انتظار 
حمایت های بیشتری از بهزیستی داشتیم، بارها 
تقاضای مالقات با رئیس ســازمان را داشتیم، اما 

این اتفاق نیفتاد. تنها خواسته ما هم حمایت های 
بیشتر اســت.« به گفته عابدشــاهی، به هر حال 
استقبال برای سرپرستی این کودکان کم است و 
با فراخوان، مشکلی حل نمی شود. مسئله واگذاری 
این کــودکان نیاز به آگاهی و توجیــه خانواده ها 
دارد. خانواده باید با نیازهای این کودکان معلول 
آشنا شــود. این کودکان نیازهای مختلفی دارند. 
تصور مردم از کودک معلول، یک کودک ویلچری 
با وضعیت اســفناکی اســت؛ درحالی که اینطور 
نیست. خیلی از این کودکان می توانند با یکسری 
آموزش ها یک زندگی عادی و طبیعی داشته باشند 
و در بسیاری از موارد معلولیت آنها عمیق نیست 
یا مثال کودکانی که مبتال به اچ آی وی هســتند. 
هیچ کس این کودکان را نمی خواهد؛ درحالی که 
با اطالع رسانی علمی و پزشکی می توان خانواده ها 
را آگاه کرد. فراخوان بدون اطالع رسانی بی فایده 
است. بهتر است این اقدامات به صورت حرکت های 

مردمی پیگیری شود.

نبایــد ایــن کــودکان را از روی ترحم به 
سرپرستی گرفت 

خانواده هایی که این کودکان را به سرپرســتی 
می گیرند ممکن اســت خودشــان هم فرزندی 
داشــته باشــند و به گفتــه عابدشــاهی، اغلب 
خانواده های معمولی  هستند که مسئولیت پذیری 
باالتری نســبت بــه ســایر خانواده هــا دارند: 
»فرزندخواندگی کودکان دارای معلولیت یا بیمار، 
ارتباط زیادی به توانمنــدی مالی و تحصیالت 
خانواده ها ندارد. خیلی از ایــن خانواده ها توان 
متوســط مالی دارند، اما احســاس مسئولیت 
اجتماعی شان باالست.« روال قانونی به سرپرستی 
گرفتن این کودکان مانند ســایرین اســت، اما 
به گفته عابدشــاهی، حتی باید سختگیری های 
بیشتری در ارتباط با سرپرســتی این کودکان 
صورت گیرد: »باید به این اطمینان رسید که این 
خانواده ها از روی ترحم این کودکان را به فرزندی 
قبول نکرده انــد. البته مــواردی از بازگرداندن 
کودکان بعد از سرپرستی شــان هم بوده که نادر 
اســت و اغلب به دلیل جدایی پدر و مادر یا ایجاد 
مشکالت و معلولیت های دیگر برای کودک رخ 
می دهد.« آنها خانواده ها را از طریق جلســه ها و 
پیگیری های متعدد شناسایی می کنند. بخشی از 
خانواده ها فرزند دارند و تعدادی دیگر بدون فرزند 
هستند. عابدشــاهی می گوید هر جا که بتوانند 
درباره سرپرستی این کودکان صحبت می کنند 
تا بتوانند خانواده های بیشــتری پیدا کنند: »ما 
به این کودکان می گوییم کودکان خاص؛ یعنی 
یا معلولیت دارند یا بیمــاری قابل درمان یا قابل 

کنترل؛ مثل اچ آی وی.«
عابدشــاهی به حمایت خیران برای توانبخشی 
کودکان دارای معلولیت اشاره می کند: »برخی 
از خانواده هــا پس از بــه سرپرســتی گرفتن 
این کــودکان، همچنان از امکانات بهزیســتی 
اســتفاده می کنند، اما اگر خانــواده بخواهد از 

مراکــز بهتــری اســتفاده 
کنــد، خیــران هزینه هــای 
آن را تامیــن می کـــنند.«

نیاز اصلی این کودکان، توانبخشی است

 با اینکه بر اهمیت حضور این کودکان در خانواده تأکید می شود اما 
فرخنده میراحمدی، مسئول مشارکت مرکز خیریه رفیده؛ مرکزی 
برای نگهداری از کودکان بی سرپرســت دارای معلولیت ذهنی و 
جسمی، معتقد است که این فراخوان اشتباه است، چرا که این کودکان 
بیش از همه برای توانبخشــی، نیاز به حمایت های مالی دارند. او به 
همشهری می گوید: »هزینه های درمانی این کودکان باتوجه به نوع 
معلولیت یا بیماری متفاوت است و از 5میلیون تومان شروع می شود و 
گاهی به باالی 10میلیون تومان می رسد، بهتر است بهزیستی فراخوان 
حمایت مالی از این کودکان داشته باشد، چرا که برخی از این کودکان 
نیازهای خاص دارند و باید از سوی متخصصان نگهداری شوند.« او 
که بیش از 20سال است در زمینه کودکان دارای معلولیت، فعالیت 
می کند، حرف های دیگری هم می زند: » گاهی نوزاد از سوی مکانی 

مانند شیرخوارگاه آمنه به خانواده ها سپرده می شود اما پس از چند 
ماه مشخص می شود که نوزاد دارای معلولیت است، مثال ناشنواست 
یا معلولیت ذهنی دارد. خیلی از خانواده ها پس از اینکه مشــخص 
می شود نوزاد معلولیت دارد، او را بازمی گردانند. حتی موردی بود که 
نوزاد را با خریدهایی که برای سیسمونی اش کرده بودند بازگرداندند.« 
به گفته میراحمدی در مرکز رفیده، نزدیک به 65میلیون تومان برای 
15کودک، تجهیزات توانبخشی خریداری شد، برای یکی از نوزادان 
دستگاهی به قیمت 85میلیون تومان خریده شد. اینها با کمک خیران 
امکان پذیر است. در کشورهای دیگر، برای کودک دارای معلولیت، 
امکانات خاصی درنظر گرفته می شــود، خانه برایش مناسب سازی 
می شود، پرستاری در روز برای مراقبت از کودک، به خانه فرستاده 
می شــود و حتی براي مادر بخاطر نگهداری از این کودک، حقوق 
درنظر گرفته می شــود. اما در ایران این شرایط وجود ندارد و خیلی 
از خانواده ها برای نگهداری از این کودکان با مشکل مواجه می شوند.
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سعید بابایی، مدیرکل 
امورکودکان ونوجوانان 

سازمان بهزیستی 
کشور: هر سال حدود 

2 هزار كودك به 
فرزندخواندگی سپرده 

می شوند، در حالیكه 
 هم اكنون بیش از

 31 هزار خانواده در 
فرآیند فرزندخواندگی 

به سر می برند، یعنی 
در ازای هر كودك 

قابل واگذاری برای 
فرزندخواندگی بیش 
از 15 خانواده اعالم 

آمادگی كرده اند. حدود 
65 درصد خانواده ها، 
متقاضی کودکان زیر 

2سال اند

عابدشاهی، یكی از 
اعضای گروه شناسایی 

خانواده ها برای 
فرزندخواندگی:

به جای فراخوان برای 
کودکان معلول یا بیمار 

بهتر بود کار به گروه های 
مردمی سپرده می شد؛ 
چرا که این فراخوان ها 
اینگونه تعبیر می شوند 

که بهزیستی دیگر 
نمی تواند از این 

کودکان حمایت های 
مالی داشته باشد و 

می خواهد این کودکان 
را از سر خود باز کند. 

در حالیکه سازمان 
بهزیستی هیچ مشکل 

مالی ندارد. تصور 
مردم از کودک معلول، 

یک کودک ویلچری 
با وضعیت اسفناکی 

است. در حالیکه اینطور 
نیست. خیلی از این 
کودکان می توانند با 

یکسری آموزش ها یک 
زندگی عادی و طبیعی 

داشته باشند

فرزندخواندگی کودکان 
دارای معلولیت یا 

بیمار، ارتباط زیادی 
به توانمندی مالی و 

تحصیالت خانواده ها 
ندارد. خیلی از این 

خانواده ها توان 
متوسط مالی دارند اما 

احساس مسئوليت 
اجتماعی شان باالست. 

باید به این اطمینان 
رسید که این خانواده ها 

از روی ترحم این 
کودکان را به فرزندی 
قبول نکرده اند. البته 

مواردی از بازگرداندن 
کودکان بعد از 

سرپرستی شان هم بوده 
که نادر است و اغلب به 
دلیل جدایی پدر و مادر 

و یا ایجاد مشکالت و 
معلولیت های دیگر برای 

کودک رخ می دهد

فرخنده میراحمدی، 
مسئول مشاركت مركز 

خیریه رفیده:
هزینه های درمانی این 
كودكان باتوجه به نوع 

معلولیت یا بیماری 
متفاوت است و از 5 

میلیون تومان شروع 
می شود و گاهی به 

باالی 10 میلیون تومان 
می رسد، بهتر است 
بهزیستی فراخوان 
حمایت مالی ازاین 

كودكان داشته باشد، 
چرا كه برخی از این 

كودكان نیازهای خاص 
دارند و باید از سوی 

متخصصان نگهداری 
شوند

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی می گوید: هزار کودک با شرایط خاص در بهزیستی نگهداری می شوند و تقاضا برای فرزندخواندگی آنها کم است

 خانه احزاب
 نیازمند تحول ساختاری 

 یاندکس در ایران
 جایگزین گوگل می شود

 بسته خوش مالیاتی
 برای مدیریت شهری

انتظار داشتیم خانه احزاب خاکریز مقاومت نظام 
مقابل استکبار باشد

موتور جست وجوی یاندکس که سال ها در ایران 
فیلتر بود، رفع فیلتر شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی  بر تعامالت با شورای 
شهر تهران تأکید کرد
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خانه احزاب سبب شده  این خانه اعتبار و جایگاه خود 
را از دست بدهد درحالی که خانه احزاب می توانست 
مؤثرترین مجموعه برای تقویت نظام و اجرای کامل 

منشور گام دوم انقالب باشد.
یعنــی معتقدید خانــه احزاب 
کارکردی خالف خط مشی ها و سیاست های 

نظام دارد؟ 
در خانه احزاب که تقسیم بندی نادرست اصالح طلب، 
اصولگرا و مستقل در آن ترویج می شود، بیان کردم که 
برخی حوادث و وقایع فتنه گونه از کج اندیشــان رقم 
می خورد. این اتفاق درســت در حالی رخ می دهد که 
انتظار داشتیم خانه احزاب نخستین محل و خاکریز 
مقاومت نظام مقابل اســتکبار و منافقین باشد اما، با 
ترکیبی که ایجاد شده است نباید چنین انتظاری از 
خانه احزاب داشت؛ چرا که صدای احزاب مدافع 
انقالب در این مجموعه شنیده نمی شود. در 
دیدار دبیران احزاب با رئیس جمهور که به 
مناسبت ماه رمضان برگزار شد، برخالف 
میل کج اندیشان عرض کردم که همه 
روندها و رویه ها در تضعیف دولت، 
اردوکشــی خیابانی، بن بست 

نشان دادن شــرایط کشــور، هویت زدایی از انقالب و 
سیاه نمایی نسبت به آینده از سوی برخی  اعضای همین 

خانه انجام می شود.
در چنین شرایطی چرا هنوز خانه احزاب 
به همان سبک و سیاق گذشته خود عمل می کند؟ 

برای اصالح وضعیتی که بیان کردم، وزارت کشــور و 
معاونت سیاســی آن باید در همراهی با سران 3قوه به 
جمع بندی جدیدی از کارکرد احــزاب و خانه احزاب 
برســند؛ چراکه ادامه روند کنونی نمی تواند ملزومات 
سیاسی احزاب کشــور را تامین کند. با توجه به وجود 
فناوری های جدید که می توانــد یک فرد را به تنهایی 
تبدیل به یک حزب کند، چنین بازنگری در ســاختار 

خانه احزاب  ضرروتی است که باید به آن توجه کرد.
یعنی مجموعه ای بر عملکرد احزاب 

نظارت نمی کند؟
متأسفانه خیر. مشخص نیست عملکرد و برایند احزاب 
که تعداد آنها کم هم نیست، در برابر رویدادها و اتفاقاتی 
که رخ می دهد چیست؟ احزاب نیز خود را مکلف به ارائه 
گزارشی از عملکرد خود به مردم نمی دانند و نمی گویند 
چند بیانیه در مورد اتفاقات مختلف داشته اند و تا چه 
اندازه مسائل کشور را رصد می کنند. کسی از احزاب در 

عین بی عملی که برخی از آنان در نقش اپوزیسیون عمل 
کرده و پرتوقع هستند و شعار یا اصالح یا عصیان را سر 
می دهند این سؤال را نمی پرسد چرا عملکردی ندارند؟

راهکاری که برای برطرف شدن این 
مشکل دارید، چیست؟ 

خأل نبود ســاختاری ماننــد دیوان محاســبات که 
عملکرد دســتگاه ها را بررســی می کند، در ساختار 
احزاب کشور به خوبی احساس می شود. به دلیل نبود 
چنین ساختاری، شاهد تاسیس احزاب یا جبهه های 
مختلفی در کشــور با عضویت تنها چنــد نفر در آنها 
هستیم که به دنبال دریافت یارانه دولتی یا سهم خواهی 
در جریان انتخابات از افراد هستند که این خود نشانه ای 
از ناکارآمدی خانه احزاب است. از سوی دیگر، شاهد 
هستیم در خأل نبود مرکزی برای پاسخگویی احزاب، 
برخی جریان ها که باید پاسخگوی محصول حمایت 
از مدیران دولت گذشته باشند، به نوعی رفتار می کنند 
که دولت تازه نفس فعلی را مقصر وضعیت موجود جلوه 
دهند و آوار ویرانی عملکرد خود را بر ســر دولت فعلی 
خراب کند. بنابراین، کارکرد کنونی خانه احزاب بیشتر 
تشریفاتی است و ضرورت دارد برای کارآمد کردن آن، 

ساختار این مجموعه متحول شود.

خانه احزاب نیازمند تحول ساختاری 
شاکری: انتظار داشتیم خانه احزاب خاکریز مقاومت نظام مقابل استکبار باشد اما در شرایط فعلی نباید چنین انتظاری داشت 
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غارت اندونزی 
اندونزی را می توان مهم ترین سرزمین اشغال شده هلندی ها 
دانست که قرن ها سلطه آنها در آنجا ادامه یافت. مجمع الجزایر 
اندونزی دیرزمانی از مناطق مهــم بازرگانی دریایی جهان 
به شــمار می آمد و با آغــاز دوران اســتعمار از ابتدای قرن 
شــانزدهم، قدرت های اروپایی برای به دســت گرفتن حق 
انحصاری تجارت ادویه از اندونزی، در این منطقه با یکدیگر 
رقابت و جدال داشتند. کمپانی هند شرقی هلند تشکیالتی 
بود که برای ســلطه بر اندونــزی در ابتدای قــرن هفدهم 
راه اندازی شد و برای حمایت از ناوگان تجاری کمپانی هند 

شرقی، کشتی های جنگی هلند آنها را همراهی می کردند.
بنیانگذار امپراتوری مستعمراتی هلند در شرق، فردی به نام 
»یان کوئن« است. او در سال1618، نخستین مستعمره شرقی 
هلند، بندر جاکارتا را تصرف کرد و آن را »باتاویا« نامید. باتاویا 
از آن پس به مرکز امپراتوری هلند در شرق بدل شد. »کاواال 
م پانیکار« نویسنده کتاب »آسیا و استیالی باختر« درباره او 
می نویســد: »کوئن که به گفته مولفان هلندی معاصرش، با 
زشتکاری ها و جنایات خود بغض و تنفر ملتی را برانگیخت، 
مطالبی را که به عنوان راهنمای سیاست استعماری هلند به 
یادگار ماند بدین سان عنوان می کند: مگر ما در اروپا حق نداریم 
با چهارپای خود بدان گونه که میل داریم رفتار کنیم؟ در اینجا 
هم ارباب با آدم هایش همین رفتار را می کند زیرا اینان در همه 
جا، با همه مایملک خویش، تحت تملک ارباب خود هستند 
چنان که حیوانات در هلند از آن صاحب خود هستند. قانون 
این مملکت اراده سلطان است و سلطان کسی است که از همه 
مقتدرتر است«. هلندی ها با به کارگیری حاکمان محلی و گرفتن 
مالیات، توانستند ثروت این مردم را به تاراج ببرند. فشار عمده بر 
دوش روستاییان مســتضعف بود که با تولید چند برابر، هر روز 
گرفتار تنگنای بیشتری می شدند. در قرن نوزدهم، 13هزار جزیره 
اندونزی به غیراز جاوه به تصرف هلند درآمد. هلندی ها، کشت 
تجاری محصوالتی نظیر قهوه و شکر را که در صنعت و تجارت 
به کارشان می آمد، در اندونزی گسترش دادند و از این طریق به 
تغییر ساختار اقتصادی این کشــور و استثمار نیروی کار بومی 
آن پرداختند. در اوایل قرن بیستم بود که کشتزارهای بزرگ 
اندونزی به بستری مناســب برای کاشت محصول صنعتی 
کائوچو بدل شد و ثروت هنگفتی برای استعمارگران هلندی 
به همراه داشت. کائوچو، محصول جدید دیگری بود که برای 
چرخ های اتومبیل در صنایع اتومبیل سازی که به سرعت در 
حال گسترش بود، به کار می رفت. تا سال 1930، 44درصد از 
زمین های تحت کشت محصوالت عمده در اندونزی زیرکشت 
کائوچو رفت و اندونزی تقریباً نیمــی از محصول کائوچوی 
جهان را تولید می کرد. 27دسامبر سال1949 بود که سرانجام 
ملت اندونزی از یوغ اســتعمارگران هلنــدی پس از بیش از 

330سال نجات یافتند.

سیداسماعیل خطیب
وزیر اطالعات

امــروز ایــران به عنــوان قــدرت بــزرگ 
و تعیین کننــده منطقــه بــا کمــک همــه 
نظامــی،  نیرو هــای  در  ظرفیت هــا 
انتظامی و امنیتی و کمک های فرهنگی و 
رسانه ای، می تواند در میدان پیروزباشد.

دولــت می توانــد بــا همراهــی مــردم 
بــا سوءاســتفاده ها مبــارزه کنــد و بــرای 

موفقیت جامعه  گام بردارد./فارس

اسماعیل کوثری
نماینده مجلس

نباید به دشــمن اطمینان کرد، چرا که 
در صحنــه عمــل دیده ایــم آنهایــی کــه 
می گفتند ایران خواهان جنگ اســت، 
خودشــان خــالف آن عمــل کردنــد. 
مصداق آن قطعنامه۵۹۸ است اما باز 
هم دشمن به کشور حمله کردکه  تا آن 
زمان مورد حمله قرار نگرفته بود./مهر

کارشکنی های آمریکایی ها در 
شرق فرات

حسن هانی زاده، کارشناس مسائل منطقه با اشاره 
به اظهارات رهبــر معظم انقالب اســالمی در باره 
خروج نیروهای آمریکایی از شــرق فــرات، گفت: 
حضور نیروهای آمریکایی  تخریبی بوده و گزارش ها 
نشان می دهد آمریکایی هادر شرق فرات و مشخصا 
در منطقه دیر الزور ســوریه، پادگانی برای آموزش 
و تجهیز گروهک های تروریســتی ایجاد کرده اند. 
هانی زاده گفت:اکنون بیــش از 95درصد از اراضی 
سوریه از وجود گروهک های تروریستی، پاکسازی 
شده اما با توجه به حضور نیروهای ترکیه در ادلب 
و شمال غرب سوریه و حضور نیروهای آمریکایی در 
دیرالزور نشان می دهد که این دو کشور به موازات 
هم در تالش هســتند که ســوریه را همچنان در 
حالت ناپایدار و ناامن حفظ کنند. وی افزود:  رهبر 
معظم انقالب خواهان خروج همه  نیروهای بیگانه 
که به صورت غیرقانونی در ســوریه و منطقه حضور 

دارند، هستند./ برنا 

نقل قول خبر

خبر

 یادداشت

انتخابات خانه احزاب برگزار شد؛ انتخاباتی برای 
گروه های سیاسی که بسیاری از کنشگران سیاسی 
و مردم باور دارند حزب نیستند یا کارکرد حزبی 
ندارند.  آمارهای وزارت کشــور دربــاره تعداد 
مجوزهای صادر شده از سوی این نهاد برای تشکیل 
حزب نشان می دهد، دست کم 120حزب در کشور 
پروانه و مجوز فعالیت دارند. در چنین شرایطی، 
عملکرد خانه احزاب محل تردید شــده اســت. 
عملکردی که به گفته »مجتبی شاکری« دبیرکل 
جمعیت جانبازان انقالب اســالمی نتوانسته خط 
مقدم خاکریز دفاع از انقالب و آرمان های آن باشد.

شما از منتقدان عملکرد خانه احزاب 
بوده اید. نقدهایی که به این مجموعه وارد می کنید 

ریشه در چه موضوعاتی دارد؟ 
خانه احــزاب قاعدتا در راســتای مکتب امــام)ره(، 
قانون اساسی، اسناد باالدستی نظام و تأکیدات مقام 
معظم رهبری باید بتواند خدمتگزار انقالب اسالمی و 
برآورده کننده خواست مردم باشد چراکه، کارکرد حزب 
در ایران مانند کارکرد احزاب در غرب نیست که تعاریف 
آن را داشته باشــد. در تعریف کارکرد احزاب در نظام 
والیی، احزاب باید کمک کنند تا ظرفیت های قانون 
اساســی، اهداف راهبردی نظام و موضع گیری هایی 
که رهبری در مقابل رویدادهــای مختلف دارند، در 
جامعه تبدیل به گفتمان شود. از سوی دیگر، کارکرد 
احزاب عالوه بر کســب اطالع و ارائه تحلیل از داده ها 
شــامل ارائه الگوها و در نهایت نقد عملکرد مسئوالن 
است که باید به این وجه از کارکرد احزاب توجه شود. 
با این حال، در تشــکیل خانه احــزاب می بینیم که 
کارکرد احزاب صرفا کالبدی، شــکلی و صنفی بوده 
است. این به آن معنا ست که منشوری از سوی احزاب 
در راســتای تقویت نظام برای مقابله با نظام سلطه و 

گفتمان سازی برای پیشرفت امور و نقد صحیح قوا 
نوشته شده است. متأسفانه باید گفت  در خانه 
احزاب فضاسازی ها به گونه ای است که افراد در 

آن به صلح کلی با یکدیگر رسیده اند و نسبت 
به هم تســامح دارند تا بتوانند از 

یارانه های دولتــی بهره ببرند. 
این شکل فعالیت احزاب در 
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محمدرضا مرادی؛ تحلیلگر سیاسی

حمیدرضا بوجاریانگزارش
خبر نگار



11 دوشنبه 3 مرداد 1401
 شماره  8551

ید
 کن

ال
دنب

ی 
اع

تم
اج

ی 
ها

که 
شب

در 
 را 

ی
هر

ش
هم

t
e

l
e

g
r

a
m

t
w

i
t

t
e

r
i

n
s

t
a

g
r

a
m

@
ha

m
sh

ah
rin

ew
s

@
ha

m
sh

ah
rin

ew
s

ha
m

sh
ah

rin
ew

sp
ap

er

تنهــا چنــد روز پــس از فعــال شــدن گزینه 
جســت وجوی  موتــور  در   safe search
 )yandex( گــوگل، جســت وجوگر یاندکــس
که ســال ها در ایران فیلتر بود، رفع فیلتر شــد. 
اگرچــه گمانه زنی هــای متفاوتــی در این مورد 
از ســوی کاربران و متخصصان حــوزه اینترنت 
و فنــاوری اطالعات عنوان می شــود، اما شــاید 
مهم تریــن نکتــه، فعــال بــودن یــک گزینه 
 در یاندکــس اســت. گــوگل گزینه ای بــه نام
safe search دارد که پیــش از این فعال بود و 
اخیرا وزیر ارتباطات اعالم کرد که به درخواســت 
خانواده ها فعال شــده اســت. با فعال شدن این 
گزینه و نبود امکان بازگشــت به حالت خاموش 
آن، دسترســی به محتوای نامناسب محدود شده 
fam�  اســت. همین گزینــه در یاندکس با نــام

ily search مشــاهده می شود که تجربه کاربران 
حاکی از آن است که این گزینه به طور پیش فرض 
پس از رفع فیلتــر برای کاربران ایرانی از ســوی 
موتور جست وجوی روسی فعال شده است. روی 
اپراتورهــای تلفن همراه، امــکان خاموش کردن 
این گزینه در یاندکس وجود ندارد. وزیر ارتباطات 
هم به تازگی از همکاری ایران و روسیه در راستای 
جایگزینی غرب در حوزه فنــاوری اطالعات خبر 
داده است. به گفته زارع پور، این 2 کشور در زمینه 
فعالیت پلتفرم های بومی، راه اندازی دیتابیس های 
بومی، تجهیــزات مخابراتــی و... همکاری هایی 

خواهند داشت.

یاندکس چگونه رفع فیلتر شد؟
موتور جســت وجوی یاندکس در سال1394 در 
ایران فیلتر شد. در آن زمان یکی از دیپلمات های 
روس که به ایران مأمور شده بود، با اظهار تأسف از 
این موضوع، از فیلتر شدن شبکه اجتماعی محبوب 
روس ها به نام »وی کی« خبــر داد. در آن زمان، 
فیلتر شدن یاندکس چندان توجه کاربران ایرانی را 
جلب نکرد، زیرا گوگل به عنوان یک جایگزین فعال 
بود و کاربران نیازهای خود را از طریق آن برآورده 
می کردند.اکنون به نظر می رســد کــه همزمان با 
سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به روسیه، 

کاربران شاهد رفع فیلتر از این موتور جست وجو 
هســتند. البته می توان این اقدام را در چارچوب 
توافق همکاری 20ساله ایران و روسیه ارزیابی کرد 
که حوزه فناوری اطالعات یکی از بخش های مهم 

این توافقنامه محسوب می شود.
مقابله با تهدیدها در حوزه تضمین امنیت اطالعات، 
کمک به همکاری میان مؤسسات علمی و آموزشی 
و همچنین بخش هــای خصوصی در حوزه امنیت 
اطالعات، شناســایی، هماهنگی و انجام همکاری 
الزم در مجامع منطقه ای و بین المللی برای تضمین 
امنیت ملی و بین المللی اطالعات، تدوین و پیشبرد 
قواعــد حقوق بین الملــل قابل اعمــال به منظور 
تضمین امنیت ملی و بین المللی اطالعات بخشی از 

حوزه های همکاری ایران و روسیه است.

تالش ناکام در دولت یازدهم
در حالی شاهد رفع فیلتر از یاندکس هستیم که در 
زمان وزارت محمود واعظی در وزارتخانه ارتباطات 
و فناوری اطالعات، زمزمه های افتتاح دفتر رسمی 
یاندکس در تهران به گوش می رسید.حتی واعظی با 
وزیر ارتباطات روسیه مالقات کرد و وزیر ارتباطات 
روســیه برای ارائه پیشــرفته ترین سیستم های 
طراحی شده برای موتورهای جست وجو در ایران 
اعالم آمادگی کرد.  با این حــال، اگرچه یاندکس 
در همان روزها اعالم کرد که برنامه ای برای افتتاح 

چنین دفتری در تهران ندارد، اما به نظر می رسد، با 
رفع فیلتر این موتور جست وجو در ایران، می توان 

به افتتاح دفتر رسمی آن هم امیدوار بود.

ویژگی های یاندکس
موتور جســت وجوی روســی یاندکس در روسیه 
از محبوبیت زیــادی برخوردار اســت و به نوعی 
رقیب گوگل محســوب می شــود. تقریبا نیمی از 
مردم روســیه از این موتور جســت وجو استفاده 
می کنند و در کشورهایی چون بالروس، قزاقستان، 
ازبکستان و ترکیه هم به طور رسمی فعال است. این 
جست وجوگر همچنین مانند گوگل از قابلیت نقشه، 

ایمیل و ترجمه برخوردار است.
به تازگی هم کانال تلگرامی یکی از خبرگزاری ها از 
تفاوت نتایج جست وجوی کلمه iran در یاندکس 
و گوگل از طریق انتشار برخی تصاویر خبر داده بود 
که البته با واکنش وزیر ســابق ارتباطات و بعضی 
از کاربران روبه رو شــد. محمدجواد آذری جهرمی 
تفاوت نتایج جست وجوی کلمه iran در موتورهای 
جست وجوی یاندکس و گوگل را در میزان استفاده 

از این 2 جست وجوگر عنوان کرد.
او در کانال تلگرامی خود نوشــت: »1- نخستین 
خبر بین ســطور این خبر این اســت کــه موتور 
جســت وجوی یاندکس روس که قبــال در ایران 
فیلتر بود، هم اکنون رفع فیلتر شده و در دسترس 

مردم قرار گرفته اســت. 2- آنچــه تفاوت نتایج 2 
»مرورگر« نامیده شــده، در واقع تفــاوت نتایج 2 
موتور جست وجو است، نه مرورگر، 3- آنچه به عنوان 
تفاوت ذکر شده، الزاما ارتباطی با روس یا آمریکایی 
بودن موتور جســت وجو ندارد، اگــر یاندکس نیز 
به طور گســترده مورد اســتفاده عالقه مندان به 
»Iran« قرار گیرد، احتماال نتایج مشابهی خواهد 

داشت.

تأکید بر موتور جست وجوی بومی
رفع فیلتر یاندکــس در روزهای اخیــر در حالی 
اتفاق افتاده اســت که حدود 10روز پیش، جلسه 
شورای عالی فضای مجازی به ریاست سید ابراهیم 

رئیسی، رئیس جمهور کشور برگزار شد.
آن گونه که پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری 
نوشــته »در بخش پایانــی این جلســه اعضای 
شــورای عالی فضای مجازی در بررسی حوزه های 
زیرساختی، تصمیم گرفتند که ارائه خدمات دولت 
روی شبکه های پیام رسان داخلی افزایش یابد. بر 
این اســاس با توجه به افزایش کاربران شبکه های 
پیام رســان داخلــی در ماه های اخیر، مقرر شــد 
ارائه خدمات دیجیتال دولتی روی این شــبکه ها 
افزایش یابد و خدماتی از قبیل مرورگرهای داخلی 
و موتورهای جســت وجوی داخلی هم راه اندازی 

شوند.«

یاندکس رقیب گوگل در ایران می شود
موتور جست وجوی یاندکس که سال ها در ایران فیلتر بود، همزمان با سفر وزیر ارتباطات به روسیه رفع فیلتر شد

عمادالدین قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

وضعیت اضطراری  برای آبله میمونی
رئیس سازمان بهداشت جهانی پس از نشست های متوالی درباره 
شیوع آبله میمونی، این بیماری را به عنوان وضعیت اضطراری و 
نگران کننده بهداشت عمومی بین المللی اعالم کرد. به گزارش 
سی ان ان، این تصمیم روز شنبه پس از برگزاری دومین جلسه 
کمیته اضطراری گرفته شــد. نکته جالب این است که رئیس 
این آژانس برای نخستین بار با تصمیم شــخصی و بدون نظر 
کارشناسان اقدام به اعالم وضعیت اضطراری عمومی درباره یک 
بیماری می گیرد. تدروس غبریسیوس، رئیس سازمان بهداشت 
جهانی گفت درحالی که کمیته مشــورتی نتوانست به اجماع 
برسد، او با درنظر گرفتن پنج عنصر مورد نیاز برای تصمیم گیری 
در مورد اینکه آیا شیوع یک بیماری اضطراری بهداشت عمومی 

با نگرانی بین المللی است، به این تصمیم رسید.
او گفت: گسترش شیوع آبله میمونی در بیش از 70کشور یک 
وضعیت فوق  العاده اســت که به عنوان یک وضعیت اضطراری 
جهانی واجد شرایط شناخته می شود. اما به نظر می رسد اعالم 
چنین وضعیتی می تواند سرمایه گذاری بیشتر برای درمان این 
بیماری که زمانی نادر بود را تحریک کرده و تالش برای دسترسی 
به واکسن این بیماری را بیشتر کند که البته از سوی دیگر ممکن 

است منجر به کمیاب شدن آن شود.
وضعیت اضطراری جهانی باالترین ســطح هشــدار سازمان 
بهداشــت جهانی اســت، اما این نامگذاری لزومــا به معنای 
سرایت بیشتر یا کشــندگی یک بیماری نیست. اعالمیه های 
مشابهی برای ویروس زیکا در ســال2016 در آمریکای التین 
و تالش مداوم برای ریشه کنی فلج اطفال، عالوه بر همه گیری 
کووید-19 و شیوع ابوال در غرب آفریقا در سال2014، ارائه شد.
تدروس گفت: ما شیوعی داریم که به سرعت از طریق روش های 
جدید انتقال در سراسر جهان گسترش یافته است و ما در مورد 
آن اطالعات کمی داریم. البته می دانــم دیدگاه های متفاوتی 
وجود دارد. دکتر مایکل رایان، رئیس اورژانس سازمان جهانی 
بهداشت، معتقد است برای آنکه جهان شــیوع فعلی را جدی 
بگیرد، رئیس ســازمان جهانی آبله میمونــی را یک وضعیت 

اضطراری جهانی اعالم کرده است.

ماه گذشته کمیته کارشناسان سازمان بهداشت جهانی گفته 
بودند که شیوع آبله میمونی وضعیت اضطراری جهانی نیست 

اما این کمیته روی نظر خود تجدید نظر کرد و آن را تغییر داد.
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها بیش از 16هزار 
ابتال به آبله میمونی در 74کشور از ماه مه ثبت شده است. تا این 
تاریخ، مرگ بر اثر آبله میمونی فقط در آفریقا به ویژه نیجریه و 
کنگو، جایی که نسخه های خطرناک این ویروس منتشر شده 

به ثبت رسیده است.
در آفریقا، آبله میمونی به طور کلی از طریق حیوانات وحشــی 
مانند شامپانزه منتقل می شــود. در اروپا، شمال آمریکا و سایر 
نقاط خارج از آفریقا آبله میمونــی این بیماری در میان افرادی 
که هیچ ارتباطی با حیوانات یا سفرهای اخیر به آفریقا ندارند، 

در حال گسترش است.
به گفته روزاموند لوییس، متخصص ارشــد آبلــه میمونی در 
سازمان بهداشت جهانی 99درصد از مبتالیان به آبله میمونی 
خارج از آفریقا و بین مردان بوده اســت کــه 98درصد از آنها 
همجنس باز بوده اند. متخصصان می گویند احتمال اینکه انتقال 
بیماری در اروپا و شــمال آمریکا به دلیل همجنسگرایی باشد 
نیز زیاد اســت و امکان دارد این بیماری در دسته بیماری های 

مقاربتی مانند ایدز قرار بگیرد.
مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری های آمریکا اعالم کرد که 
از اعالمیه اضطراری سازمان جهانی بهداشت حمایت می کند 
و امیدوار اســت که این اقدامات بین المللی برای جلوگیری از 
شیوع این بیماری را تحریک کند. در آمریکا بیش از 2800مورد 

آبله میمونی گزارش شده است.
دکتر آلبرت کو، پروفســور بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی در 
دانشگاه ییل گفت: نتیجه نهایی این است که ما شاهد تغییری در 
اپیدمیولوژی آبله میمونی بوده ایم که هم اکنون انتقال گسترده و 
غیرمنتظره آن وجود دارد. برخی جهش  های ژنتیک در ویروس 
وجود دارد که نشان می  دهد چرا سرایت آن بیشتر شده است، 
اما ما برای کنترل آن به یک واکنش هماهنگ جهانی نیاز داریم.

پرتاب دومین ماژول به ایستگاه 
فضایی چینی ها

چین دومین ماژول ایستگاه فضایی تیانگونگ خود را روز گذشته 
از فرودگاه فضایــی Wenchang در جنوب چین پرتاب کرد. 
ماژول Wentian روی موشک عظیم Long March 5B پرتاب 
شد. ساعاتی بعد به ماژول هسته Tianhe ایستگاه فضایی چین 
ملحق می شود تا مرکز تحقیقات فضایی این کشور را گسترش 
دهد. به گزارش اسپیس، تیانگونگ هم اکنون میزبان 3تایکونورد 
Shenzhou 14 است که از زمان پرتاب به فضا در تاریخ 5ژوئن، 
حدود 6هفته در مــاژول Tianhe بوده اند. Wentian هم یک 
ماژول علمی و هم منطقه ای برای گســترش فضای زندگی در 
ایستگاه فضایی کوچک اســت. این ماژول شامل کابینت های 
آزمایشــی برای انجام کارهای علمی، همراه با اتاق های خواب 
فضانوردان اســت تا امکان حضور آنها را فراهــم کند. پس از 
آماده شــدن ماژول، تیانگونگ می تواند به طور موقت میزبان 
حداکثر 6فضانورد باشد. موشک Long March 5B با ارتفاع 
53متر از انواع موشک های سنگین چینی است که برای پرتاب 
ماژول های ایســتگاه فضایی چین طراحی شده است و هر یک 

حدود 22هزارکیلوگرم جرم دارند.

دانشــمندان بــا اســتفاده از تلســکوپ 
کروی بــا دیافراگــم ۵۰۰متری چشــمان 
آســمان چیــن بیــش از ۶۶۰تــپ اختــر 
جدید را شناسایی کرده اند. تَپ اخترها 
یا تَپارهــا، ســتاره های نوترونی چرخانی 
هســتند کــه بــا ســرعت بســیار زیــادی 
دوران می کنند و پالس هــای مداومی از 
انرژی تابشــی بــه همراه خطــوط میدان 
مغناطیســی قــوی را از خــود منتشــر 

می کنند.

۶۶۰
تپاختر

رد پای 2 دایناســور که قدمــت آنها به 
1۰۰ میلیــون ســال قبــل برمی گــردد، 
در جنــوب غربــی چیــن و در محوطــه 
بیرونــی یــک رســتوران کشــف شــد. 
در رســتورانی واقــع در شــهر لیشــان، 
استان ســیچوآن چین چندین گودال 
ســنگی کشــف شــده که حاوی ردپای 
2 »ســاروپود« بوده اســت. این گونه  
از دایناســورها در اوایل دوره کرتاســه 

زندگی می کردند.

1۰۰
میلیونسال

فضا

عدد خبر

پزشکی
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طلب هزاران میلیارد تومانی شهرداری از چک های نکول شده
در جلسه دیروز شورای شهر تهران، گزارش حسابرسی مناطق 7، 12 و 20 ارائه و تصویب شد. رئیس 
کمیته بودجه با اشاره به 306گزارش حسابرسی آماده شده مربوط به سال های 96 تا 99 گفت: »در 
حسابرسی ها مشخص شده در مناطق و بخش های مختلف شهرداری بیش از 561میلیارد تومان 
چک هاي نکول شــده وجود دارد که بعضا مربوط به دهه هاي 70، 80 و 90 هستند و اگر به نرخ روز 
برآورد شوند، بیش از هزاران میلیارد تومان طلب شهرداری است.« میثم مظفر به آشفتگی مالی 
در مناطق هم اشاره و عنوان کرد: »در اکثر مناطق با این آشفتگی مواجه هستیم. به طور مثال در 
منطقه12 مالکیت 3دانگ از پاساژ عالءالدین و 2دانگ از پاساژ کتانه از آن شهرداری تهران است که 

طی سال های اخیر نه مالکیت منتقل شده و نه شهرداری دریافتی اي داشته است.«

مکث

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

شورا
دیروز با بســته خبرهــای خوش 
مالیاتی برای مدیریت شــهری به 
صحن پارلمان شــهری آمده بود که در جریان ارائه 
گزارشــی از برنامه های تحولی و تبیین مســائل و 
سیاست های مالیاتی آنها را تشریح کرد. داوود منظور 
همچنین ضمن تقدیر از همکاری خوب شهرداری 
تهران با ســازمان امور مالیاتی خواســتار تعامالت 

بیشتر با شورای شهر تهران شد.
به گزارش همشــهری، بخشــی از درآمــد پایدار 
شــهرداری ها منوط به مالیات بر ارزش افزوده است 
که براســاس قانون شهرداری ها ســهم 4درصدی 
دارند اما با توجه  به گســترده بــودن ارائه خدمات 
شــهرداری به شــهروندان، ضرورت دارد این سهم 
افزایش یابد. البته این میــزان پیش تر 3درصد بود 
که با رایزنی  شــهرداری ها به ویژه شهرداری تهران، 
یک درصد افزایش یافــت و هنوز هم می تواند باالتر 
رفته و به شهرهای بزرگ کمک کند. موضوعی که 
دیروز به واسطه حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کشور در پارلمان شهری، بار دیگر مورد تأکید قرار 
گرفت و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران 
گفت: »انتظار داریم حق شــهرداری ها از مالیات بر 
ارزش افزوده بیشتر شود که البته سابقا بیشتر هم بود 
و امیدواریم که همه شهرداری ها بتوانند این ردیف 
درآمدی پایدار را دریافت کنند.« پرویز ســروری، 
نایب رئیس شورای شــهر تهران هم  افزایش سهم 
شهرداری ها از منابع مالیاتی را مطالبه بحق دانست 
و گفت: »حدود 50درصد مالیات را اســتان تهران 
تأمین می کند اما شهرداری سهم بسیار محدودی از 
مالیات ها برای ارائه خدمات به مردم دارد و باید این 
موضوع را به عنوان یک مطالبه جدی پیگیری کنیم تا 

سهم شهرداری تهران افزایش یابد.«

تحقق 95درصدی تکلیف قانونی وصول درآمدها
رئیس سازمان امور مالیاتی کشــور در جریان ارائه 
گزارش از 18 برنامه تحولی و سیاست های سازمان 
از وصول بیش از 50درصدی درآمد مالیاتی کشــور 
در تهران خبر داد و گفت که شــمال، مرکز و غرب 
تهران 80درصد تأمین درآمد مالیاتی شهر را به خود 
اختصاص داده اند. داوود منظور با بیان اینکه امسال 
95درصد تکلیف قانونی برای وصول درآمد محقق 
شده است، تأکید کرد: »در 4ماه ابتدایی سال حدود 
143هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده محقق 

شده است و امیدواریم امسال حدود 454هزار میلیارد 
تومان محقق شود.« آنطور که او گفته سال گذشته 
45هزار میلیارد تومان عوارض شهرداری وصول شده 
و در ماه های ابتدایی امسال این رقم حدود 20هزار 
میلیارد تومان بوده و پیش بینی می شود تا پایان سال 

به 65 تا 70هزار میلیارد تومان برسد.

وصول ارزش افزوده و عوارض در یک ردیف
ارزش افزوده و عوارض به صــورت جداگانه وصول 
و ردیف هــای هزینه کــرد مجزا دارند امــا به گفته 
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور قرار است هر دو 
)ارزش افزوده و عــوارض( در یک ردیف 9درصدی 
قرار بگیرند و هر دو با هم وصول شــوند. آنطور که 
منظور عنوان کرده، این کار کمک می کند تا سهم 
شهرداری ها در وصول درآمد افزایش قابل توجهی 

داشته باشند.

اجرای قانون پایانه های فروشگاهی
اتصال صندوق های فروش به برنامه های ســازمان 
امــور مالیاتی از طریــق اجرای قانــون پایانه های 

فروشــگاهی هم اقدام دیگری در راستای افزایش 
سهم شهرداری ها از منابع مالیاتی است. منظور در 
تشریح بیشتر گفت: »سامانه مرکزی برای دریافت 
اطالعات فروشــگاه ها ایجاد شــده و تا پایان سال 
صورتحساب الکترونیکی برای تمام تراکنش ها صادر 
می شود. در واقع اگر به سمت اجرای ارزش افزوده در 
سامانه پایانه های فروشــگاهی برویم تعداد مؤدیان 
10برابر می شــود و منابع مالی دولت و شهرداری 
با این اقدام افزایش می یابد و پایدار خواهد شــد.« 
به گفته او عملیاتی شــدن این طرح نیاز به پیوست 
رســانه ای و اطالع رســانی و همچنین فضاسازی 
فرهنگی مناسب دارد که شهرداری تهران همکاری 

خوبی داشته است.

سهم 50درصدی شهرداری از کاالهای خاص
منظور در بخشــی از گزارش به سهم 50درصدی 
شهرداری ها از کاالهای خاص مانند نفت، دخانیات، 
نوشابه و... اشــاره کرد. او با بیان اینکه سال گذشته 
عوارض آالیندگی بیش از 4هزار میلیارد تومان بوده 
است گفت: »این رقم در تهران باتوجه  به پایین بودن 

آالیندگی صنایع اطراف شهر، نسبت به سایر شهرها 
و استان ها کمتر است. البته پرونده عوارض آالیندگی 
سال ها بازمانده بود که این موضوع را پیگیری کردیم 

تا عوارض به نفع شهرداری ها وصول شود.«

همراهی شهرداری در تعیین مالیات خانه های لوکس
تعیین مالیات بر خانه های لوکس و باغ ویالها نیاز به 
اطالعات دارد که در این مورد شهرداری و وزارت راه و 
شهرسازی می توانند کمک کنند. رئیس سازمان امور 
مالیاتی کشور ضمن بیان این درخواست عنوان کرد: 
»با اطالعات محدودی کــه در اختیار داریم مالیات 
برآورد شــده این خانه ها به کمتــر از 500میلیارد 
تومان رسیده است و اگر شهرداری در این زمینه به ما 
کمک کند می توانیم درآمد قابل توجهی از این محل 
دریافت کنیم.« منظور درخصوص خانه های خالی 
هم گفت: »آمار نشان می دهد که 2.5 میلیون خانه 
خالی در کشور داریم اما آمار وزارت راه و شهرسازی 
500هزار واحد است. مالیات این خانه ها سال قبل 
3هزارو800میلیــارد تومان بــوده و هم اکنون در 
راســتای وصول درآمد ســال قبل قدم برمی داریم 
و کســانی که این مالیات را پرداخت نکنند ماهانه 
2.5درصد جریمه می شوند.« مهدی چمران هم در 
جریان ارائه گزارش مالیــات خانه های خالی گفت: 
»تا سال85 شــهرداری عوارض خانه های خالی و 
زمین های بایر را وصول می کرد اما اخذ این عوارض به 
دولت سپرده شد درحالی که دولت توانایی شهرداری 
در شناســایی امالک را ندارد. بنابرایــن قانون باید 
اصالح شود و شورای عالی استان ها می تواند این کار 

را به صورت قانونی انجام دهد.«

بسته خوش مالیاتی برای مدیریت شهری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با حضور در صحن پارلمان شهری گزارشی از 18برنامه تحولی این سازمان داد و بر تعامالت با شورای شهر تهران تأکید کرد

 مشکالت بریانک
زیر ذره بین مدیریت شهری

بریانک، مقصد محله گردی ناصر امانی، 
عضو کمیســیون برنامه وبودجه شورای 
شهر تهران بود و او در جریان ارائه گزارش 
در صحن پارلمان شــهری گفت که این 
محله در حاشیه بزرگراه نواب قرار دارد و این محور بزرگراهی 
گرچه در کاهش ترافیک تهران تأثیرگذار بوده، اما نوسازی 
بافت های فرسوده آن از پوسته و جداره بزرگراه فراتر نرفته و 
خیابان ها و محله های حاشیه بزرگراه با پدیده های اجتماعی 

و فرهنگی جدیدی مواجه شده اند.
امانی تأکید کرد که پس از گذشت ده ها سال از بهره برداری 
از بزرگراه نواب، محله های همجوار )بریانک( همچنان درگیر 
آسیب های اجتماعی هستند. او با بیان اینکه بریانک 30هزار 
نفر جمعیت دارد، گفت: »این محله عالوه بر ناامنی از خدماتی 
مانند نظافت، جمع آوری صحیح و اصولی پسماند به صورت 
کامل برخوردار نیست و در معابر و جوی ها پسماندها رها و 

تبدیل به کلونی  موش ها شده اند.«
امانی به بافت فرسوده هم اشاره و عنوان کرد: »بافت فرسوده 
که درد مزمن و مشترک همه محالت کم برخوردار و عمدتا 
جنوبی تهران است در این محله، مردم و شهرداری منطقه 
را گرفتار کرده و عامل بســیاری از ناهنجاری ها شده است. 
ساختمان های نیمه کاره و فرسوده زیادی وجود دارند که در 
حال ریزش هستند و نمای بسیاری از ساختمان های قدیمی 
و فرسوده که مشرف به معابر عمومی است نیاز به ایمن سازی 
دارد.« در نهایت او چند مورد از مطالبات شهروندان را مطرح 

کرد:

  تأمین امنیت معابر منتهی به بزرگراه شهید نواب به ویژه 
معابر پشت جداره اصلی

  نظافت، الیروبی جوی ها و شست وشوی مخازن
  ایمن سازی ســاختمان های فرسوده مشــرف به معابر 

عمومی
  استقرار دستگاه های خودپرداز حداقل در هر خیابان یک 

دستگاه توسط بانک ها 
  کنترل و نظارت بر خانه های مجردی و پلمب پالک های 

قرمز
  تملک امالک معارضی که در مسیر خیابان های منتهی به 

خیابان خوش و محبوب مجاز قرار دارند.
  جمع آوری تیرهای برق معارض

  احداث پل هــای روگذر نــواب جهت ارتبــاط مجدد 
بخش های شــرق و غرب و دسترســی مردم به بخشــی از 

خدمات که در 2طرف بزرگراه قرار دارد.
  تعیین نحوه مدیریت و واگذاری 3میدانگاه احداث شده در 
بریانک برای جلوگیری از ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی

مهدی پیر هادی
رئیس کمیسیون سالمت 

محیط زیست و خدمات شهری 
۱۲اصله درخت در خیابان ولیعصر، نبش 
خیابان محمــودی قطع شــده اســت. با 
توجه به اهمیت موضــوع، ضرورت دارد 
شــهرداری تهــران ایــن مــورد را پیگیری و 
جرائم الزم در ماده۷ اجرا شود. همچنین 
اگــر درختــان توســط اشــخاص خشــک 
شــده اند، بایــد از طریــق دادگســتری 

پیگیری شود.

زهرا شمس احسان
رئیس کمیته اجتماعی

باتوجه  به وضعیت قرمز ساختمان های 
ناایمــن در برابــر حریــق عــالوه بــر انجام 
اقدامات پیشگیرانه مانند نصب بنر در 
مجــاورت ســاختمان های فاقــد تأییدیــه 
ایمنی، از شــهرداری تهران تقاضا داریم 
نســبت به ایجــاد ســامانه برخــط پایش 
ایمنی ساختمان های موجود شهر تهران 

در برابر خطر آتش سوزی اقدام کند.

تذکرات اعضای شورای شهر تهران

عدد خبر

محله گردی

بین المللــی  نمایشــگاه  مدیرعامــل 
شــهرآفتاب از برپایی دومین نمایشگاه 
بین المللی صنعت با حضور ۱۴۰شرکت 
تولیدکننــده و دانــش بنیــان خبــر داد. 
»ایــن  گفــت:  تقدس نــژاد  عبــاس 
نمایشــگاه ۴مــرداد بــا هــدف توجــه بــه 
ظرفیــت صنعتی کشــور به عنــوان یکی 
از ظرفیت های صادراتی برگزار می شود 
و شــرکت های بازرگانــی و نمایندگــی 
محصوالت کشــورهای اروپایی و آسیای 

شرقی و... در آن حضور دارند.«

140
شرکت

شــهردار منطقــه۱۷ از رفــع خاموشــی 
بزرگــراه شــهید چراغــی بعــد از ۱۰ســال 
خبــر داد و گفت: ایــن اقدام در راســتای 
افزایش امنیت عابران انجام شده است. 
آنطور که رضا شنگی عنوان کرده، برای 
روشن شــدن این محور بزرگراهی بیش 
از ۲۵عدد پایــه چراغ دکوراتیــو، ۲۵عدد 
 ،LED و ۲۵عــدد المــپ  SMD المــپ
حدود ۱۲۰۰متر طول حفاری و ۱۴۵۰متر 

طول کابل گذاری، شده است.

10
سال
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وقتی گیاهان شوکه می شوند 
چه کنیم؟ 

شوکه شدن گیاهان یکی از مشکالت گیاهان آپارتمانی هنگام 
جابه جایی است. زمانی که یک گیاه از مکانی به مکان دیگر یا 
از گلدانی به گلدان دیگر جابه جا می شود دچار شوک می شود؛ 
زیرا گیاهان برای جابه جا شدن ساخته نشده اند؛ در واقع ما با 
جابه جا کردن آنها خالف طبیعتشان عمل می کنیم. هنگام 
جابه جایی ممکن است ریشــه گیاه آسیب ببیند. این اتفاق 
باعث می شــود که جذب مواد مغذی توسط ریشه از خاک 
کم و گیاه دچار شوک شــود. معموال در زمان شوکه شدن، 
برگ های گیاه پژمرده و چروکیده یا رشد آن کند می شود. 
همچنین کوچک و زرد شدن اندازه برگ ها و خمیده شدن 
شاخه ها از عالئم کندی رشد هستند. به طور کلی این موارد 
نشان دهنده شوکه شدن گیاهان است:  بی حالی و افتادگی 
برگ ها، زرد شــدن برگ های پایینی و گســترش و سرایت 
زردی به برگ های باالیی، خمیده و کج شدن ساقه، کندی یا 
توقف رشد، چروک یا لول شدن برگ ها، چروک شدن ساقه، 

خشک شدن برگ های پایینی گیاه.

 چگونگی تعویض گلدان
 برای شوکه نشدن گیاه هنگام تعویض گلدان باید حتما برخی 
نکات را رعایت کرد. در تعویض گلدان نباید ریشه آسیب ببیند، 
بنابراین بهتر است موقع تعویض گلدان بخشی از خاک اطراف 
ریشــه را نگه دارید و با احتیاط این کار را انجام دهید. هرچه 
ریشه های بیشتری همراه گیاه باشد، شوک وارد شده کمتر 
می شود. پس از تعویض گلدان هم آبیاری کافی انجام دهید. 
بهتر است موقع جابه جایی، ریشه ها مرطوب هم باشند. زیرا اگر 
ریشه خشک باشد، راحت تر آسیب می بیند. بعد از شوکه شدن 
گیاه هم چند راه برای درمان آن وجود دارد که عبارتند از:  دادن 
آب قند به گیاهان، تجربه نشان داده است که محلول رقیق آب 
و قند به درمان شوک گیاه کمک می کند. البته این روش فقط 
برای بعضی از گیاهان جوابگو است. استفاده از آسپرین، این 
یک روش مرسوم برای درمان شــوکه شدن گیاه است. برای 
این کار آســپرین را در آب حل کنید و به گیاه بدهید. هرس 
کردن گیاهان، این کار به گیاه کمــک می کند انرژی خود را 
صرف تقویت ریشه ها کند. اســتفاده از کود ضد تنش اسید 
آمینه، کود اسید آمینه پودری ۸۰درصد دارای مقدار زیادی 
از آمینو اسیدهای مهم و مورد نیاز است. همچنین این کود از 
نیتروژن با منشا طبیعی تشکیل شده است که برای گیاه بسیار 
مفید است. این کود به گیاه کمک می کند تا پروتئین ضروری 
خود را خیلی ساده و بی زحمت بسازد و در میزان مصرف انرژی 
صرفه جویی کند. هر ۲۰روز باید گیاه را با اسید آمینه تقویت 
کنید. اگر به ریشه گیاه هم آسیب وارد شده باشد باید از محرک 
ریشه زایی استفاده کنید. این کود کمک می کند تا ریشه قوی 

شود یا مجددا شروع به رشد کند.

راهکارهای ساده رفع وز وز گوش 
یکی از بیماری های آزاردهنده  که سن و جنس و زمان 
نمی شناسد، وز وز گوش است که فرد مدام صدای هوهوی 
باد، وزوز یا زنگ را می شــنود. این موضوع به علت های 
مختلف در بدن ایجاد می شــود و یــک عالمت برای 
تشخیص سوءمزاج اندام های دیگر است. گاهی به علت 
عدم هضم خوب غذا، باد یا خلطی پشــت گوش جمع 
می شود که فرد صدای هوهوی باد می شنود و علت آن 
می تواند عدم رعایت تدابیر تغذیه باشد و درمان آن رفع 
سردی موضعی گوش و معده اســت. برای رفع سردی 
موضعی گوش، روغن مالی بناگوش با روغن هایی مثل 
زیتون، سیاهدانه ، بابونه، مرزنجوش و بنفشه، رساندن دود 
اسفند و بخار جوشانده  گیاهانی مثل بابونه و مرزنجوش 
به گوش مفید است.گاهی به علت خشکی سر، شنوایی 
فرد تقویت می شود. درمان این مشکل رفع خشکی مزاج 
کل بدن و موضعی است و مصرف غذاها و نوشیدنی های 
رطوبت رسان از قبیل فالوده  سیب، فرنی، شیربرنج،  آش 

و سوپ و خورش میوه جات مفید است.

خالصی از بوی ماشین لباسشویی 
گاهی مواقع ماشــین های لباسشــویی دچار بوی ناخوشایندی 
می  شوند. عواملی وجود دارند که اگر رعایت شوند این بوی نامطبوع 
کاهش یافته و حتی ایجاد نخواهد شد. یکی از این موارد نگه نداشتن 
لباس های خیس در ماشین لباسشویی است. بعد از پایان شست و شو 
باید لباس ها را بالفاصله خــارج کرد چرا که باعث رشــد قارچ و 
بیماری های پوستی نیز خواهد شد. بعد از هر بار شست و شو،  آب 
جمع شده داخل الستیک پشت در لباسشویی را خشک کنید. بعد 
از اتمام شست و شو نیز چند ساعت در ماشین را باز بگذارید تا داخل 
ماشین کامال خشک شود. بهتر است هر 3 ماه یکبار،  کشوی پودر و 
مایع نرم کننده را خارج کرده و بشویید،  گاهی الزم است از مسواک 
برای شست و شــوی کامل کشو 
استفاده کنید تا مواد شوینده ای 
که در قســمت های مختلف آن 
مانده، به خوبی تمیز شود. بعد از 
هر 1۰ مرتبه شست و شو نیز،  فیلتر 
تخلیه را تمیز کنید. هر چند وقت 
یک بار نیز ماشــین لباسشویی را 
بدون لباس و فقط بــا کمی مواد 
شوینده روشن کنید تا تمیز شود.

ترفند

حکیم باشي

گلخانه

چی ببریم
  اگر کودک زیر 2 سال دارید حتما کالسکه تاشو یا عصایی همراه خود داشته باشید، بردن 

کریر نوزاد هم می تواند گزینه خوبی برای سفر با کودکان باشد.
  کاله و ضد آفتاب مخصوص کودکان را در روزهای گرم تابستان فراموش نکنید.

  اگر برای شستن مداوم لباس های کودک تان مشکل دارید در لباس هایی که برای سفر همراه 
دارید، حتما چند دست پیش بند هم داشته باشید تا به خاطر کثیف شدن 

یقه پیراهن مجبور نباشید تند تند لباس کودک تان را تعویض کنید.
  شرایط آب و هوایی محلی که به آن سفر می کنید را درنظر بگیرید با 
نگاه کردن به سایت هواشناسی می توانید میزان دما در روزهایی که در 
سفر هستید را در مقصد مشاهده کنید. اگر به مکان های سرد سفر می کنید، 
لباس های گرم و بافتنی با خود ببرید و اگر محل مورد نظر گرم است، لباس های 

نازک و تابستانی به همراه داشته باشید.
  همراه داشــتن محافظ کلید برق یکی از مواردی است که نه تنها جای زیادی را 
چمدان شما نمی گیرد بلکه اگر هتل یا خانه ای را کرایه کردید می توانید مطمئن باشید 

که خطر برق گرفتگی کودک تان را تهدید نمی کند.

مکث

گزارش

سید محمد فخار

آغاز روزهای گرم تابستان زمان مناسبی برای شروع سفرهای تابستانی و رفتن به 
مناطق خوش آب و هواست. اما سفر رفتن همانطور که برای بزرگساالن آدابی دارد 
و باید همراه با آسایش و راحتی باشد برای کودکان نیز باید همین گونه باشد. پس 
اگر در این روزهای گرم، قصد مسافرت با کودکان خود را دارید حتما باید قبل از سفر تمهیداتی را 
پیش بینی کنید تا حین سفر و در مسیر رسیدن از خانه به مقصد بتوانید ساعات خوشی را بدون 
درگیری و ناراحتی سپری کنید. همراه داشتن لوازم مورد نیاز کودک حین سفر یکی از مواردی 
است که باعث می شود تجربه ســفر خوبی را برای خود و کودک تان به یادگار بگذارید اما مثال 
فراموش کردن داروهای ضروری کودک می تواند ســفر شما را به یک تجربه تلخ تبدیل کند. اگر 
چه سفر رفتن با کودکان تفاوت های زیادی با سفرهای دو نفره زوجین دارد اما برخی افراد تصور 
می کنند سفر با کودکان - با خودرو، قطار یا هواپیما و اتوبوس- سخت و طاقت فرساست، این سفر 
اگر چه ممکن است سختی هایی را برای پدر و مادر به همراه داشته باشد ولی می تواند به سفری 
لذتبخش هم تبدیل شود. فارغ از همه اینها، یکی از مهم ترین نکات صبر داشتن در سفر و پاسخ 

دادن با آرامش به نیازهای کودک است؛  موضوعی که باید در طول سفر به آن توجه ویژه ای شود.

سوار بر بال پرنده آهنی
 سفر با کودکان با هواپیما یکی از گزینه های راحت 
برای سریع تر رسیدن به مقصد است چرا که همزمان 
رسیدن کوتاه تر است و هم دسترســی به امکانات 
بهداشتی و رفاهی آسان تر از دیگر وسایل نقلیه است. 
اما برای سفر با هواپیما باید نکات به ظاهر ساده ای را 
رعایت کنید:اگر همراه با نوزاد یا شــیرخوار به سفر 
می روید مهم ترین نکته ای که بایــد مراعات کنید 
این است که زمان خواب کودک تان را با زمان پرواز 
هماهنگ کنید تا فرزندتان حین پرواز خسته نشود 
و در طول رســیدن تا مقصد خواب باشــد. در عین 
حال رفتن به فرودگاه را به ســاعات پایانی موکول 
نکنید، تا هم بتوانید سر فرصت به فرودگاه برسید و 
گرفتار ترافیک خیابان ها نشوید و هم با آرامش کارت 
پرواز را دریافت کنید و درصورت نیاز طی صحبت با 
مســئول صدور بلیت پرواز، صندلی هایی را انتخاب 
کنید که در جلوی هواپیما هســتند. همچنین اگر 
سفری را انتخاب کرده اید که مسیر طوالنی در پیش 
دارید بهتر است برای اینکه فرزندتان خسته نشوید 

برای چند دقیقه همــراه او در راهروی هواپیما 
قدم بزنیــد و البتــه مراقب 

تکان های ناگهانی هواپیما 
هم باشــید. اگــر کودک 
شما نســبت به تکان های 

هواپیما حساس است و احتمال 
می دهید حین پرواز دچار مشــکل 

گوارشی شود حتما همراه خود دستمال 
مرطوب برای پاک کردن صورت و احیانا 
لباس های کثیف او همراه داشته باشید 

ودرصورتی که فرزندتان حین پرواز اســتفراغ کرد 
با آرامش با وی برخورد کــرده و به او این اطمینان را 
بدهید که تعداد افرادی که حین پرواز این مشــکل 
برایشان به وجود می آید کم نیســت و او تنها فردی 

نیست که دچار این معضل شده است.

سفر با خودرو
اگر تصمیم به ســفر با خودرو گرفته اید بهتر اســت 
برای تغذیه بین راه، غذا و نوشیدنی های فاسد نشدنی 
مناسب سن کودک را به همراه داشته باشید و آنها را 
در دسترس کودک خود بگذارید که با نظارت شما از 
این غذاها و نوشیدنی ها استفاده کند. برای کودکان، 
سفر با خودرو به ویژه در مســیرهای طوالنی بسیار 
خسته کننده اســت و نباید توقع داشته باشیم تا در 

طول سفر یکجا بنشینند و کاری نکنند. برای اینکه 
کمی از خستگی ســفر بچه ها کم کنید بهتر است 
در طول مســیر برایشان سرگرمی داشــته باشید. 
همراه داشتن چند اســباب بازی مورد عالقه بچه ها، 
 کتاب  یا پخش موســیقی و فیلم مورد عالقه بچه ها 
در طول سفر می تواند کمک خوبی برای کمتر شدن 

خستگی بچه ها باشد.
پوشــاندن لباس راحتی به بچه ها هم در طول سفر 
یکی از مواردی است که بایدتوجه جدی به آن شود 
در عین حال همراه داشتن یک پتوی مسافرتی سبک 
و یک بالش برای زمان خواب کودک در خودرو نباید 
فراموش شــود و اگر فرزندتان هنوز نیاز به استفاده 
از صندلی خودرو دارد حتما صندلــی او را به همراه 

خود ببرید.

اگر زمان رسیدن به مقصد طوالنی است درعین حال 
که هر چند ساعت یک بار استراحت می کنید به کودک 
اجازه دهید در زمان پیاده شدن از خودرو در مکان های 
امنی که جلوی چشم شماست، به اطراف بدود تا کمی 
از انرژی متراکم شده در بدنش تخلیه شود. توقف های 

کوتاه مدت،  لذت سفر را افزایش می دهد.
در داخل خودرو هم آمادگی این را داشته باشید که 
فرزندتان همه  چیز را به هم بریــزد  یا صندلی و کف 
ماشین را از خرده بیسکوییت و پف فیل و... مزین کند 
و یا حین آب خوردن مقــداری از آب را روی لباس یا 
صندلی بریزد، راحت ترین راه برای کنار آمدن با این 
موضوع همراه داشتن دســتمال مرطوب و دستمال 
کاغذی است تا بدون تشر زدن به بچه بتوانید هم دست 
و صورت او را تمیز کنید و هم کثیفی های صندلی را 
بگیرید. گذاشتن کیسه زباله مخصوص خودرو در کنار 
کودک هم می تواند برای کمتر کثیف شدن خودرو 
کمک کند. برای نوشــیدن آب نیز می توانید لیوان 
نی دار به همراه داشته باشــید تا هنگام نوشیدن آب 
حین حرکت خودرو آب به صندلی ها و لباس کودک 
نپاشد و در عین حال مطمئن باشید که کودک حین 

سفر دچار کمبود آب نمی شود.
الکل و ژل های ضد عفونی کننده را فراموش نکنید و 
آنها را جزو وسایل ضروری سفر قرار دهید. در عین 
حال در مسافرت ها چون بچه ها به انواع سبزیجات 
فیبردار دسترسی کافی ندارند ممکن است در طول 
سفر دچار یبوست شوند که واداشتن آنها به تحرک 
زیاد و استفاده از میوه و ســبزیجات تازه می تواند 
کمک مؤثری در کاهش مشــکالت گوارشی آنها 

داشته باشد.

یک سفر دل انگیز با کودکان

ري
شه

هم
ح : 

طر

رعایت چند نکته ساده می تواند سفر شما و کودک تان را دلنشین تر کند
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زهرا رفیعیگزارش
روزنامهنگار

واقعبینانهتریــنآینــدهایکهکارشناســانبرای
دریاچــهارومیهمتصورهســتند،احیایبخشهای
شمالیوخشکیدگیپهنههایوســیعیازآناست.
مؤثرتریناقدامیهمکهمیتوانبرایکاهشآسیب
زیستمحیطیدرمنطقهانجامداد،قرقکاملپارک
ملیارومیهوکاشتگیاهانســازگارباخاکشورو
کمآببراســت.امااینروزهاهنوزپروژههاییکهبه
رســاندنآبازحوضههایآبریزدیگراست،تمرکز

میشود.
ازابتدایسال،تاکنون215میلیاردتومانبهاحیای
دریاچهارومیهاختصاصدادهشــدهاست.اینراکنار
رقمبهروزشــده15هزارمیلیاردتومانیبگذاریدکه
ازســال94تاکنونبهمنظوراحیایآنهزینهشده
ونتیجهفقط50سانتیمترآببیشترنسبتبهسال
شــروعبرنامههایاحیایدریاچهارومیهاست.برای
چندمینبار،کمپینهاییبرایرساندنصدایدریاچه
وساکنانشهرهاوروستاهایاطرافآنراهاندازیشده
وبازبافشارهایمردمیاقداماتیکهمربوطبهپروژههای
عمرانیوسازهایاست،درصدرخبرهاقرارگرفتهغافل
ازاینکهآنچهدریاچــهارومیهرانجاتمیدهداصالح
الگویمصرف،تغییرالگویکشــتوایجادمعیشت
پایداربرایجوامعمحلیبهمنظورکاهشفشــاربه
حقابهدریاچهاست.ایناقداماتهزینهکمترینسبت
بهپروژههایعمرانیدارندولیبهکندیوباوســعت
کمتریانجاممیشوند.مســعودباقرزادهکریمیکه
سالهاتجربهمدیریتدفترتاالبهایسازمانحفاظت
محیطزیستراداشتهوهماکنونباعنوانرئیسحوضه
آبریزارومیهدروزارتنیرومشــغولفعالیتاست،به
همشهریمیگوید:شایددیگرنتوانیمهمهدریاچهرا
احیاکنیمولیبخشیازآنراقطعامیتوانیم.بایداین
واقعیترابپذیریمکههماقلیمتغییرکردهوهممصارف
درهمهبخشهاافزایشیافتهاست.شایدبتوانمصارف
بخشکشاورزیراکاهشدادولیمابرایتامینآب
شربنیزدرمنطقهبامشکلمواجهشدهایم.مهمترین
نگرانیاو،حتیبیشترازاحیانشدندریاچه،مصرف
آبیاستکهبهاســمدریاچهباهزینههایچندهزار
میلیاردتومانیتامینشدهاست.هیچتضمینقانونی
نیزوجودنداردکهپسابتصفیهشدهشهرهایتبریز
وارومیهوهمچنین650میلیونمترمکعبآبیکهاز

حوضهآبریزرودخانهزاببهدریاچههدایتشدهاست،
تمامابهدریاچهسرازیرشودوکسیبهآندستدرازی
نکند.باقرزادهکریمیمیگوید:اگراینپروژههااجرایی
شود،امسالشاهدســطحآبگیریخوبیدردریاچه
خواهیمبود.ماحتیمحلعبورتونلانتقالآبزاب
راهمبهمنطقهحفاظتشــدهارتقادادیموقراراست
فنسکشیهمصورتگیردتااحتمالسوءاستفادهاز
اینآببهصفربرسد،ولیهیچتضمینیدراینزمینه
وجودندارد.چندروزپیشاستاندارآذربایجانغربی

بهعنوانمدیراجراییاحیــایدریاچهارومیهانتخاب
شدویکیازابهاماتکارشناسانتناقضاحکاماستاندار
است.اوازیکسوموظفبهتسهیلتوسعهدربخش
کشاورزیاســتوازســویدیگر،موظفبهاحیای
دریاچهایاســتکهاتفاقاهمینبخشکشاورزیبا
چاههایغیرمجاز،نفسهایشرابهشــمارهانداخت.
بههمیندلیلبرخیهمچونمسعودباقرزادهکریمی
معتقدهســتند،بایدمدیریتاجراییستاداحیای
دریاچهارومیهبهنهادیافردیفرابخشــیهمچون

معاوناولرئیسجمهورسپردهمیشد.هزینهزیادی
برایاحیایدریاچهارومیهشــدهاســتوبهاعتقاد
رئیسحوضهآبریزارومیــه،وزارتنیروبرایاحیای
دریاچهارومیهبرنامههایمیانمدتوبلندمدتزیادی
میتواندانجامدهد.اوتوضیحمیدهد:باتوجهبهاینکه
میزانورودیآببهدریاچهکمشدهاست،دربارهاینکه
کدامنقطهدریاچهارومیهوباچهاولویتیاحیاشــود،
صحبتهایکارشناسیزیادیشدودرنهایتبهاین
نتیجهرسیدیمکه»آبخودشتصمیمبگیرد«وبرای
آنپارتیشنبندیمصنوعیانجامندهیم.همچنیندر
پهنههاییکهپرآبنخواهدشدولیسیالبهایفصلی
رطوبتمناسبیبهخاکخواهدداد،پوششگیاهی
مناسبکاشتهوبهشدتقرقشوندوهیچگونهدخل
وتصرفیدرآنصورتنگیردتابهیکیاززیستگاههای
اطرافپارکملیدریاچهارومیهتبدیلشود.ایناقدام
درســالهایپرباران،منطقهرابهتاالبهایموقت
تبدیلمیکند،سپرحفاظتیدربرابرگردوغبارخواهد
شــدوبهعنوانزونگردشــگریطبیعتمحورنیز
استفادهمیشود.منابعآبتجدیدپذیردریاچهارومیه
درسالآبینرمال،7میلیاردو24میلیونمترمکعب
است.ازاینمیزانطبقسندتخصیصدریاچهارومیه،
44درصدازبارشچهدرسالهایپربارش،کمبارشو

نرمالتاترسالیبایدسهمدریاچهارومیهشود.

تمامدریاچهارومیهاحیانمیشود
ازابتدایسالجاری215میلیاردتومانوازسال94هم15هزارمیلیاردتومانصرفاحیایدریاچهارومیهشدهاست

درخواست توقف مرمت مسجد 
امام اصفهان تا پایان تحقیقات

36استاددانشگاهومتخصصحوزهمیراثفرهنگیومعماری
درنامهایبهعلیرضاایزدیکهرونوشتآنبهدفترعزتاهلل
ضرغامی،وزیرمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی
نیزارسالشــدهاســت،ازادارهکلمیراثفرهنگیاستان
اصفهانخواستندمرمتمســجدصفویاماماصفهانراتا
پایانبررسیهایکارشناسیواخذنظرصاحبنظرانداخلی

وبینالمللیمتوقفشود.
ایننامهپسازآنمنتشــرشدکهانتشــارتصاویرایرادات
مرمتیگنبدمسجداماماصفهاندررسانههاپسازبازشدن
داربستها،بازخوردفراوانیدررسانههاومحافلتخصصی
ایجادکرد.علیرضاایزدی،مدیرکلمیراثفرهنگیاستان
اصفهانپیشتربههمشــهریگفتهبودکهبایدداربستها
بازمیشــدندتاایراداتمرمتیگنبدمشخصوپسازآن
برطرفشود.اماکارشناســانمعتقدندمرمتگنبدمسجد
اماماصفهانایراداتجدیداردکهمنجربهچروکشــدن
گنبدونوسازیواستفادهازکاشیهاینووازبینرفتنتوازن

بصریایناثرجهانیایرانشدهاست.
همیندیروزاماجمعیازاساتیدبرجستهرشتهمعماریو
مرمتدانشگاههادرنامهایکهنسخهایازآندرخبرگزاری
ایسنامنتشرشد،خواستارتوقفمرمتتاانجامتحقیقاتو

اخذنظرخبرهترینصاحبنظرانملیوبینالمللیشدند.
درایننامهآمدهاســت:»مدتهاستمتخصصاندلسوزو
دوستدارانمیراث،دربارهآســیبهایجدیکهبهواسطه
تصمیمهاینادرستشوراهایفنیوســازوکارهایغلط
موجــوددرادارهکلمیــراثفرهنگی،بهانــدکماترک
گذشــتگاِنواردمیشود،هشــدارمیدهندوهشدارشان
نادیدهگرفتهمیشود.«درادامهایننامهآمدهاست:برداشتن
داربستهایگنبدمسجدجامععباسیاصفهان،باردیگر
عمقمصائبیراکهبرمیدانثبتجهانیشدهنقشجهان
میرود،برهمگانروشــنکرد.باوجــودتذکرهایمکرر
درخصوصمشکالتســازهایاینگنبدمتأسفانهصدای
کارشناساندرزمانخودشــنیدهنشدوشوربختانهاکنون
نیز،صدایمتخصصاندلسوزدرمیاندیگرصداهاگمشده؛
طوریکهگوششماممکناســتپیامشانرانشنود.پیام
آنانکهدرخواســتدارندرفعایراداتمرمتگنبدمسجد
جامععباســیباعجلهودراینهیاهوادامهپیدانکند،بلکه
متوقفشودتاپسازبازدیدیباحضورمتخصصانورسانهها،
بعدازانجامبررسیهایبیشتر،پسازاخذنظرخبرهترین
صاحبنظرانملیوبینالمللیودرنهایتپسازاجماعنظر
صاحبنظراندرقالبیکســمینارملی،بهترینتصمیم
براینجاتچشــموچراغمعماریجهاناسالمکهعمده
مشکالتآنحاصلفقدانجدیتدر3عرصهمهِمپژوهش،

نظرخواهیونظارتاست،گرفتهشود.

نقلقولخبر

 هکتــار در ســال ســرعت بیابان زایــی 
در کشــور اســت و عباســعلی نوبخت 
رئیــس ســازمان منابــع طبیعــی گفته 
اســت، حداکثر کاری که برای کاهش 
ســرعت بیابان زایــی در ایــران انجــام 
می شــود ٣٠٠هــزار هکتــار در ســال 
است. به گزارش همشهری، اظهارات 
نوبخت در حالی مطرح  شده که  ٨هزار 
گونــه گیاهــی در کشــور در فهرســت 
گیاهان حفاظت شده ایران قرار دارند.

 یک 
میلیون

در  از ســال١٣۶٩  آفــت  و  بیمــاری   
جنگل هــای شــمال کشــور مشــاهده 
شــده اســت. به گزارش ایرنا، هم اکنون  
مســاحت ١۴میلیون هکتاری جنگل در 
ایــران بــه ثبــت رســیده کــه از ایــن بین، 
جنگل هــای زاگــرس ٢برابــر بزرگ تریــن 
سد کشور آب تولید می کنند و اکسیژن 
۶٠میلیــون نفــر را نیــز تامیــن می کننــد. 
جنگل هــای زاگــرس مدتــی اســت دچار 

آفت پروانه  چوبخوار شده  است.
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نورهللا مرادی
معاون آموزش سازمان محیط زیست 

بایــد ســطح دانــش مدیــران در زمینــه 
محیط زیســت افزایش یابد تــا بتوانیم 
محیط زیســت را بــه جایــگاه واقعــی 
خــودش برســانیم. در ایــن زمینــه 
برنامــه ارتقــای فرهنــگ حفاظــت از 
محیط زیست تدوین شــده اما تاکنون 
کار خاصی در زمینه اجــرای آن صورت 

نگرفته است.

علی سالجقه 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

محیط زیســت درد مشــترک تمــام 
جامعــه اســت. مســئله فرهنــگ در 
ایــن زمینــه بســیار تأثیرگــذار اســت، 
هــر کجــا فرهنــگ پیشــرفته تری دارد 
از طبیعت و محیط زیســت سالم تری 
برخــوردار اســت. مســئله فرهنــگ و 
محیط زیســت یــک موضــوع کامــال 
در هــم تنیــده اســت و قابــل تفکیــک 

نیست.

حقابهدریاچهارومیهچهمیشود؟
مسعود باقر زاده کریمی، رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه در مورد پرداخت حقابه دریاچه 
ارومیه می گوید: در سال آبی جاری حقابه دریاچه ارومیه براساس مصوبات قبلی تامین شده و 
رهاسازی آب از سوی وزارت نیرو به طور کامل انجام شده است. اما گفتن این نکته ضروری است 
که میزان بارش با آورده حوضه آبریز دو موضوع جداگانه است. بدین معنا که مثال ممکن است 
میزان بارش نسبت به سال قبل یکسان باشد ولی آورده رودخانه ها به دلیل تغییر الگوی بارش 
کمتر شده باشد. نسبت  این دو اصال برابر نیست. ممکن است در یک سال بارندگی 15درصد 
کاهش یابد و رواناب ها در همان ســال 45درصد کاهش پیدا کند. این ویژگی هیدرولوژیکی 
منطقه است. منظور از تغییر الگوی بارش این است که یک بار بارش 50میلی متری، رواناب ایجاد 
می کند ولی 5بارش 10میلی متری هیچ روانابی ایجاد نمی کند. در نهایت رواناب است که به سمت 
دریاچه جاری می شود و آن را احیا می کند. بنابراین نمی توان با میزان بارش، سال ها را مقایسه 
کرد. در واقع الگوی بارش تعیین کننده تر از میزان بارش است. امسال در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه 15 درصد نسبت به حالت عادی کاهش بارش رخ داده است، اما اگر پروژه های عمرانی 
به نتیجه برسد و بارش های خوبی در سال آبی بعد داشته باشیم، می  توانیم امیدوار باشیم که 

بخش هایی از دریاچه احیا شود.

مکث
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گام بلند برای توسعه همه جانبه 
نخســتین رویداد »هم افزایی برای مدیریت ایران۱۴۰۱« 
روز گذشــته بــا حضــور 8۰۰ شــرکت کننده در مصالی 

امام خمینی)ره( آغاز به کار کرد.
به گزارش همشهری، رویداد هم افزایی برای مدیریت ایران 
در نخستین دوره برگزاری خود قصد دارد حلقه وصلی میان 
مدیران کشور و شــرکت ها، مؤسسات و گروه هایی باشد که 
دارای الگو، ایده و محصولی برای حل چالش های اساســی 

ایران هستند.

هم افزایی، حلقه مفقوده مدیریتی
معاون اجرایی رئیس جمهوری در آیین افتتاحیه این رویداد 
که صبح روز گذشته )یکشــنبه 2مرداد( برگزار شد، گفت: 
بدون هم افزایی بین دولت و مردم مشکالت حل نمی شود و 
حلقه مفقوده مدیریتی در برخی موارد مقوله هم افزایی است.
ســید صولت مرتضوی با بیان اینکه برای اداره جامعه چند 
عنصر نیاز و یکی از آنها داشــتن برنامه اســت، افزود: برای 
اجرای برنامه ها هم به 2عامل نیاز داریم که یکی منابع انسانی 

و دوم بودجه است.
به گفته او، اگر 3موضوع برنامه، منابع انســانی و بودجه در 
کنار هم قرار گیرند و در خدمت مدیریت تحول خواه باشند، 
گام های بلندی در راســتای توســعه همه جانبه برداشته 

می شود.
معاون اجرایی رئیس جمهوری اظهار امیدواری کرد رویداد 
هم افزایی برای مدیریت ایران به حل بخشی از مشکالت در 

عمران و آبادانی و مسائل مدیریتی دیگر منجر شود.

در مسیر مردمی شدن
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امر مردمی سازی دولت، نیز 
در این آیین با بیان اینکه دستگاه های دولتی بدون مشارکت 
مردم از عهده پیشبرد کارها بر نخواهند آمد، گفت: مردم در 
حدی که شایسته است در شکل گیری مسائل مختلف کشور 
و نظام تأثیرگذار نیستند درحالی که سابقه سال های گذشته 
از انقالب اســالمی نشــان می دهد هر گاه انقالب به سمت 
مردم رفت، سربلند و موفق شــد. در همین 2سال گذشته 
و در بحرانی که شیوع ویروس کرونا برای کشور ایجاد کرد، 
با همیاری و همراهی مردم بود که توانســتیم از این بحران 

عبور کنیم.
سیداحمد عبودتیان، افزود: مدیران هم گاهی باورشان شده 
که تمام کارها را باید خودشان انجام دهند، اما واقعیت این 
است که امکان چنین کاری وجود ندارد و تنها با مشارکت و 

حضور مردم است که می توان کارها را پیش برد.
دســتیار ویژه رئیس جمهور در امر مردمی ســازی دولت، 
تأکید کرد: رویــداد هم افزایی مدیریت ایران گامی اســت 
در بسترســازی مناســب برای حضور مردمی در پیشبرد 
فعالیت های مهم و این  گام اول و بخشــی از مسیر رفتن به 

سمت دولت مردمی است.

حضور 800مجموعه مردمی
دبیر اجرایی نمایشــگاه رویداد هم افزایی مدیریت ایران هم 
در این آیین درباره ایده اولیه نمایشگاه توضیح داد: ایده اولیه 
این رویداد از آنجایی شکل گرفت که وقتی به سراغ مدیران 
موفق رفتیم، این درخواست را داشتند که ظرفیت های آنها 

به مدیران کشور معرفی شود.
 علی منصوری با بیان اینکه بیش از 8۰۰ مجموعه مردمی در 
ظرفیت های مختلف در این رویداد حضور دارند، گفت: ارتباط 
بین مدیران دولتی و شرکت ها در این رویداد شکل می گیرد. 
وی افزود: ایده ها و فکر های بسیاری وجود دارد و اگر به دنبال 
اصالح فرایند ها و ساختار ها هســتیم این رویداد دارای این 

ظرفیت است.
 منصوری ادامه داد: برای اولین بار جمع کردن این مجموعه 
 بســیار ســخت بود و از بیــن ۱۴۰۰شــرکت و مجموعه،

8۰۰ شرکت برای حضور در این رویداد دعوت شدند. 
دبیر اجرایی رویداد هم افزایی مدیریــت ایران۱۴۰۱، حل 
مسائل کشــور به دســت مردم را شــعار رویداد هم افزایی 
مدیریت ایــران۱۴۰۱ عنوان کــرد و گفت: ایــن رویداد 
 مختص مدیران کالن   و جزء دولتی است و صرفا برای عموم

مردم نیست.

فعالیت 4هزار گروه مردم نهاد
معاون امور جوانــان وزارت ورزش هم در بخشــی از آیین 
افتتاحیه رویداد گفت: مردم بهترین بازوی ساختار حاکمیت 
برای رصد و کشف مسائل واقعی کشــور هستند و بهترین 
راه حل را آنها ارائه می کنند، پیشرفت های بزرگ در دهه های 
اخیر به خاطر حضور مــردم و در میدان بودن مجموعه های 

مردمی است.
وحید یامین پور با اشاره به فعالیت ۴هزار گروه مردم نهاد در 
کشور اظهار کرد: این گروه ها در عرصه های مهارت آموزی، 
کار آفرینی، گردشگری، آموزشی، مشاوره، فرهنگی، جهادی 
و اجتماعی فعال هســتند که در این نمایشگاه 3۰مجموعه 
مردمی حضور دارند و می شود گفت از هر صد مجموعه یکی 

در نمایشگاه حاضر است. 
وی بهترین مجموعه های مردم نهاد را متعلق به کشــورمان 
دانســت و گفت: نمونه های آن بســیج و گروه های جهادی 
هستند که پاکیزه تر و موفق تر از آنها در جهان وجود ندارد. 

دولت هوشمندانه دنبال استفاده از این ظرفیت هاست.

  
رویداد هم افزایی مدیریت از دوم تا چهارم مرداد ازســاعت 

۹صبح تا ۱8 در مصالی امام خمینی)ره( برگزار می شود.

سازمان هواشناســی از بارش های 
سیل آسا در ۶ اســتان و باالترین آب و هوا

سطح هشدار در استان سیستان و 
بلوچستان خبر داد.

 به گزارش همشهری، سازمان هواشناسی برای 
امروز و فردا )دوشنبه و سه شنبه( در استان های 
ساحلی دریای خزر )گلستان، مازندران و گیالن(، 
اردبیل، شــمال آذربایجان شــرقی و آذربایجان 
غربی رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی 
و در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، جنوب 
کرمان، برخی مناطق هرمزگان و جنوب شــرق 
فارس رگبــار پراکنده گاهی رعــد و برق، وزش 
باد شدید موقتی و در برخی مناطق گرد و خاک 

پیش بینی شده است.
سه شــنبه در ارتفاعــات البرز مرکــزی بارش 
پراکنــده و در کرمان، هرمزگان، جنوب شــرق 
فــارس، تنگــه هرمز، دریــای عمــان، جنوب 
خراســان جنوبی و غــرب و جنوب یــزد رگبار 
 شدید باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید

پیش بینی می شود.
روز چهارشنبه نیز در استان های گیالن، مازندران، 
قزوین، البرز، تهران، قم، غرب و جنوب اصفهان و 
جنوب یزد بارش پراکنده و رعد و برق و وزش باد 
شدید موقتی و در استان های کرمان، هرمزگان و 
نیمه شــرقی فارس، رگبار، رعد و برق و وزش باد 
شدید موقتی پیش بینی شــده  است. پنجشنبه 
ضمن تشــدید بارش ها در اســتان های جنوبی 
کشور، بارش به استان های بوشهر، چهارمحال و 
بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد کشیده خواهد 
شد. منطقه اثر سامانه بارشی همراه با رگبار و رعد 
و برق که تا پنجشنبه ادامه دارد، روز سه شنبه در 
جنوب خراسان جنوبی و یزد، چهارشنبه در نیمه 
شــرقی گیالن، مازندران، ارتفاعات استان های 
تهران، قزوین، البرز، مرکزی و پنجشنبه در شرق 
گیالن، مازندران، ارتفاعات اســتان های تهران، 
البرز، قزوین، مرکزی خواهد بــود. خطرات این 
سامانه بارشــی به صورت وقوع احتمالی صاعقه، 

آبگرفتگی معابر و جاری شدن رواناب، باال آمدن 
ناگهانی ســطح آب روخانه های فصلی، شکستن 
درختان کهنسال، سقوط اشیا از ارتفاعات و تأخیر 
در پروازهاست. سامانه رگبار باران با رعد و برق و 
وزش باد شدید نیز احتمال خسارت به محصوالت 
کشــاورزی را در پی دارد. این ســامانه سه شنبه 
در سیســتان و بلوچســتان، کرمان، هرمزگان، 
جنوب و مرکز فارس، چهارشــنبه در سیستان 
و بلوچســتان، کرمان، هرمزگان، جنوب و مرکز 
فارس، جنوب یزد رخ می دهد. بارش های مونسون 
که باعث صدور باالترین ســطح هشدار از سوی 
اداره هواشناسی شده نیز از دوشنبه تا چهارشنبه 
در استان سیستان و بلوچستان تقویت شده و نیمه 
جنوبی و غرب استان شاهد بارش های سنگین در 

بازه زمانی کوتاه می شوند.
رگبارهای سنگین تا فوق سنگین باران، رعدوبرق، 
وزش باد شدید تا خیلی شــدید موقتی و تگرگ 
ازجمله مخاطرات جوی مورد انتظار این سامانه 
اعالم شده اســت. مهم ترین اثرات مخاطره آمیز 
این شــرایط آبگرفتگی گســترده معابر شهری 
و روستایی، ســیالبی شدن مســیل ها و طغیان 
رودخانه ها، احتمال تخریب جاده و پل، سیالب 
شــهری و امکان آبگرفتگی منــازل در مناطق 
مســتعد، برخورد صاعقه و خســارت در اثر باد 
شدید لحظه ای و خیزش گردوخاک، پرآب شدن 
سدها، احتمال ورود سیالب از سمت استان های 
غربی ذکر شــده است.  براســاس هشدار سطح 
قرمز هواشناسی از شــهروندان استان خواسته 
شده است که از تردد و اسکان در حاشیه و بستر 
رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند و تجهیزات 
راهسازی به مکان های امن منتقل شود. هشدار 
قرمز هواشناسی برای جنوب، جنوب غرب و شمال 
غرب اســتان کرمان هم صادر شده است. سامانه 
مانسون در روزهای آینده تقویت شده و بارش ها 
از امروز تا جمعه ادامه دارد. کرمانی هم باید از از 
حضور در حاشــیه رودخانه ها و مسیل ها، حتی 

رودخانه های خشک خودداری کنند.

عدد خبررویداد

عملیــات اجرایــی 2252واحــد نهضت 
ملــی جهــش تولید مســکن بــا حضور 
استاندار و دیگر مدیران استان بوشهر 
دیروز، یکشــنبه آغاز شــد. بــه گزارش 
ایرنــا، از ایــن تعــداد واحــد مســکونی 
۶۰۰واحــد در برازجــان، ۳۰۰واحــد در 
جــم، 2۰۰واحــد در بهارســتان و ریــز، 
5۰۰واحــد در دیلــم، 252واحــد در 
کنــگان و ۴۰۰واحــد در گنــاوه ســاخته 

می شود. 

2252
واحد

بوشهر

وزیر نیرو ضمن بازدید از پروژه های آب 
و برق کردســتان گفت: در قالب طرح 
جهاد آبرســانی و بــا اســتفاده از اعتبار 
محرومیت زدایــی، ۱۶۹روســتای فاقــد 
آب کردستان از آب آشــامیدنی سالم 
بهر ه مند می شوند. به گزارش فارس، 
علی اکبر محرابیان افزود: این پروژه با 
اعتباری به میــزان 52۸میلیارد تومان 
اجرا می شود و با اجرای آن ۶۷ هزار نفر 

تحت پوشش قرار می گیرند. 
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روستا

کردستان

شناســایی چالش های مدیریتی در 

3۱اســتان کشــور یکــی از اهداف گزارش 
برگزاری رویــداد هم افزایی مدیریت 
ایران ۱۴۰۱ عنوان شــده اســت. حــاال مدیران و 
مجموعه های دانش بنیان و مردمی سراسر کشور به 

دنبال هم افزایی برای حل این چالش ها هستند.

ظرفیت باالی استان ها 
دبیر اجرایی رویداد هم افزایی مدیریت ایران۱۴۰۱ در 
حاشیه برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار همشهری 
می گوید:  مدیران ما با چالش های بســیار جدی در 
نظام مدیریتی کشور مواجه هستند و از سوی دیگر، 
شرکت های دانش بنیان، صنایع خالق و مجموعه ها و 
مؤسسه های مردمی در سراسر کشور فعال هستند که 
ناظر بر حل چالش ها به ایده، خدمت یا محصول قابل 

ارائه رسیده اند. 
مجتبی حبیب اللهی، با بیان اینکه هم افزا حلقه وصل 
میان مدیران و مجموعه هاست، می افزاید: ما از نظام 
مسائل و چالش های کشور صحبت می کنیم و برای 
رسیدن به این چالش ها یک پژوهش 8ماده ای انجام 
داده ایم تا اوال خودمان به عنوان مجموعه هم افزا مسائل 
و چالش های کشور را بشناسیم و از سوی دیگر، بتوانیم 
این چالش ها و مســائل را در اختیار مسئوالن کشور 

قرار دهیم.
دبیر اجرایی رویداد هم افزایی مدیریت ایران۱۴۰۱ 
با تأکید بر اینکه مجموعه های حاضر در نمایشــگاه 
نیز با توجه به چالش ها و مســائل شناســایی شده 
انتخاب شده اند، گفت:  این رویداد در 8محور فرهنگی، 
اجتماعی، بهداشت-سالمت و محیط زیست، آموزش 
و مشــاوره، مدیریت، کارآفرینی و اشتغال، رسانه و 
فضای مجازی و فناوری ارتباطات تشکیل شده است.

او درباره استقبال استان ها از این رویداد نیز توضیح 
می دهد: باور نمی کردیم این تعداد شرکت و مجموعه 
در استان ها وجود داشته باشد که هر یک محصول، 
ایده و خدمات ویژه ای برای حل مسائل و چالش های 

کشور داشته باشند.
 باورمان نمی شد چنین ظرفیت جدی در استان های 
ما وجود داشته باشد، اما خوشبختانه این واقعیت است 
و می توانم بگویم بخش زیادی از حاضران در نمایشگاه 

از استان ها هستند.
حبیب اللهی رویداد هم افزایی مدیریت ایران۱۴۰۱ 
را ســرآغاز یک جریان می دانــد و می گوید: پلتفرم 
دائمی هم افزا شکل گرفته اســت و هم اکنون همه 

۴هزار مجموعه ای که در سایت هم افزا ثبت نام کرده 
بودند در این پلتفرم یــک صفحه اختصاصی دارند و 
می توانند عالوه بر ارائه اطالعات به مخاطبان در سامانه 
 دیداری آنالین با مسئوالن و شرکت های دیگر قرار

 مالقات بگذارند.

شبکه کارآفرینی و سهم استان ها
رویــداد هم افزایــی مدیریــت ایــران به گفتــه 
برگزارکننــدگان قصــد دارد بــه بزرگ تریــن و 
گســترده ترین زیرســاخت برای تجمــع فعاالن 
و نقش آفرینــان واحدهــای فنــاوری، فرهنگی-
اجتماعــی و کســب وکارهای خــالق و نــو بــا 
 مدیران کشــور برای کمک به حل مســائل کشور 

تبدیل شود.
یکی از بخش هــای مورد توجه ایــن رویداد، بخش 
کارآفرینی و اشتغال است که مسئوالن این بخش به 
همشهری می گوید: 28۰مجموعه کارآفرین و بخش 

خصوصی برای حضور در نمایشگاه ثبت نام کرده  بودند 
که از این میان 58مجموعه انتخاب شدند.

یاســر خانی با بیان اینکــه برخــی مجموعه های 
کارآفرین توانمندی فعالیت در استان های مختلف 
و اشتغال زایی را دارند، گفت:  در موضوع بیکاری خود 
دولت خیلی نمی تواند به صورت کامل پاسخگوی نیاز 
 جامعه باشــد و به همین دلیل ما تالش کردیم افراد

توانمند از سراســر کشــور را جمع آوری، شناسایی 
 و به مناطقی که نیازمند ایجاد اشــتغال هســتند، 

متصل کنیم.
او توضیح می دهــد: نگاه ما این اســت که مناطقی 
که بیکاری بیشــتری دارند را به این مجموعه های 
کارآفرین وصل کنیم. عالوه بــر اینکه با هماهنگی 
و هم افزایی بین کارآفرینان یک شــبکه سراســری 
شــکل می گیــرد و آنهــا می تواننــد از هــم الگو 
 بگیرند و بعد که به اســتان خود برگشــتند ،از این

 شبکه استفاده کنند.

ضرورت توجه به رسانه های محلی
یکی دیگــر از ویژگی های جالب رویــداد هم افزایی 
مدیریت ایــران توجه به نقش رســانه های محلی و 
استانی است؛ این موضوع در بخش اجتماعی نمایشگاه 

مورد توجه قرار گرفته است.
مسئول این بخش به همشــهری می گوید: یکی از 
مهم ترین بخش هایی که مدیران و فعاالن فرهنگی 
و اجتماعی تاکنون به آن بی توجه بوده اند، رسانه های 
محلی است؛ درحالی که اگر قرار باشد جریان سازی 
اتفاق بیفتد و ما بتوانیم در جامعه یک حرکت عمومی 
را رقم بزنیم نیاز است همه رســانه ها را در کنار هم 
ببینیم. امیرمسعود رایجی معتقد است عرق محلی، 
سرعت بازخورد، دربرگیری، مجاورت محتوای رسانه 
و قرابــت از مهم ترین عوامل اثرگذاری بیشــتر این 
رسانه ها محسوب می شود.او بخش دیگر رسانه های 
تأثیرگذار را پایگاه های خبری استانی و شهرستانی 
می داند که به همان دالیل ذکر شده برای رسانه های 
محلی می توانند مخاطب بیشــتری جذب کنند و با 

بدنه اجتماعی خود به حل مسئله یا چالش بپردازند.
رایجی تأکید می کند: تجربه و بررســی های میدانی 
نشان می دهد پایگاه های خبری شهرستانی و استانی 

عموما در جریان سازی موفق تر عمل می کنند.

فرصتی برای تعامل استان ها در تهران
رویداد هم افزایی مدیریت ایران زمینه تعامل استان ها در 8محور را فراهم کرده است

لرستانعکس خبر

آلپ ایران

منطقه حفاظت شده اشترانکوه با قله های بلند و پربرف، 
رودهای زیبا، دره های عمیق، پوشش گیاهی و جانوری 
متنوع و روستاهای کوهپایه ای از معروف ترین مناطق 
دیدنی ازنا به شمار می رود. اشترانکوه که به آلپ ایران 

شهرت دارد، بلندترین نقطه استان لرستان به شمار می رود 
که از جنوب شرقی دورود تا شمال غربی الیگودرز کشیده 

شده است. منبع: تسنیم

هشدار باران   سیل آسا در6 استان

 آقا
 آل

سن
مح

ی/ 
هر

مش
س: ه

عک

کتابچه های مجزا از چالش های استانی

یکی از اتفاقات جالب نمایشگاه هم افزایی استخراج چالش های کالن 31استان کشور است. 
نتیجه پژوهش های صورت گرفته در این بخش به صورت کتابچه های مجزایی از مسائل 31استان 

نیز روی سایت رویداد هم افزا قابل دسترسی است.

مکث
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شانس آوردی استاد!

این قدر هم سر و صدا ندارد

االن خوشحالید آقای تاج؟

موج بهره مندی از کمک داور ویدئویی 
کم کــم تمام نقــاط جهــان را در 
برمی گیرد و حتــی ضعیف ترین 
کشــورها هم این سیستم را به کار 
گرفته اند. در ایران اما همچنان خبری 
از این فناوری نیست و خوش بین ترین 
هموطن مان هم نمی تواند حدس بزند چه زمانی پای VAR به 
کشور باز خواهد شد. این داستان اما آفت های دیگری هم دارد. 
بازیکنان ایرانی چون در داخل کشور به طور مستمر با این سیستم 
کار نمی کنند، در مسابقات بین المللی به مشکل می خورند و البته 
داوران ایرانی هم دقیقا به همین دلیل در حال از دســت دادن 
تورنمنت  های مختلف هستند. در نتیجه باید بگوییم علیرضا فغانی 
هم خوش شانس بود که به استرالیا رفت وگرنه شاید یکی از بهترین 
داوران دنیا، جام جهانی را از دست می داد. فغانی اخیرا در استرالیا 

بازی دوستانه منچستریونایتد و آستون ویال را سوت زد.

در فصلی که شــاهد موج بازگشــت 
لژیونرهــای ایرانــی هســتیم و 
باشــگاه های کشــور در پرداخت 
دستمزدهای سخاوتمندانه روی 
دســت خارجی ها بلند شــده اند، 
همچنان گمانه زنی هایی در مورد احتمال 
بازگشت محمد محبی به لیگ برتر هم وجود دارد. این بازیکن 
سابق ســپاهان که یک دوره کوتاه درخشید و حتی به تیم ملی 
هم دعوت شد، فصل گذشته به عضویت سانتاکالرا درآمد و البته 
دوران چندان موفقی را هم در این تیم پشت سر نگذاشت. محبی 
در تیررس باشگاه هایی مثل استقالل و سپاهان قرار دارد و اخبار 
زیادی در مورد احتمال انتقال او به گوش می رسد؛ خبرهایی که 
شاید تناسب چندانی باکیفیت این بازیکن نداشته باشد. به هر حال 
محبی برای تیم پرتغالی فقط 2گل زده و فصل آخر حضورش در 
سپاهان هم تنها 3گل زده بود. پس بی خودی انتظارها را باال نبرید.

آنطور کــه یکی از اعضــای حقوقی 
فدراســیون فوتبال خبــر داده، 
گویا دادگاه عالــی ورزش غرامت 
6میلیــون یورویی را کــه باید به 
مارک ویلموتس پرداخت می شد، 
به 3میلیون یورو کاهش داده اســت. 
این البته اتفاق خوبی است. باالخره بخشی از ضرر کاسته شده 
و شاید مهدی تاج که در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت 
کرده، اعتماد به نفس باالتری هم پیدا کند. با وجود این اصل 
ماجرا همچنان یک »فاجعه« عظیم است که در تاریخ فوتبال 
ایران ثبت خواهد شد. غیراز این 3میلیون یورو که باید به مربی 
بلژیکی بپردازیم، او طی دوران حضــورش در ایران 2میلیون 
یوروی دیگر هم به صورت نقدی دریافت کرده که در مقابل این 
سخاوت تاریخی، به بحرین و عراق باخته است! خالصه گفتیم 

که بدانید ما اینها را فراموش نمی کنیم جناب آقای تاج!

امسال در لیگ برتر فوتبال 5تیم شرکت 
دارند که تعداد حضورهای قبلی شــان در 
این رقابت ها کمتر از 5دوره اســت. فصل 
گذشته از لیگ یک تیم های ملوان انزلی و 
مس کرمان صعود کردند که هر دوی آنها از تیم های باسابقه لیگ برتر 
محسوب می شوند و مجموعا 22دوره در لیگ برتر حاضر بوده اند. اما طی 
چهار پنج سال گذشته از لیگ یک تیم هایی به لیگ برتر آمده بودند که 
پیش تر سابقه حضور در این رقابت ها را نداشتند و میهمانان جدیدی برای 
این مسابقات محسوب می شدند. نســاجی قائمشهر 4سال قبل صعود 
کرد و فقط 4دوره در لیگ برتر حاضر بوده اســت. گل گهر 3دوره، مس 
رفسنجان و آلومینیوم 2دوره و هوادار تهران نیز فقط یک دوره در لیگ 

برتر حضور داشته اند.

تیم نساجی از باسابقه ترین تیم های فوتبال 
ایران است و قدمت این باشگاه )63سال( از 
قدمت لیگ فوتبال در ایران بیشتر است. 
نساجی مازندران پیش از راه اندازی لیگ 
حرفه ای در ایران، 5دوره در سطح اول فوتبال ایران )لیگ آزادگان و لیگ 
قدس( حضور داشت اما آغاز لیگ حرفه ای در ایران مصادف شد با سقوط 
این تیم به دسته های پایین تر. تیم محبوب قائمشهر باالخره در سال97 به 
لیگ برتر رسید و امسال قرار است برای پنجمین دوره متوالی در این لیگ 
حاضر باشد. بهترین رتبه نساجی در 4سال گذشته رتبه نهم در سال99 
بوده و بدترین رتبه این تیم نیز رتبه دوازدهم است که 2بار در 2دوره اخیر 

و هر بار با امتیاز33 تکرار شده است.

تیم های گل گهر و مس رفسنجان با وجود 
اینکه عمر زیادی در لیــگ برتر ندارند اما 
برخــالف هم دوره های خودشــان موفق 
شــده اند به رتبه های باالی جدول برسند 
و در نیمه باالی لیگ برتر آفتابی شوند. گل گهر که 3سال در لیگ برتر 
حاضر بوده طی این 3دوره به ترتیب رتبه های 10، 5 و 4 را به دست آورده 
و هر سال در حال پیشرفت بوده است. مس رفسنجان 2دوره در لیگ برتر 
حاضر بوده؛ در دوره اول هشتم شده و در دوره دوم به رتبه ششم صعود 
کرده اســت. این 2تیم امســال هم مدعی حضور در نیمه باالی جدول 
هستند و البته بازگشــت مس کرمان تعداد تیم های پولدار این استان 
را به 3 رسانده اســت. از جمع تازه واردهای دو سه سال اخیر، آلومینیوم 
اراک طی 2سال به رتبه های 11 و 8 رسیده و هوادار هم در تنها حضورش 

یازدهم شده است.

نكته بازی

متريكاآماربازی
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 بمب؛ 
یک شوخی عاشقانه

در مورد شرایط متفاوت پارسال و امسال 
اسدی و قاسمی نژاد

یکی از بی رحمانه ترین شــوخی هایی که فصل 
نقل وانتقاالت با فوتبــال ایران کــرد، از اعتبار 
ســاقط کردن برخی کلمات مثــل »بمب« بود. 
زمانی از این اصطالح مثال برای انتقال مستقیم 
مهدی هاشمی نسب از پرسپولیس به استقالل یا 
انتقال بالعکس علیرضا نیکبخت واحدی استفاده 
می شــد، اما در این روزگار کار به جایی کشیده 
که ســعید صادقی هم تبدیل به بمب می شود و 
با بنز و بادیگارد به محل عقد قــرارداد می رود! 
از قضا بررسی حال و احوال فعلی 2بمب پارسال 
نقل وانتقاالت به خوبی نشان می د هد  که سطح 
چنین کلماتی تا کجا تنزل کرده است. صحبت در 
مورد رضا اسدی و امین قاسمی نژاد است که سال 
گذشته در چنین روزهایی از سرتیتر سایت ها و 
خبرگزاری ها پایین نمی آمدند اما حاال مهجور و 

بی مشتری رها شده اند.
حتما یادتان هست که رضا اســدی روح و روان 
پرسپولیسی ها را شخم زد تا راضی به عقد قرارداد 
با این باشگاه شود. او دیر و گران آمد، کلی ناز کرد 
و نهایتا هم رضایت داد فقط یک قرارداد یکساله 
ببندد. در آن زمان خوشحالی پرسپولیسی ها از 
عقد چنین قراردادی کامال آشــکار بود. با وجود 
این، همه دیدند که اســدی در زمین چه کرد و 
چطور از همان ابتدا انتقادات زیادی را برانگیخت. 
امین قاسمی نژاد هم همان بازیکنی است که بعد 
از جذب او از سوی استقالل، فرزاد مجیدی اعالم 
کرد این تیم برنده داربی نقل وانتقاالت شده، اما 
او بعد از سپری کردن یک نیم فصل ناامیدکننده 
به گل گهر سیرجان پیوست و حاال هم بالتکلیف 

است.
آنچه بر این دو بازیکن گذشــت، به وضوح نشان 
می دهد بســیاری از جار و جنجال هــا در مورد 
سوژه های نقل وانتقاالتی کاذب است. این رویکرد 
نه تنها سطح کلی فوتبال ایران را تنزل می دهد  
بلکه روی خود بازیکنان هم فشار می آورد و باعث 
می شــود نتوانند عملکرد عادی و طبیعی شان 
را داشته باشــند. البته می فهمیم به سود برخی 
عوامل جانبی اســت که چنین انتقال هایی را تا 
حد امکان بولد کنند  اما از نظر فنی در پس این 
مبالغه ها چیزی جز »زیان« متوجه فوتبال ایران 

نمی شود.

برانکو در اندیشه 
بازگشت به ایران؟
 حساسیت بی سابقه مربی کروات
 نسبت به معوقات مالیاتی اش

یک عرف خیلی بد و ناجور در فوتبال ایران داریم 
که براساس آن پرداخت مالیات اغلب بازیکنان 
و مربیان خارجی به عهده طرف قــرارداد ایرانی 
)باشــگاه یا فدراسیون( گذاشــته می شود. این 
اصال رســم جالبی نیســت و در تضاد با فلسفه 
ذاتی مالیات ستانی قرار می گیرد که البته بحث 
جداگانه ای اســت. ســوژه مطلب فعلی اما چیز 
دیگری اســت؛ اینکه برانکــو ایوانکوویچ برای 
چندمین بار باشگاه پرســپولیس را تهدید کرده 
که اگر بدهــی مالیاتی او را نپردازند، شــکایت 
خواهد کرد. برانکو از زمــان حضورش در ایران 
بدهی مالیاتی دارد که چیزی حدود 12میلیارد 
تومان برآورد می شــود. او یک بار از پرسپولیس 
شــکایت کرده و کل پولش را گرفته، اما حاال در 
اندیشه شکایتی دیگر برای مجاب کردن باشگاه 
به پرداخت این بدهی است؛ پولی که طبیعتا توی 
جیب او نمی رود و سر از خزانه دولت در می آورد. 
اینکه چرا برانکو برای وصول پولی که به خودش 
هم نمی رســد این همه اصــرار دارد، احتماال به 
این دلیل است که او زودتر از حد تصور، خودش 
را آماده بازگشــت به ایران کرده اســت. مربی 
کروات می داند برقرار ماندن این بدهی، یک مانع 
جدی برایش محسوب می شــود و ممکن است 
پیشنهاددهنده های ایرانی را دلسرد کند، بنابراین 
فشارش را روی باشــگاه گذاشته تا هر چه زودتر 
مالیات او را بپردازد. در مقام مقایســه بد نیست 
بدانید برانکو از سال 85تا 94که به ایران برگشت، 
هرگز پیگیر بدهی مالیاتی قبلی اش نبود، اما گویا 

حاال شرایط فرق کرده است.

امیرحسین اعظمی| کمیته فنی فدراسیون فوتبال چند هفته پیش 
اقدام به برکناری دراگان اسکوچیچ از تیم ملی کرد و درحالی که رفتن 
این مربی قطعی به نظر می رسید، هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در 
اقدامی غیرقابل پیش  بینی، حکم به ماندن این مربی کروات در تیم 
ملی داد. ابراهیم قاسمپور، ســخنگو و عضو کمیته فنی فدراسیون 
می گوید اگر به نظرات کمیته فنی توجه نمی شــود، بهتر است این 

کمیته به کارش ادامه ندهد.

  چرا هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال تصمیم کمیته فنی 
را وتو کرد؟

ما گفتنی ها را گفتیم و بهتر است از خودشان سؤال کنید که چه دالیلی 
برای انجام این کار داشــتند. ما به عنوان اعضــای کمیته فنی نظرمان را 
گفتیم و تصمیم گیرنده هم هیأت رئیسه است. حتما آنها دالیل خودشان را 
داشتند که می توانند در موردش صحبت کنند. اگر خودشان حرف بزنند، 

سندیت بیشتری دارد.

   علی پروین سال ها پیش گفته بود کمیته فنی در فوتبال 
ایران »کشک« است. فکر نمی کنید این موضوع در مورد کمیته فنی 

فدراسیون هم صدق می کند؟
کشــک هم برای خودش خاصیت باالیی دارد و کمیته فنی فدراسیون 
کشک هم نیست. ما اعضای کمیته فنی باید با هم جلسه ای داشته باشیم تا 
در مورد اتفاقات اخیر بحث کنیم، چون اسم این کمیته مشخص است. اگر 
چنین کمیته ای انتخاب می شود، باید به آن اعتماد شود و اگر قرار نیست 
تصمیمات این کمیته لحاظ شود، پس دلیلی برای بودن این کمیته وجود 
ندارد. به هر حال هیأت رئیسه دالیل خودش را دارد و از نظر آنها مصلحت 
بر این بود که اسکوچیچ حفظ شود. همانطور که گفتم ما باید با هم جلسه 

بگذاریم و اگر قرار نیست تأثیرگذار باشیم، بهتر است ادامه ندهیم.

   فکر نمی کنید با این اتفاق به اعضای کمیته بی احترامی شد؟
حاال که نظر ما را خواستند بهتر بود که به آن عمل می کردند. اگر قرار است 
این کمیته کارش را ادامه دهد، باید اختیاراتی داشته باشد نه اینکه نظر 

بدهد و کسی هم قبول نکند.

کمیته فنی کشک نیست، کشک هم خاصیت دارد!
 ابراهیم قاسمپور، سخنگو و عضو کمیته فنی معتقد است برکناری اسکوچیچ بعد از انتخاب

 رئیس جدید فدراسیون فوتبال تصمیم درستی نیست

اینرهکهتومیروی...
در لیگ ایران که همه ستاره هایش حدودا 30ساله هستند، امیرحسین حسین زاده تنها ستاره جوان فصل 

بوده است.  تنها محصول باکیفیت لیگ ایران اما به کشوری رفت که همه ایرانی ها از آن ناکام برگشته اند

امیرحسین حسین زاده بدون تردید جوان اول لیگ برتر ایران در 
فصل گذشته بود. ستاره نوظهور استقالل با 8گل و 2پاس گل یکی 
از تأثیرگذارترین چهره های تیمش و از ستون های اصلی قهرمانی 
آبی ها در لیگ بیســت ویکم بود. او در طول فصــل 5بار به عنوان 
برترین بازیکن زمین برگزیده شد و اگر پنالتی های یامگا را نادیده 
بگیریم بهترین گلزن تیم قهرمان هم بود. براساس نمرات متریکا 
نیز حسین زاده در جمع اســتقاللی ها رتبه دوم و در میان تمامی 
بازیکنان لیگ رتبه ششم را کسب کرد. درخشش حسین زاده در 
لیگ21البته ارزشی فراتر از سایر ســتاره های این لیگ دارد. او 
21ساله است و در لیگی که اغلب برترین هایش سن و سالی حدود 
30دارند و جوان های چندانی از آن بیرون نمی آیند، می توان لقب 
تنها پدیده جوان فصل را به او داد. کافی است به مهم ترین نقل و 
انتقاالت تابســتانی لیگ برتر نگاه کنید؛ سعید صادقی 28ساله، 
شهباززاده 32ساله، اسماعیلی فر 29ساله، سروش رفیعی 32ساله، 
رامین رضاییان 32ساله و چندین و چند بازیکن 30ساله دیگر که 
لیست برترین بازیکنان لیگ برتر و گران قیمت ترین  انتقال های 
تابستانی را تشــکیل می دهند. در میان این اسامی، حسین زاده 
را با 21سال سن می توان تنها ســتاره جوان کشف شده در لیگ 
برتر ایران دانســت. اما سرنوشت این کشــف نوبرانه چه بود؟ او 
راهی بلژیک شد تا در تیم شارلروا به فوتبالش ادامه بدهد. باشگاه 
ایرانی های بلژیک که تا کنون هیچ بازیکن ایرانی نه در این باشگاه 
و نه در سایر باشگاه های این کشور عاقبت به خیر نشده است. البته 
اگر عاقبت به خیری را در رشــد فنی و انتقال به تیم های بزرگ تر 

در قاره اروپا بدانیم.

   نسل اول ایرانی ها در بلژیک
لیگ فوتبال بلژیک و به طور خاص باشــگاه شارلروا تقریبا 2دهه 
است به یک مسیر پررفت وآمد برای فوتبالیست های ایرانی بدل 
شده است. اگر از اسم حســین صدقیانی، لژیونر فوتبال ایران در 
ســال های خیلی دور بگذریم، طی دهه های اخیــر رضا ترابیان 
نخســتین بازیکن ایرانی بوده که راهی بلژیک شــده اســت. او 
سال1998به بلژیک رفت و در اســتاندارد لیژ بازی کرد. آخرین 
تیم ترابیان در ایران، پرســپولیس بود اما بعد از 2ســال بازی در 
ســنگاپور و بلژیک وقتی به ایران برگشــت، راهی پاس شــد و 

فوتبالش را آنجا تمام کرد. نفر بعدی علیرضا امامی فر بود؛ بازیکن 
پرسپولیس که ســال های 2001تا 2003در شارلروا بازی کرد و 
دوباره به پرسپولیس برگشــت. او قبل از رفتن ملی پوش بود اما 
بعد از برگشــتن دیگر به تیم ملی دعوت نشــد. داریوش یزدانی 
سال2000درحالی که ســابقه بازی در اســتقالل و لورکوزن را 
داشت راهی شــارلروا شد اما بعد از برگشــتن از بلژیک تیم های 
پگاه گیالن، سایپا، پیکان و... تیم های بعدی اش بودند! محمدرضا 
مهدوی هم مدافعی بود که از استقالل به شــارلروا رفت و بعد از 
بازگشت برای پرسپولیس و سپاهان بازی کرد. درواقع او از معدود 
بازیکنانی بود که با رفتن به بلژیک پسرفت نکرد ولی پیشرفت هم 
نکرد. مهرداد میناوند هم سال2001از اشتورم گراتس اتریش به 
شارلروا رفت و یک سال آنجا بازی کرد. بازی در بلژیک، نقطه آغاز 
شیب نزولی برای مهرداد و بازگشت او به فوتبال ایران و سرانجام 

بازنشستگی اش در تیم راه آهن تهران شد.

   نسل جدید؛ پدیده های برگشتی
اما از میان بازیکنان نسل جدیدتر؛ رامین رضاییان سال2017بعد 
از اخراج از پرســپولیس مدتی در اوســتنده بلژیک بازی کرد اما 
موقعیتی برای ادامه بازی در اروپا پیدا نکرد و به لیگ قطر منتقل 
شد. علیرضا بیرانوند بعد از موفقیت در جام جهانی 2018با هدف 
درخشش در فوتبال اروپا راهی باشــگاه آنتورپ بلژیک شد. اما 
بدون اینکه فرصتی برای جا افتادن در تیم بلژیکی اش پیدا کند 
ابتدا به یک باشگاه متوسط پرتغالی رفت و درنهایت به پرسپولیس 
برگشت. این سرنوشــت دروازه بانی بود که به خاطر درخشش در 
جام جهانی و گرفتن پنالتی رونالدو با شرایطی بسیار بهتر و قیمتی 
چندبرابر نسبت به دیگر بازیکنان ایرانی، راهی بلژیک شده بود. 
کاوه رضایی هم سال2017به عنوان یک استعداد جوان و با سابقه 
آقای گلی در رده های پایه آسیا از اســتقالل به شارلروا رفت اما 
امسال در حالی به لیگ ایران برگشته که هیچ اتفاق مثبت خاصی 
در رزومه اش دیده نمی شود. تازه او بیشترین درخشش را در لیگ 
بلژیک داشت و حتی از شــارلروا به تیم قهرمان بلژیک رفت اما 
بالفاصله همین مســیر را دوباره برگشت. امید ابراهیمی و سعید 
عزت اللهی هم ملی پوشــانی بودند که مدتی در تیم یوپن بلژیک 
بازی کردند. یوپن با مالکان قطری اش حیاط خلوت باشــگاه های 

قطری در لیگ بلژیک محسوب می شود و هر دو بازیکن امروز در 
قطر بازی می کنند. جالب اینکه سعید عزت اللهی قبل از بلژیک 
در چمپیونشیپ انگلیس بازی می کرد اما بعد از بلژیک راهی لیگ 
دانمارک شد. حتی امید نورافکن، ستاره حال حاضر لیگ ایران و 
تیم ملی هم در بلژیک و در اوج جوانی نتوانســت راهی برای باال 
رفتن از پلکان موفقیت پیدا کند. او که از استقالل به شارلروا رفته 
بود فقط 2بازی بــرای این تیم انجام داد و به اســتقالل و بعدا به 
سپاهان پیوست. محمد نادری و مرتضی پورعلی گنجی هم دیگر 
ایرانی هایی بودنــد که مدتی در لیگ بلژیک بــازی کردند. البته 
پایدارترین بازیکن ایرانی در لیگ بلژیک، علی قلی زاده است که از 
سال2018تا کنون در تیم شارلروا مشغول بازی است. قلی زاده که 
به عنوان پدیده ای تکنیکی از لیگ ایران و تیم سایپا راهی بلژیک 
شده طی 4فصل 114بازی برای شارلروا انجام داده و 20گل زده 
است. اما برای این بازیکن تکنیکی هم شارلروا همان برکه کوچکی 

است که به هیچ یک از آب های آزاد جهان راه ندارد.

  در بلژیک چه خبر است؟
امیرحسین حســین زاده، پدید ه باارزش لیگ برتر ایران راهی 
شارلروا شده تا همان مسیری را برود که خیل عظیمی از بازیکنان 
پیش از او رفته اند و به جایی نرســیده اند. امیرحسین 21ساله با 
ذوق زدگی خاصی از بند موجود در قراردادش استفاده کرد و راهی 
بلژیک شد. آیا او که شایستگی بازی در لیگ های بسیار بهتری را 
دارد از راه بلژیک به این لیگ ها خواهد رسید؟ سابقه های قبلی 
می گوید نه! آیا اگر او کمی بیشــتر صبر می کرد احتمال نداشت 
مسیر بهتری پیش پایش قرار بگیرد و مثال به جاهایی برسد که 
مهدی طارمی رســید؟ شــاید خیلی ها دلیل این رفتن ها را در 
مسائل مالی و قراردادهای دالری ببینند اما با توجه به پول های 
درشــتی که در همین لیگ ایران برای بازیکنان درجه اول لیگ 
خرج می شــود، این دلیل هم دیگر منطقی به نظر نمی رســد. 
حســین زاده در لیگ ایران به راحتی می تواند فصلی 500هزار 
دالر درآمد داشته باشد. در لیگ بلژیک و باشگاه شارلروا نه چنین 
پول هایی به ایرانی ها می دهند و نه سکوی پرتابی برای رشد آنها 
مهیا می کنند. پس این جوان ها بــا چه انگیزه ای مرتبا به بلژیک 

می روند و برمی گردند؟

   شهریورماه انتخابات ریاست فدراسیون برگزار می شود و 
این احتمال هست که رئیس جدید اسکوچیچ را برکنار کند.

شهریور، زمان مناسبی برای گرفتن تصمیمات جدید برای کادر فنی تیم 
ملی نیست. در این فرصتی که تا جام جهانی مانده، دیگر نباید سرمربی را 
تغییر داد. ما باید در یک زمان مناسب این کار را انجام می دادیم که ندادیم. 
من زمانی هم که مسئولیتی نداشتم، با انتخاب این مربی مخالف بودم ولی 
حاال دیگر باید این هرج ومرج ها تمام شود و همه از تیم ملی حمایت کنند. 
دیگر نباید جو تیم ملی را متشــنج کنیم و مهم این است که به تیم ملی 
آرامش بدهیم. در جام جهانی هم امیدوارم نتیجه بگیریم ولی اگر نگرفتیم 

هیأت رئیسه باید پاسخگو باشد.

   به موفقیت ایران در جام جهانی خوش بین هستید؟
با مشکالتی که وجود دارد زیاد امیدوار نیستم ولی اتفاقات فوتبال را هم 

باید درنظر گرفت. از طرفی ما لژیونرهایی داریم که در اوج آمادگی وارد این 
بازی ها می شوند و تجربه خوبی دارند.

   برخی معتقدند اســکوچیچ بعد از اتفاقات اخیر باید 
خودش استعفا می داد.

من جای او نیستم که بخواهم نظر بدهم ولی هر مربی دوست دارد در جام جهانی 
روی نیمکت یک تیم بنشیند. دروازه بهشت برای این مربی باز است ولی امیدوارم 
اسکوچیچ از بهشــت به جهنم نرود. خیلی ها گفتند که بهتر است اسکوچیچ 

خودش برود ولی او جام جهانی را که برایش یک ویترین است، رها نمی کند.

   در این شرایط کنترل جو رختکن تیم سخت نیست؟
اسکوچیچ باید بعضی از رفتارهایش را عوض کند و اقتدار بیشتری داشته 

باشد. بازیکنان هم باید احترام این مربی را حفظ کنند.
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توفانبچهغول
خریدهای تازه باشگاه های بزرگ یکی پس از دیگری نخستین گل های خود را برای تیم 

جدیدشان می زنند
بامداد دیروز جدال قهرمانان بوندس لیگا و لیگ برتر را منچسترســیتی از بایرن 
مونیخ برد. این یک بازی عجیب بود و درحالی که روزنامه بیلد آلمان هشدار داده بود 
از نظر آب وهوایی شرایط برای برگزاری مسابقه عادی نیست، این بازی با 15دقیقه 
تأخیر آغاز شد. شرایط جوی این بازی به حدی بد بود که بازی برای 30دقیقه دیگر 
هم متوقف شد. بایرن دقیقه ۷گل زد اما داور آن را آفساید گرفت و پس از آن هالند 
دقیقه 1۲دروازه بایرن را باز کرد. در پایان این بازی که در تور تابســتانی آئودی در 

ورزشگاه لمبوفیلد - گرین بی )ویسکانسین( برگزار می شد، شاگردان پپ با همین 
نتیجه بایرن را شکست دادند اما داور مجبور شد دقیقه80سوت پایان مسابقه را بزند. 
یک بار ورزشگاه در عرض 5دقیقه از تماشاگر خالی شد و سپس با آغاز دوباره بازی در 
همین فاصله ورزشگاه پر شد. بازی بعدی هر کدام از این دو تیم روز شنبه، 8 مرداد و در 
سوپرجام های داخلی خواهد بود: منچسترسیتی- لیورپول )۲0:30(، بایرن- الیپزیش 

)۲3:00(

   ارلینگ هالند در نخستین بازی اش با پیراهن منچسترسیتی 
موفق به گلزنی شد. این کاری است که او در همه تیم هایش انجام 
داده است. مولده: هالند در نخستین بازی برای تیم در ترکیب اصلی 
قرار گرفت و دقیقه 46گل زد. دورتموند: در نخستین بازی که برای 
این تیم به میدان رفت، هت تریک کرد. هالند مقابل آگزبورگ فقط 
23دقیقه در زمین بود. دقیقه 56 وارد زمین شد و دقیقه 59گل زد. 
منچسترسیتی: در بازی مقابل بایرن مونیخ برای نخستین بار پیراهن 

منچسترسیتی را پوشید ودقیقه 12به گل رسید.
   این ششمین گل هالند به بایرن بود. او با پیراهن دورتموند در 

7بازی 5گل و یک پاس گل مقابل این تیم ثبت کرده بود.

   هواداران ســیتی امید زیادی به آقای گلــی هالند دارند. 
داروین نونیــس، خرید اروگوئــه ای جدید لیورپــول هم در 
یک بازی 4گل برای این تیم به ثمر رســاند. به نظر می رســد 
جدال آقای گلی این فصل بین این دو و محمد صالح باشــد. 
جالب اینکه از زمان حضور پپ گواردیوال در منچسترسیتی، 
هیچ کدام از بازیکنان این تیم نتوانسته اند آقای گل لیگ برتر 
شــوند. برترین گلزنان ســیتیزن ها در هر فصل لیگ برتر در 
دوران پپ این نفرات بوده اند: 17-2۰16: ســرخیو آگوئرو با 
2۰گل، 1۸-2۰17: ســرخیو آگوئرو بــا21گل، 2۰1۸-19: 
سرخیو آگوئرو با21گل، 2۰-2۰19: رحیم استرلینگ با2۰گل، 

21-2۰2۰: ایلکای گوندوغان بــا13گل، 22-2۰21: کوین 
دی بروینه با 15گل.

   ارلینگ هالند پیش از این مســابقه 22 ســاله شد. او در این 
ســن 2۰3 بازی انجــام داده، 154 گل زده، 3۸ پاس گل داده و 
3جام به دســت آورده و تنها بازیکن تاریخ است که در یک بازی 
جام جهانی در همه رده های سنی، 9گل به ثمر رسانده و سریع تر 
از هر بازیکن دیگری به آمار 2۰ گل در لیگ قهرمانان رسید؛ فقط 

در 14مسابقه.
   مهاجم نروژی ملقب به بچه غول بیش از هر بازیکن دیگری در 
سن خودش به گل رسیده است؛ حتی از کریستیانو رونالدو و مسی. 

خرید 
و فروش های سیتی هنوز به 

پایان نرسیده. کوکوریا گزینه خرید 

در دفاع چپ اســت و نام برناردو سیلوا هم 

هنوز در سبد خرید بارسلونا دیده می شود. 

سیتی تنها باشگاه دهه اخیر فوتبال اروپاست 

که هم جزو 3تیم پر خرج و هم جزو 3تیم 

پردرآمد؛در طول یک پنجره نقل 
و انتقاالتــی اســت.

چهارمین ال کالسیکوی خارج از اســپانیا را بارسلونا برد؛ 
این بار در چارچوب دیداری غیررســمی در تورنمنت تور 
قهرمانان فوتبال در الس وگاس. اولی فصل 19۸2بود که 
در ونزوئال برگزار شــد و رئال مادرید یک صفر به پیروزی 
رسید، دومی فصل 2۰17در آمریکا برگزار شد و بارسلونا 
3-2برد، در سومین بازی که ریاض میزبان بود، رئال مادرید 
 در نیمه نهایی فصل پیش ســوپرجام اســپانیا، با نتیجه

 3-2به برتری رســید و حاال در چهارمین ال کالسیکوی 
خارجی با پیروزی یک بر صفر بارسا، تعداد بردهای 2تیم با 

هم برابر شده است.
   طبق معمول ال کالســیکوی دوستانه به سود بارسا به 
پایان رسید. این بیستمین شکست رئال در ال کالسیکوهای 
دوســتانه بود. رئال در 34بازی، 4پیروزی، 1۰مساوی و 

2۰باخت داشته است.
   3ســال بود که رئال به آمریکا نرفته بود، یعنی از زمان 
کرونا به این سو. در مجموع رئال مادرید 21سفر و 47بازی 
در آمریکا داشته و این چهل و هفتمین بازی رئال مادرید در 

ایاالت متحده آمریکا بود.
   رافینیا در نخستین ال کالسیکو اش موفق به گلزنی شد 
اما لواندوفسکی در یک نیمه نتوانست دروازه رئال را باز کند. 
او سال ها در آرزوی پیوستن به رئال بود و سال2۰19گفته 
بود: »ســال 2۰17، 2۰1۸و حتی 2۰14قبل از انتقالم به 
 بایرن مونیخ چیزهایی بین من و رئال مادرید وجود داشت و 

می خواستم به این تیم بروم ولی این انتقال انجام نشد. االن 
دیگر 31سالم است و برای رفتن به تیمی مثل  رئال مادرید 
خیلی دیر اســت.« او حاال در آستانه 34سالگی نخستین 
ال کالســیکوی خود را البته با پیراهن بارسا تجربه کرده 
اســت. لوا انگیزه زیادی دارد تا ثابت کند از بنزما و مسی 

بهتر است.
   بارسلونا 3دیدار تدارکاتی دیگر دارد و رئال 2بازی. بارسا 
با یوونتوس، میالن و یک تیم اســترالیایی بازی می کند و 
رئال با کالب آمریکا و یوونتوس پیش از ســوپرجام اروپا 
مقابل اینتراخت فرانکفورت. برنامه دیدار دوستانه بعدی 
2تیم: بارسلونا- یوونتوس، چهارشنبه 5 مرداد، ساعت 5، 

رئال مادرید- کالب آمریکا، چهارشنبه 5 مرداد، ساعت 7.
   بنزما که هفته گذشته به تمرینات پیش فصل ملحق شده، 
به همراه دنی کارواخال که مچ پای خود را مصدوم کرده، در 
لس آنجلس ماندند و به وگاس نرفتنــد. آنچلوتی قول داده 
در بازی با تیم آمریکایی یک نیمه از کریم اســتفاده کند. 
ســرمربی رئال گفته ترکیب تیمش در بازی دوستانه آخر 

مقابل یوونتوس همان ترکیب سوپرجام اروپا خواهد بود.
   پیکه که از دقیقه62به جای اریک گارسیا به بازی رفته 
بود، هر بار صاحب توپ می شد، هواداران حاضر در ورزشگاه 
فارغ از رنگ پیراهن تیم محبوب شان که بر تن داشتند او را 
هو می کردند. دلیل آن حمایت از شکیرا، همسر سابق او بود 

که به تازگی پس از 12سال از این بازیکن جدا شده است.

رئال برای بیستمین بار در ال کالسیکوی دوستانه
شکست خورد

مثل همیشه به سود بارسا

خریدهای رئال
در غیاب بنزما رئال از ادن آزار و سپس از رودریگو در پست 
مهاجم کاذب استفاده کرد. ماریانو و مایورال، شانسی برای 
حضور در ترکیب رئال در طول فصل نخواهند داشت. این 
ال کالســیکو و صفر ضربه رئالی ها در چارچوب دروازه 
حریف )در برابر 6ضربه بارسا( نشان داد قهرمان اروپا به 
خرید بازیکن نیاز دارد. خط حمله ذخیره بارسا از دمبله، 
فران تورس، اوبامیانگ و ممفیس دیپای تشــکیل شده 
بود و خط حمله ذخیره رئــال را ماریانو دیاس، مایورال 
و التاسا تشکیل می دهند. رئال که باز هم 2 فصل دیگر 
همه تالش خود را روی خرید امباپه صرف کرد و تابستان 
گذشته حاضر بود برای این بازیکن 2۰۰میلیون یورو به 
پاری سن ژرمن بدهد، در این 3پنجره نقل وانتقاالتی، هیچ 
مهاجمی به ترکیب خود اضافه نکرده. حتی بازیکنانی مثل 
گرت بیل و لوکایوویچ را در این پست از دست داده است. 
فلورنتینو پرس می توانست گنبری و گابریل ژسوس را 
در این تابستان بخرد اما مشــاوره های غلط اطرافیان و 
خبرنگاران نزدیک به باشگاه او را از این کار منصرف کرد. 
خرید ارلینگ هالند هم به خاطر تعلل و به این دلیل که 
همه حواس باشگاه روی خرید امباپه متمرکز بود، از دست 
رفت. حاال امباپه در پاریس مانده، هالند به من سیتی رفته، 
گنبری قراردادش را با بایرن مونیخ تمدید کرده و ژسوس 
هم راهی آرسنال شده. نمی شــود کل فصل را با بنزما و 
وینیســیوس در کنار بازیکنانی باکیفیت پایین تر مثل 

رودریگو و آسنسیو سر کرد.
در پســت دفاع هم اودریوســوال از قــرارداد قرضی با 
فیورنتینا برگشته و قرار اســت ذخیره کارواخال باشد 
اما با مصدومیت کارواخال به ذخیره لوکاس واســکس 
تبدیل شــده. رودیگر بدون نظر آنچلوتی جذب شده و 
در ال کالسیکو در پست غیرتخصصی دفاع چپ به بازی 
گرفته شده تا آالبا و میلیتائوی پراشتباه مدافعان اصلی 
باشند. شوامنی ۸۰میلیون یورویی در بازی اول نشان نداد 
که ارزش این همه پول را دارد. در کنار اینها درنظر داشته 
باشید که در روزهای باقی مانده تا آغاز فصل ممکن است 
بازیکنانی مثل آسنسیو، سبایوس و یکی دو نفر دیگر هم 
بروند. رئال مادرید حداقل در پست مهاجم و مدافع 2،3 

خرید می خواهد.

خریدهای بارسلونا
رافینیــا در این 2 بازی کــوالک کرده. واقعــا بازیکن 
شایسته ای است؛ یک برزیلی با تکنیک ناب. لواندوفسکی 
کیفیتی مشخص دارد و معلوم اســت گل های زیادی 
خواهد زد. کریستنسن و کسیه که رایگان جذب شده اند، 
بازیکنان به دردبخوری بودنــد. درحالی که رئال مادرید 
به اندازه کافی پول دارد اما بازیکن نمی خرد، بارســلونا 
بدون پول و با بدهی انباشــته که پیش از آزادســازی 
اهرم های اقتصادی و پیش فروش حق پخش 25ســال 
آینده اش به دست آمده، چشم بازار نقل وانتقاالت را کور 
کرده اســت. خریدهای الورتا و ژاوی تمامی ندارد. آنها 
حتی دی یونگ را هم مجبور به رفتن به منچستریونایتد 
نمی کنند اما به او پیغام واضحی داده اند که اگر بخواهد 
بماند، جایی برایش در ترکیب خط هافبک نیســت و 
مجبور اســت گاهی در خط دفاع بازی کند. خریدهای 
بارسا هنوز تمام نشده. ژول کنده به زودی از سه ویا راهی 
این باشگاه خواهد شد و اگر یک درصد این اتفاق نیفتد، 
پائو تورس از ویارئال یا دست کم اینیگو مارتینس از بیلبائو 
جذب می شــوند. بارسا منتظر اســت دی یونگ راضی 
به انتقال به منچستر شــود تا با دست پر به سراغ خرید 
برناردو سیلوا از منچسترسیتی برود. نگاهی به ترکیب 
تیم هایی مثل بارسلونا، منچسترسیتی، پاری سن ژرمن 
در فصل آینده ثابت می کند شعار مخالفان سوپرلیگ که 
می گفتند با راه اندازی این لیگ تیم های کوچک تر نابود 
می شوند، زیر سؤال برود. این 3تیم همین حاال ترکیبی 
دارند که جزو برترین ترکیب های تاریخ فوتبال است اما 

باشگاه های دیگر نابود نشده اند.
یک نکته نگران کننده درباره بارســا وجود دارد. شادی 
بیش از حد آنها پس از برد و اظهارات ژاوی که گفته بود 
در ال کالسیکو بازی دوستانه وجود ندارد، سقف آرزوی 
این تیم را نشان می دهد. فصل پیش وقتی در سوپرجام 
اسپانیا در عربســتان به رئال باختند همگی خوشحال 
بودند که با ژاوی کیفیت تیم شان بهتر از قبل بوده.  برد 
4-صفر در ال کالسیکوی برگشت اللیگا آنها را بیشتر در 
حباب کری ها فرو برد ولی  به تدریج از لیگ قهرمانان و 
حتی لیگ اروپا هم کنــار رفتند و تا چند هفته به پایان 

لیگ سهمیه لیگ قهرمانان آنها هم قطعی نشده بود. 

رفیق جذاب جاذبه
طارمی همچنان پنالتی می گیرد، منتقدانش همچنان خشمگین می شوند

مهارت مشــهور مهدی طارمی در گرفتن پنالتی، بار دیگر در 
پرتغال خبرساز شده است. پورتو شنبه شب یک بازی دوستانه 
با موناکو داشــت که آن را 2بر یک برد. گل اول تیم پرتغالی را 
هم مهدی طارمی به ثمر رساند. او به سبک خودش در گوشه 
محوطه جریمه نهایت استفاده را از بی احتیاطی مدافع حریف 
کرد و در یک لحظه جادویی خــودش را روی زمین انداخت. 

داور بازی هم بالفاصله اعالم پنالتی کرد تا خود طارمی با یک 
ضربه محکم به وسط دروازه، گل اول بازی را به ثمر برساند. این 
پنالتی و گل، نوید شروع یک فصل خوب دیگر را به هواداران 
طارمی می داد. هفته آینده پورتو در بازی سوپر جام پرتغال برابر 
توندال به میدان خواهد رفت و درخشــش طارمی در مسابقه 
ســوپرجام، از این جهت هم دلگرم کننده بود. به نظر می رسد 

مهدی با فرم مطلوب فعلی اش بتواند با درخشش برابر توندال 
به کسب نخستین جام برای پورتو کمک کند.

در رسانه های پرتغال اما، مدت هاســت که 2کلمه »طارمی« 
و »پنالتی« همنشین شده اند. هواداران اسپورتینگ و بنفیکا 
که رقبای حیثیتی پورتو به شــمار می آیند به شــدت نسبت 
به مهارت طارمی در گرفتن پنالتی حســاس شده اند. کار به 
جایی کشــیده که یک کلمه با تلفیق نام طارمی و پنالتی به 
زبان پرتغالی ساخته شده)!( و البته چندین مقاله بلندباال در 
رسانه ها علیه ستاره ایرانی منتشر شده است. همزمان هواداران 
تیم های مختلف هم در شــبکه های اجتماعی مشغول کارند؛ 
هواداران پورتو از مهدی حمایت می کنند و رقبا به او می تازند. 

مجموعه این اتفاقات بود که اواخر فصل گذشــته باعث شــد 
طارمی ژست »هیس« را به شــادی های بعد از گلش ضمیمه 
کند. او حتی در جشــن قهرمانی پورتو هــم همین حرکت را 

تکرار کرد.
حاال اما قبل از شــروع فصل همین فضا شــروع شده و به نظر 
می رسد مهاجم ایرانی باید خودش را برای روزهای پرفشار آماده 
کند. با این همه، نکته مهم این اســت که تک تک پنالتی های 
اعالم شده روی طارمی در پرتغال از سوی کمک داور ویدئویی 
تأیید شده است. در نتیجه واقعا ادامه این بحث بی معناست و 
به نظر می رسد بیشتر جنبه جنگ روانی داشته باشد. امیدواریم 

طارمی این شرایط را تاب بیاورد و تسلیم نشود.

 گلزنی
در نخستین بازی

غیر از هالند که در نخســتین تجربه اش بــا پیراهن تیم 

جدیدش در مســابقات پیش فصل موفق به گلزنی شــد، 

بازیکنان دیگری هم بودند که در نخستین بازی پای شان 

به گلزنی باز شد. ســادیو مانه و ماتیاس دلیخت در برد 

3بر صفر بایــرن مونیخ برابر دی ســی یونایتد گل زدند. 

رافینیا یک گل و 2پاس گل در نخستین بازی اش برای 

بارسا مقابل اینتر مایامی ثبت کرد و تک گل بارسلونا 

را هم در نخســتین ال کالســیکو اش به ثمر رساند. 

لواندوفسکی هم خیلی دوست داشت در نخستین 

ال کالســیکو به رئال گل بزند اما یک نیمه برایش 

کافی نبود. در همین بازی ال کالســیکوی دیروز 

صبح فرانک کسیه داشــت نخستین گلش را برای 

بارسا می زد اما نشــد. داروین نونیس، در بازی اول 

لیورپول موفق به گلزنی نشد اما در برد 5گله مقابل 

الیپزیش پوکر کرد و زننــده 4گل تیمش بعد از گل 

محمد صالح بود. گابریل ژسوس هم در همه بازی های 

آرسنال گل زده که آخرین آنها در برد 4 بر صفر بامداد 

دیروز به چلسی بود. در این مسابقه در چارچوب فلوریدا 

کاپ 2۰22 که در ورزشــگاه کمپینگ ورلد – اورالندو 

برگزار شد، دربی را توپچی ها بردند اما بازی شباهتی به 

دیدار دوستانه نداشــت. گابریل ژسوس، مارتین اودگارد، 

بوکایو ساکا و لوکونگا برای آرســنال گل زدند و بازیکنان 

چلســی 4کارت زرد گرفتند. آخرین بازی دوستانه این دو 

تیم قبل از شروع فصل که از 14مرداد آغاز می شود به این 

شرح خواهد بود: چلسی- اودینزه )جمعه 7 مرداد، ساعت 

23:3۰(، آرسنال- سه ویا )شنبه ۸ مرداد، ساعت 16:۰۰(.

    ارلینگ هالند................. 1۹۶ بازی، 135گل، میانگین گلزنی 0.۶8 درصد در هر مسابقه
     نیمار................................... 1۷۹بازی، 85 گل، میانگین گلزنی 0.5 درصد در هر مسابقه
     لیونل مسی....................... 1۷۹بازی، 80گل، میانگین گلزنی 0.۴۷ درصد در هر مسابقه
     سرخیو آگوئرو.................. ۲35بازی، ۹3گل، میانگین گلزنی 0.۴ درصد در هر مسابقه
     روملو لوکاکو.................  ۲5۹بازی، 10۲گل، میانگین گلزنی 0.3۹ درصد در هر مسابقه
     هری کین......................... 1۹0بازی، ۶3گل، میانگین گلزنی 0.33 درصد در هر مسابقه
     وین رونی.......................  ۲۲5بازی، ۷۶ گل، میانگین گلزنی 0.33 درصد در هر مسابقه
     رابین فان پرسی................ 1۲۴بازی، 31گل، میانگین گلزنی 0.۲5 درصد در هر مسابقه
     کریستیانو رونالدو.........  ۲33بازی، 55گل، میانگین گلزنی 0.۲3 درصد در هر مسابقه
............................ 111 بازی، ۲۴گل، میانگین گلزنی 0.۲1 درصد در هر مسابقه      آلن شیرر
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کدام نسل؟

از فردای بازی ایران- اردن و حذف از کاپ آســیا، فدراســیون 
بسكتبال به جای بیان دالیل باخت و روند سقوطی که تیم ملی 
آغاز کرده است صحبت از »نسل سازی« می کند. این در حالی 
است که بازیكن جوان با سابقه بازی در المپیک در فهرست تیم 
سعید ارمغانی در کاپ آسیا جایی نداشت. جالب تر آنكه رئیس 
فدراسیون یكی از ضعف های بسكتبال ایران را نداشتن گارد رأس 
برشمرد. جایی که محمدســینا واحدی در همین جایگاه  بازی 
می کند و یكی از بازیكنان اثرگذار سال های اخیر است. در پروسه 
نسل سازی فدراسیون جای امثال واحدی کجاست؟ آیا قبل از 
کاپ آسیا نمی شد درخصوص به کارگیری برخی بازیكنان که 
ارمغانی به آنان اعتماد کرد اما جــواب ندادند تجدیدنظر کرد تا 

االن برای نسل سازی به صرافت نیفتاد؟

چرا آمد چرا رفت؟

مشــخص نشــد زالتكو یووانوویچ مربی صربستانی تیم 
ملی بســكتبال چرا آمد و چرا رفت؟ فدراسیون گفته نظر 
ارمغانی بود. ارمغانــی می گوید قرار بود در پنجره ســوم 
جام جهانی باشــد اما شــرایط برای ادامه کار فراهم نشد. 
حضور زالتكو، میهمان 40روزه بسكتبال ایران در تیم ملی 
حاشیه های فراوان داشت. او برای ادامه مربیگری به اسلواکی 
رفت و آکادمی صربســتانش همكاری نزدیكی با یكی از 
آکادمی های تهران با مدیریت یكی از دســتیاران سعید 
ارمغانی در تیم ملی دارد. این مربی 39ساله صرب بدون 
سابقه مربیگری در سطح ملی و باشگاهی، برای 40روز به 
ایران آمد و رفت اما حواشــی مربوط به سفرش به ایران و 

همكاری با آکادمی پولساز در تهران همچنان ادامه دارد.

ناکامی تیم ملی که منجر به از دست دادن نیمه نهایی کاپ آسیا 
شد، جامعه بسكتبال را ناامید کرد. این اتفاق برای دومین بار از 
سال2007 رخ داد. تیم ملی ســال2011 بعد از باخت به اردن 
به نیمه نهایی نرســید و امســال نیز با باخت به اردن از رسیدن 
به جمع 4تیم بازماند. ســال های 2007، 2009 و 2013 ایران 
قهرمان آسیا شد و سال های 2015 و 2017 به ترتیب سوم و دوم 
شد. نتایج ضعیف تیم ملی بسكتبال از پنجره های انتخابی جام 
جهانی 2023 و با 2باخت مقابل قزاقستان شروع شد و با حذف از 
کاپ آسیا ادامه یافت. تیم ملی در خطر سقوط از جام جهانی قرار 
دارد و باخت های قزاقستان تضمین کننده صعود تیم ماست. این 

وضعیت چیزی غیراز سقوط را نشان می دهد؟

سقوط بسکتبال

زیر حلقه
افشین رضاپور | کارشناس بسكتبال

جدول 8551
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افقی:
 1- از درجــات نظامــی- رود 
جاری در خراســان شمالی- 

موتور جست وجوگر اینترنتی
2- برآمدگی زمین- هنرپیشه 

زن- روزآمد
3- مــواد نگه دارنــده بــرای 

سالم ماندن جسد- سالک
4- کننده کاری- بســــــیار 

مشتاق- قاضی
5- پرنده ای خوش آواز- آخرین 
حرف الفبای یونانی- باز ای... ناز 

با دل من بساز- سال ناتمام!
6- ریشه دار- رنگ پاکیزگی- 

نیش سرما
7- کامل شدن رشــد میوه- 
ویرایش- در بیــان علت به کار 

می رود
8- فیلمی مشهور ساخته دیوید 
لین و برنده اسكار بهترین فیلم

9- ســازی  بادی- نفت دریای 
شمال- از چهار عمل ریاضی

10- نوعــی بیمــاری واگیر 
عفونی- علم ستاره شناســی- 

تراکتور دوچرخ
11- نیمــه دیوانــه- نتیجه 
گرفته شــده- جانشین وضو- 

تكرار حرفی
12- اصــرار بر انجــام کاری- 
ســرگرد قدیم- رســیدن به 

معشوق

13- گناهــان- از عالئم حمله 
قلبی است

14- زبانه آتش- قهوه ای مایل 
به سیاه- بهره وام

15- نوشــیدنی شــیرین- 
ماشین نویسی- دست کم

  
عمودی:

1- ســیخونک- تبهــكاری- 
انژکتور

2- دستمال- حائل در مقابل 
خطر- قومی ایرانی

3- استفراغ- خبرگزاری کار 
ایران- بسیار دروغگو

4- بنیانگذار حكمت متعالی- 
پیش نویس

5- نوعی شیرینی- بهشت- 
دین رایج در هند

6- از مالت های قدیمی ایران- 
پارچه نخی ساده- طالع

7- رهبــر قــــــوم هون- 
بیرون شده- نشانه مفعولی

8- قهوه خانه فرنگی- پرده داری 
خانه کعبه- نوعی انرژی

9- افزونــی برنــج پــس از 
پخته شــدن- جایــی دارای 
امكانــات کامپیوتــری برای 
اســتفاده از اینترنت- تنظیم 
کلــی موتور بــا دســتگاه 

الكترونیكی
10- جزئی از هر عدد صحیح- 

ترشی بادمجان- تاریكی
11- شــانه به ســر- پنهان- سال 

آذری
12- منحرف- ســنگین وزن ترین 

پرنده خانگی
13- بسیار مهربان- جملگی- از کبد 

ترشح می شود
14- مخفــف اگــر- بی آبرویی- 

گذشته، سابق
15- از صنایع اســتان هرمزگان- 

15سوره هفتادو سوم قرآن- خاندان

دبكتقفشترواجم
يراخوسرگنكيمتح
رگرزادوسانتاس
سايقمنيربلسن

اتدوهياورماك
شوپنتامندابيا
ناسوموسهماعن
انتايرتابحلاص
يودنكقيرحنسر
يرمارالديليما

ناكدوكهكلماف
مجرانركلهاان

ديموناتكيلبنس
رديلدنريميمهمه
نهاهاريكينتاو

 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 | 4260
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

693725481
251684397
487139562
826391745
974562813
315478926
542917638
169853274
738246159

متوسط

      1 7  
   2   4  8
    8  9   
9 3    1  2  
7   5  4   6
 4  7    8 9
  1  3     
4  3   5    
 6 7       649831752

172654398
358729164
215386479
893417625
764295813
486972531
527143986
931568247

ساده

متوسط

658349172
319257468
274186935
935861724
782594316
146723589
891432657
423675891
567918243

سخت

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

ساده

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

کیگفتهجهانیراازدستدادهام؟
 جواد کریمی، پاسور تیم ملی والیبال به خاطر مصدومیت لیگ ملت ها را از دست داد اما برخالف شایعات می گوید

 برای مسابقات جهانی آماده است

رقابت های کشتی کشورهای اسالمی روزهای 17 تا 20مرداد در شهر قونیه ترکیه برگزار 
می شود. این مسابقات در سطحی است که فدراسیون کشتی و سرمربیان تیم ملی کشتی 
آزاد و فرنگی نفرات دوم و حتی سوم ایران را به این مسابقات اعزام می کنند. حتی سرمربیان 
تیم ملی هم کشتی گیران را همراهی نمی کنند و هر کدام برای خود جایگزینی را معرفی 
کرده اند.کشتی ایران از سال2019 در بین 3تیم برتر دنیا قرار گرفته و در جهانی2021 
قدرتش را با کســب 13مدال جهان که 7تای آن طالیی بود نشان داده است. فدراسیون 
کشتی، طبق اولویت بندی که بارها اعالم کرده بازی های المپیک، رقابت های جهانی و پس 
از آن بازی های آسیایی برایش مهم است. همانطور که مشخص است بازی های کشورهای 
اسالمی برای گوش شكسته ها در اولویت نیســت. این مسابقات جزو مسابقات رنكینگ 

جهانی نیست و برای کشتی گیران امتیازی در سطح بین المللی ندارد. شاید یكی از دالیلی 
که این رقابت ها را برای کشتی گیران جذاب نكرده، همین موضوع است. در ترکیب تیم های 
ملی کشتی آزاد و فرنگی که برای مسابقات قونیه مشخص شده، در وزن نخست کشتی 
آزاد نفر دوم جوانان به این رقابت ها اعزام می شود و نفر اول به مسابقات جوانان جهان در 
بلغارستان می رود. پژمان درســتكار و محمد بنا هم ترجیح داده  اند در تهران و در کمپ 
تیم های ملی، کشتی گیران اعزامی به رقابت های جهانی صربستان را تمرین دهند. در غیاب 
درستكار، احسان امینی، مصطفی آقاجانی، همت مسلمی و فرید دژم خو به قونیه می روند. 
به جای بنا هم بهروز حضرتی پور، طالب نعمت پور، عادل بالی تبار و علی قیطاسی همراه با 

تیم ملی کشتی فرنگی به بازی های کشورهای اسالمی می روند.

مشكالت تیم ملی وزنه برداری در حال حل شــدن است. وزنه بردارانی که پیش از این 
یا به دلیل مصدومیت از اردوهای تیم ملی کنار مانده بودند، یا به خاطر مشــكالتی که 
با فدراسیون داشتند به اردوها دعوت نمی شدند، یا به اردو آمده اند یا روزهای آینده به 
تمرینات اضافه می شوند. سعید علی حسینی، سرمربی تیم ملی بعد از انتخاب 8وزنه بردار 
برای بازی های کشورهای اسالمی، 10وزنه بردار دیگر را به اردو دعوت کرد. مسابقات 
قهرمانی آسیا از 14مهر در بحرین برگزار می شود و علی حسینی تیم را برای این مسابقات 
آماده می کند. در بین نفرات دعوت شده، ایوب موسوی هم حضور دارد که قبال مصدوم 
بود.اما اتفاق مهم تر، بازگشت کیانوش رستمی و سهراب مرادی به تیم ملی است. آنها 
که مدت ها قبل از اعتراض دسته جمعی ملی پوشان، قید حضور در تیم ملی را زده بودند، 

با تغییر مدیریت فدراسیون قرار است دوباره به تیم ملی بازگردند. علی حسینی به ایسنا 
گفته است: »با کیانوش رستمی صحبت کردم. او خودش را برای مسابقات جهانی آماده 
می کند و از شهریور به اردوی تیم ملی اضافه می شود. مرادی کتفش را جراحی کرده و 
باید ببینیم تا شهریور وضعیتش چطور می شود. اگر شرایط مساعد بود به اردو می آید. 
مصدومیت دست ایوب موسوی هم بهتر است. اگر به مسابقات آسیایی نرسد، او را برای 
جهانی آماده می  کنیم.« علی هاشــمی و علی داوودی هم به مرخصی رفته بودند که 
هاشمی به اردو بازگشــته  ولی داوودی مصدومیت کتف دارد و از فردا به اردو می رود. 
وزنه برداران بعد از بازی های کشورهای اسالمی، مســابقات آسیایی را در پیش دارند 

و بعد از آن باید خودشان را برای مهم ترین مسابقه یعنی قهرمانی جهان آماده کنند.

بازگشتمغضوبانومصدومانبهوزنهبرداری ذخیرههایکشتیدرقونیه

جواد کریمی به مسابقات قهرمانی جهان نمی رســد؟ او به همراه میثم صالحی و 
علی اصغر مجرد لیگ ملت های والیبال را به دلیل مصدومیت و جراحی از دست 
داد. حاال و در فاصله یک ماه تا شــروع مسابقات قهرمانی جهان گفته می شود 
کریمی در شرایط ایده آل نیست و شاید او و میثم صالحی تیم ملی را همراهی 
نکنند. جواد مهرگان یکی از مربیان والیبال در برنامه تلویزیونی این خبر را داده و 
مجری برنامه هم نظر او را تأیید کرده است. اما کریمی به همشهری می گوید از نظر 
پزشک مشکلی ندارد. کریمی که گفته می شد بعد از خداحافظی سعید معروف، 
پاسور اول تیم ملی است، حاال از عملکرد بازیکن هم پستی اش محمدطاهر 

وادی در لیگ ملت ها تعریف می کند.

   خبر بدی شــنیده ایم، می  گویند شما مسابقات 
قهرمانی جهان را هم مثل لیگ ملت ها از دست داده اید؟

خدا را شكر وضعیتم خوب اســت و مصدومیتم رو به بهبودی 
است. تالش می کنم که به مسابقات برسم.

    شما تالش می کنید اما می گویند نمی رسید!
من نمی دانم این حرف ها از کجا آمده است. واقعا وضعیتم خوب 
است و دارم تمرین می کنم. تمرین با توپ را هم شروع  کرده ام ولی 

هنوز در تمرینات 6به 6نبوده ام اما مشكلی ندارم.

    نظر پزشک را می دانید؟
پزشک تیم می گوید از نظر من وضعت خیلی خوب است اما اینكه بخواهی 
بازی کنی، به آمادگی  بدنی ات و نظر کادر فنی بستگی دارد. این هم در 

روزهای آینده مشخص می شود.

    شرایط بدنی تان را که با قبل مقایسه می کنید، 
خودتان را در شرایط مسابقه می بینید؟

از نظر خودم مشكلی ندارم ولی به هر حال 6ماه از تمرین 
و بازی دور بودم. قطعا شرایط امروز بدنم را با روزهایی 
که برای تیم ملــی بازی می کردم، نمی شــود 
مقایســه کرد. مصدومیت طوالنی شرایط 
خاص خودش را دارد. تمرین نكردن، 
درگیر فیزیوتراپی و درمان بودن، 
بازیكن را از قالب خودش دور 
می کنــد. با ایــن حال از 

روندم راضی ام.

    بازیکنانی که درتیم ملی هستند، بازی های سنگین داشتند و آماده تر از 
شما هستند. زمان می برد به حد آنها و شرایط بازی برسید.

درست است. قبل از مسابقات قهرمانی جهان جام واگنر را داریم. آنجا بازی داریم و می توانم 
در شرایط بازی قرار بگیرم.

    اما بازی در لیگ ملت ها چیز دیگری بود.
قسمت نبود که باشم. هر بازیكنی دوست دارد در تیم ملی باشد و برای کشورش بازی کند 

اما چند نفر مصدوم بودیم و نشد کنار بچه ها و کمک حالشان باشیم.

    تیم در لیگ  ملت ها چطور بود؟
بچه ها سنگ تمام گذاشتند. آنها حتی می توانستند در بازی آخر در ست پنجم لهستان را 
ببرند و به جمع 4تیم بروند. نمی دانم اسمش را چه بگذارم؛ بدشانسی یا کم تجربگی، هر 

چه بود، در ست پنجم نتوانستند خوب بازی کنند و متأسفانه باختند.

    از هفته اول که تیم بازی را ناامیدانه شروع کرد، فکر می کردید به این 
مرحله برسند؟

هفته اول از بچه ها انتقاد شــد ولی آنها در همان هفته هم بد نتیجه نگرفتند. 2پیروزی 
داشتند و 2شكست. تیم دیر به برزیل رسید و اختالف ساعت زیاد بود و تا بدن بازیكنان 
عادت کند، زمان برد. تیم تغییرات زیادی داشت و تعدادی از بچه ها تجربه بازی در لیگ 
ملت ها را نداشــتند. با این حال هفته به هفته خوب شــدند و تیم به شرایطی رسید که 

منتقدان دیگر رویشان نشد، تعریف کنند.

    محمدطاهر وادی خوب بازی کرد، پاسور اول بودن سخت شد؟
مهم نیست که کی پاسور اول باشد. مهم موفقیت تیم است. محمد خیلی خوب بازی کرد. 

وقتی تیم نتیجه می گیرد، یعنی همه خوب بازی کرده اند.

    تیم ملی می تواند در مسابقات قهرمانی جهان هم خوب بازی کند؟
 در مقایسه با لیگ ملت ها، تیم ها با نگاه دیگری به این مســابقات می آیند و می خواهند 
بهترین نتیجه را بگیرند. مطمئنا کار در مسابقات جهانی خیلی سخت تر است. ما هم گروه 
خوبی داریم؛ نه سخت است و نه آسان. باید با تیم های هلند، آرژانتین و مصر بازی کنیم 
و گروه خوبی داریم. تالش می کنیم به مرحله بعد برویم و حداقل از دوره قبل بهتر نتیجه 

بگیریم.   

    اتفاقات لیگ ملت ها در مسابقات قهرمانی جهان تأثیرگذار هست؟
حتما تأثیر می گذارد. تیم با روحیه باال از لیــگ ملت ها بیرون آمده و این روحیه حتما در 

مسابقات قهرمانی جهان به تیم کمک می کند.
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محمدناصر احدیگزارش
روزنامه نگار

جشنواره فیلم کوتاه 
عاشورایی 

 شرایط تازه اکران 
در محرم 

پایان شما و ایران کاال 

سومین رویداد فیلم کوتاه عاشورایی »تصویر دهم« 
با مدیریت مجید مجیــدی و دبیری محمد رهبر 
در 2 بخش »فیلم کوتاه« و »ایده های داستانی« 

برگزار می شود.
به گزارش همشهری، در این دوره از رویداد فیلم 
کوتاه عاشورایی تصویر دهم، عالقه مندان می توانند 
در 3 قالب مستند، داستان و انیمیشن آثار خود را 
مدت زمان حداکثر ۵ دقیقــه به دبیرخانه رویداد 
ارسال کنند. همچنین در بخش ایده های داستانی، 
طرح های اولیه فیلمنامه که شخصیت و کشمکش 
اصلی آن تعریف شــده و دارای آغاز، میانه و پایان 
باشــد و می تواند به مثابه یک ایده مناسب برای 
فیلم داستانی، وب سری، واقعیت مجازی یا مستند 

نوشته شده باشد، قابل ارسال هستند.
در سومین رویداد فیلم کوتاه عاشورایی »تصویر 
دهم«، به 3نفر برگزیده هیــأت داوران، یک فیلم 
منتخب آرای مردمی، یک نفر برگزیده ویژه  هیأت 
داوران و ســه نفر برگزیده بخش ایده به انتخاب 
داوران، تندیس و جوایز نقدی شامل 3 تا ۵ سکه 
بهار آزادی و کمک هزینه ساخت فیلم کوتاه اهدا 
خواهد شد. ســومین رویداد فیلم کوتاه »تصویر 
دهم« توسط مؤسسه فرهنگی خیریه راه ایمان و با 
همراهی عتبه مقدسه حسینی با هدف تشویق به 
خلق آثار هنری با نگاه نو به آیین های عاشورایی و 
پیام های حسینی و با محوریت موضوع »از حسین 
آموختم...« برگزار می شود. چهره های شاخصی 
در هیأت های انتخــاب و داوری، بررســی آثار را 

برعهده دارند.
عالقه منــدان بــه شــرکت در ایــن رویــداد، 
محدودیتی برای تعداد آثــار ندارند و می توانند تا 
3۱شهریورماه۱۴۰۱ فیلم ها و ایده های خود را به 

دبیرخانه رویداد ارسال کنند.

اکران فیلم های کمدی همزمان بــا دهه اول ماه 
محرم در سینماهای سراسر کشور متوقف می شود.
به گزارش همشهری، با تصمیم سازمان سینمایی 
و اعمال در سامانه سمفا، اکران فیلم های کمدی 
همزمان با آغاز ماه محرم در ســینماهای کشور 

متوقف می شود.
بر این اســاس اکران چهار فیلم »ســگ بند« به 
کارگردانی مهران احمدی، »انفرادی« به کارگردانی 
مسعود اطیابی، »نقره داغ« به کارگردانی محسن 
آقاخــان و »چند می گیــری گریه کنــی 2« به 
کارگردانی علــی توکل نیا از روز شــنبه ۸ مرداد 
تا پایان روز چهارشــنبه ۱۹ مرداد ماه در تمامی 

سینماهای کشور متوقف خواهد شد.
اکران دیگر فیلم های روی پــرده همچنان ادامه 
خواهد داشت و وضعیت فعالیت سینماها همزمان 
با روزهای تعطیل رســمی، متعاقباً اطالع رسانی 

خواهد شد.
سخنگوی شورای صنفی نمایش پیش از این در 
گفت وگو با مهر تأکید کرده بود که براساس تجربه 
سال های گذشته، این شــورا هیچ فیلمی را برای 

اکران ویژه در ماه محرم انتخاب نخواهد کرد.

شبکه های تلویزیونی »شما« و »ایران کاال« از 
آنتن تلویزیون حذف می شوند.

به گــزارش همشــهری، بــا پخــش تیــزر 
اطالع رسانی درباره 2 شبکه تلویزیونی »شما« 
و »ایران کاال« خبر حذف این دو شبکه از آنتن  

به صورت رسمی اعالم شد.
این تیــزر که از روز گذشــته از شــبکه های 
مختلف تلویزیونی پخش می شود، برنامه های 
این دو شبکه از پنجم مردادماه به شبکه های 

پرمخاطب سیما منتقل خواهند شد.
در ایــن اطالعیــه تأکیــد شــده: بــا اتمام 
فعالیت هــای شــبکه های ایران کاال و شــما 
از پنجم مردادماه، رســانه ملــی در بازآرایی 
شــبکه ها براســاس نظــر مخاطبــان و نیز 
صرفه جویی در امکانات خــود گام دیگری را 

به سوی تحول برمی دارد.
به استناد نظرسنجی های اخیر تلویزیون افت 
مخاطب شــبکه های مختلف بحرانی جدی 
اســت که پیمان جبلی، رئیس رســانه ملی 
هم خود بر آن مهر تأیید زده است و باید دید 
آیا سیاســت های جدید در راستای »حذف 
شــبکه های کم مخاطب« و حرکت به سمت 
چابک ســازی در تولید، تا چه اندازه می تواند 

این بحران را مرتفع کند.

خبر
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17هزار  نفر تماشاگر مینی مالیسم
گزارش همشهری از نمایشگاه »مینی مالیسم و کانسپچوال آرت« درموزه هنرهای معاصر تهران 

نمایشگاه »مینی مالیسم و کانسپچوال آرت« 
که از 3۱ خرداد در موزه هنرهای معاصر تهران 
گشایش یافته، با استقبال عالقه مندان به هنر 
روبه رو شده است. در یک ماهی که از برگزاری 
این نمایشگاه می گذرد، بیش از ۱7هزار نفر از 
آن بازدید کرده اند. در این نمایشــگاه بیش از 
۱2۰ اثر که به 3۴ هنرمند تعلق دارند از گنجینه 
موزه انتخاب شــده و به نمایــش درآمده اند. 
در میان این آثــار، 3۸ اثر بــرای اولین بار در 
معرض تماشــا قرار گرفته اند. این  نمایشگاه به 
مرور 2جریــان سرنوشت ســاز و تأثیرگذار در 
تاریخ هنر یعنی مینی مالیسم )کمینه گرایی( 
و کانســپچوال آرت )هنر مفهومی( می پردازد؛ 
2جریانی که در اواســط قرن بیســتم مسیر 
جدیــدی را در تاریــخ هنرهــای تجســمی 
پایه گذاری کردنــد و تعاریف مرســوم درباره 
اثر هنری به مثابه شــیء زیباشناختی را تغییر 
دادند. میراث این دو جریان هنری پس از دوران 
اوج شان همچنان پابرجاست. در این نمایشگاه، 
نمونه هایی از این جریانات هنــری، زمینه ها، 
مقدمات و همچنین میراث و تأثیراتشان معرفی 
می شود. عبادرضا اسالمی کوالیی اسفند سال 
پیش به عنــوان رئیس مــوزه هنرهای معاصر 
تهران منصوب شد و نمایشگاه »مینی مالیسم 
و کانســپچوال آرت« نخســتین نمایشگاهی 
است که زیرنظر او در موزه برپا می شود. بهرنگ 
صمدزادگان نیز کیوریتور )نمایشــگاه گردان( 

این نمایشگاه است.

نمایشگاه پژوهشی
گنجینه مــوزه هنرهای معاصر 
تهــران مجموعــه ای غنی از 
آثار ایرانی و خارجی اســت که 

هم از نظــر هنری و هم از نظــر اقتصادی ارزش 
فراوانــی دارد. در دوره های مختلــف، همواره 
یکی از خواست های هنردوســتان از مسئوالِن 
موزه، نمایش آثار گنجینه بوده اســت. عبادرضا 
اســالمی کوالیی، رئیس موزه هنرهای معاصر 
تهران، درباره نمایش آثار گنجینه موزه می گوید: 
»ابتدایی ترین وظیفه هر موزه ای نمایش گنجینه 
خود اســت؛ از این رو نمایشگاه »مینی مالیسم و 
کانســپچوال آرت« رویه ای بدیهی است و بر آن 
هستیم با اختصاص فضایی ثابت از موزه، نمایش 
گنجینه را به صورت دائمی ارائه و به این مطالبه 
دیرین جامعه هنری پاســخ دهیم.« وی درباره 
اهمیت این نمایشــگاه چنین توضیح می دهد: 
»این نمایشگاه از چند منظر حائز اهمیت است. 
مینی مالیسم و کانســپچوال آرت، جزئی مهم و 
خاص از تاریخ هنر اســت که دانشجویان و صد 
البته هنرمندان جوان این عرصه فقط در متون 
و عکس ها آن را جست وجو کرده اند و نمایشگاه 
حاضر فرصتی پژوهشی برای عالقه مندان به شمار 
می رود. این دوره ای است که طیفی از هنرمندان 
زیبایی شناسی کالســیک هنر را پس می زنند و 
می خواهند تعریفی نوین از هنر ارائه کنند؛ آنها 
مخاطب را دعوت می کننــد هنر را از جنبه های 
تازه ببینــد. گاه یک شــیء و گاه یک ایده جای 
هنر کالسیک و مدرن شناخته شده را می گیرد 
و پایه گذار برشــی از تاریخ هنر می شود که موزه 
هنرهای معاصر تهران شاهکارهایی از این مقطع 
را در اختیار دارد.« اسالمی کوالیی درباره استقبال 

از این نمایشگاه هم می گوید: »در 3۰روز، بیش 
از ۱7هزار نفر از این نمایشگاه دیدن کرده اند؛ در 
میان بازدیدکنندگان، جمعیت جوان و دانشجو 
حضور بسیار چشمگیری دارد. تا این لحظه 7 تور 
نمایشگاهی برگزار شــده و کیوریتور محترم به 
عالقه مندان هنر، خصوصیات این دوره خاص هنر 
را شرح داده است. از استادان هنر دعوت کرده ایم 
تا دانشــجویان و هنرجویان را به دیدار جمعی 
بیاورند. عالوه بر این، نمایشــگاه حاضر 3۸ اثر از 
گنجینه را برای نخســتین بار به تماشا گذاشته 
است که نام هایی از بزرگان تاریخ هنر در آن دیده 
می شود: دانلد جاد، سل له ویت، رابرت موریس، 
اد راشا، شوساکو آراکاورا، پیتر استرویکن، کیت 
سونیر، دیتر روث و بورلی پپر.« اسالمی کوالیی 
در خاتمه ضمن سپاس از حمایت های معاونت 
محترم هنری و مدیرکل تجســمی از راه اندازی 
سایت موزه با محتوای ارزشمند خبر می دهد و 
می گوید: »امیدوارم بتوانیم سایت موزه هنرهای 
معاصر تهران را هر چه ســریع تر در دســترس 
عالقه مندان قرار دهیم و تالش های ارزشــمند 
همکارانم در ساماندهی آثار گنجینه را که میراث 
ملی مردم نازنین اســت و همینطــور پژوهش، 
فیلم ها، عکس هــا و اخبار روز موزه را به شــکل 

شایسته و بایسته ارائه کنیم.«

حوزه تفسیر آزاد
بهرنگ صمدزادگان، کیوریتور 
)نمایشــگاه گردان( نمایشگاه 

»مینی مالیســم و کانســپچوال آرت«، درباره 
انگیزه ای که باعث برگزاری این نمایشــگاه شد 
می گوید: »با همکاری و همراهی مسئوالن موزه 
قصد داشتیم نمایشگاهی برگزار کنیم که موزه 

هنرهای معاصــر را از مکانی منفعــل به مکانی 
فعال تبدیل کنیم. متأســفانه در جامعه هنری 
ایران و مخصوصا برای جوانــان، موزه به مکانی 
فراموش  شده تبدیل شده اســت. در اطرافم و در 
میان دوستان، آشنایان و دانشجویان، افرادی را 
می بینم که پول پس انداز می کنند تا هر چند سال 
یک بار به کشــوری بروند و از موزه هایش بازدید 
کنند. درحالی که ما در کشور خودمان آثار هنری 
ارزشمندی در موزه هنرهای معاصر داریم که باید 
به نمایش گذاشته شــود.« وی صحبت هایش را 
ادامه می دهد و می افزاید: »متأسفانه ما مطالعات 
زیربنایی تاریخ هنر نداریم، اما به هر حال جامعه 
هنری مان با هنر دنیــا آمیختگــی دارد و باید 
ریشه های تاریخی جریان های هنری را بشناسیم. 
من معتقدم اگر دانشجویان و جوانان ریشه های 
هنر مینی مال یا مفهومی را بشناســند، حتی به 
منتقد این جریان های هنری بدل می شوند، اما 
مسئله این است که ما به ریشه های این جریان ها 
اشراف نداریم.« صمدزادگان درباره رابطه مخاطب 
با آثار این دو جریان هنری می گوید: »فلســفه 
وجودی این دو جریان هنری این است که تمرکز 
از روی اثر یا هنرمند تغییر مکان بدهد و به محیط 
و بیننده منتقل شــود. به همیــن دلیل بیننده 
غیرمتخصــص هم رابطه ای مفرح و ســرزنده با 
آثار این نمایشگاه خواهد داشت. اساسا معتقدم 
که کارکرد موزه در شهر، هم برای مخاطب عام 
اســت و هم برای مخاطب خــاص. از همین رو 
در متن ورودی نمایشــگاه که روی دیوار نصب 
شده ســعی کردم به زبان کامال ساده و با پرهیز 
از اصطالحات تخصصی درباره این نمایشــگاه 
توضیحات الزم را ارائه کنم. این توضیحات صرفا 
برای مخاطب عام نیست و برای مخاطب خاص 

هم که کمتــر مطالعه دارد، مفید اســت.«  آثار 
هنری مینی مال و کانسپچوال نه فقط مخاطب 
غیرمتخصص بلکه تماشــاگر خاص را هم دچار 
حیرت و ســردرگمی می کنند. از صمدزادگان 
می پرســم اگر بخواهد کلیدی برای مواجهه با 
این آثار در اختیار عالقه مندان بگذارد، آن کلید 
چه خواهد بود. وی در جــواب می گوید: »درباره 
هنر مینی مال و کانسپچوال به راحتی نمی توانیم 
پیش فرض های خود را به کار بگیریم و باید آنها را 
کنار بگذاریم. باید به خاطر داشته باشیم به چیزی 
که نگاه می کنیم، با تصورات قبلی ما رابطه ندارد 
و می خواهد آنها را به چالش بکشد. بازدیدکننده 
این نمایشگاه باید بداند که در این نمایشگاه بیشتر 
از هر چیز بــا احتمال مواجه اســت. هنرمندان 
مینی مالیست و کانسپچوال می خواستند ببینند 
چه احتماالت دیگری وجــود دارد که می تواند 
جایگزین تلقی مرسوم از هنر شود. آنها ارزش های 
صوری، هنری و شفاف را کنار گذاشتند تا بتوانند 
آنها را با چیزهــای دیگری جایگزیــن کنند و 
احتماالت دیگری به وجود بیاورند. در واقع آنها 
یک حوزه تفسیر آزاد برای مخاطب ایجاد کردند.« 
به اعتقاد صمــدزادگان، جریان های مینی مال 
و کانسپچوال در کشــور ما به عنوان جریان های 
فلسفی تلقی می شوند، درحالی که نحوه مواجهه 
این جریان ها با هنر شوریدن علیه تفکر فلسفی 
بوده است. وی علت رواج این تلقی در کشور ما را 
به کمبود مواجهه با این جریان های هنری مرتبط 
می داند؛ کمبودی که نمایشگاه »مینی مالیسم 
و کانسپچوال آرت« ســعی در جبران آن دارد. 

این نمایشــگاه تا 27شهریور 
ماه همه روزه از ســاعت ۱۰تا 

۱۸پذیرای عالقه مندان است.

سرنوشت فرمانده 
سری ترین قرارگاه جنگ

سردار هور؛ سیدعلی هاشمی به روایت 
همرزمانش

راهی تازه برای کشف 
حقیقت

مروری بر نگاه پروفسور مادلونگ نسبت به 
مسئله جانشینی حضرت محمد ) ص (

علیه کلیشه های نقد و 
تاریخ نگاری سینمایی

گفت وگو با حسن حسینی؛ مولف کتاب 
راهنمای فیلم سینمای ایران

اکران رایگان 
هناس 

فیلم ســینمایی »هناس« 
ساخته حســین دارابی، 
فردا، دوشــنبه 3مرداد 
به مناســبت روز خانواده 
در ســینماهای حــوزه 
هنری به صــورت رایگان 
اکران می شود. به گزارش 
همشــهری، این اکران که 
به همت و همراهی وزارت 
ورزش و جوانــان صورت 
می گیرد، در سانس هایی 
ویژه در حدفاصل ساعت 
۱۸ تا 22 میزبان خانواده ها 

خواهد بود. 
عالقه مندان جهت اطالع 
از زمانبندی ســانس های 
نمایش رایگان این فیلم که 
در هر سینما متفاوت است، 
می توانند به ســامانه های 
فروش آنالین بلیت مراجعه 
کرده و نسبت به رزرو بلیت 

اقدام کنند. 
فیلم ســینمایی »هناس« 
قصه ترور یک عشق را از 
زاویه دید شــهره پیرانی، 
همسر شــهید داریوش 
رضایی نــژاد در آخرین 
روزهــای زندگی او روایت 

می کند. 
مریال زارعی در نقش شهره 
پیرانی و بهروز شعیبی در 
نقش داریوش رضایی نژاد 
2 بازیگر اصلــی این فیلم 

سینمایی هستند.
»هناس« محصول سازمان 
سینمایی ســوره است که 
پخش آن را مؤسسه بهمن 

سبز بر عهده دارد.

نیکالس ویندینگ رفن دانمارکی برای نتفلیکس 
یک سریال نوآر ساخته است.

به گزارش هالیوود ریپورتر، نیکالس ویندینگ 
رفن، کارگردان دانمارکی که سازنده فیلم هایی 
چون »بران« است، سریال »کابوی کپنهاگ« را 

برای نتفلیکس  ساخته است.
این سریال ۶ اپیزودی در سبک »نئون-نوآر« 
نخســتین پروژه این کارگردان در بیش از یک 

دهه اخیر درباره زادگاهش است.
سازنده »شیطان نئونی« با ساخت این سریال 
که در عین حال نخستین سریالی است که برای 
نتفلیکس می ســازد، به ریشه های دانمارکی و 

کپنهاگی اش بازمی گردد.
از این سریال ۶ قســمتی به عنوان یک سریال 
نوآر هیجان انگیز و پر از نئون یادشده و آنجال 
بوندالویچ بازیگر اصلی آن اســت. وی پیش تر 
در »باران« از نتفلیکس که در دانمارک بسیار 

پربیننده شده بود، در نقش قهرمان جوانی که 
در دنیای جنایتکاران کپنهاگی پرسه می زند، 

نیز بازی کرده بود.
رفن شــهرت جهانی خــود را با ســه گانه 
»موادفروش« درباره دنیــای جنایی دانمارک 
کسب کرد و با این فیلم ها مدس میکلسن را به 

دنیا معرفی کرد.
زالتکــو بوریک که در هر ســه فیلم مجموعه 
»موادفروش« با ایــن کارگردان همکاری کرده 
بود در سریال جدید نیز با وی همراه است. لوال 
کورفیکسن دختر رفن که بازیگر است، در کنار 
آندرآس الیکی یورگنسن، جیسون هندیل-
فورسیل و لیل ی ژانگ دیگر بازیگران سریال 
هستند. فیلمنامه این ســریال را سارا ایزابال 

یانسن، یوهانه آلگرین و مونا ماسری نوشته اند.
رفن هم گفته اســت با »کابــوی کپنهاگ« به 
گذشــته برمی گردد تا آینده خود را با ساخت 

سریال بسط دهد.
وی نوشته است: بســط روحی من دائم در حال 
تکامل اســت و نتفلیکس را نه تنها به عنوان 
شــرکای کاری، بلکه به عنوان دوستانی برای 

ماجراجویی های آینده می دانم.
آخرین پروژه  رفن سریال نوآر »خیلی پیر برای 
جوانمرگی« با بازی میلــس تیلر برای آمازون 

پرایم بود.
کار فیلمبرداری »کابوی کپنهاگ« در دانمارک به 
پایان رسیده و قرار است اواخر امسال در سراسر 

جهان از سوی نتفلیکس نمایش داده شود.
رفن ســال2۰۱۱ با فیلم »بران« یا »رانندگی« 
با بازی رایان گاســلینگ، کــری مولیگان و 
اســکار ایزاک جایزه بهترین کارگردانی را از 
شصت وچهارمین دوره جشــنواره فیلم کن 
کســب کرد. این فیلم نامزدی نخل طال را هم 

به دست آورد.

نوآر تازه از دانمارک 

جشن منتقدان 
تئاتر در شهریور 

 مهدی نصیری، رئیس کانون 
ملی منتقدان تئاتر ایران از 
برگزاری شانزدهمین جشن 
ساالنه کانون ملی منتقدان 
تا پایان شــهریور امسال 

خبر داد.
نصیری در گفت وگو با مهر 
درباره برگزاری جشــن 
کانون ملی منتقدان گفت: 
شانزدهمین جشن ساالنه 
کانون ملی منتقدان تئاتر 
ایران شــامل برگزیدگان 
حوزه هــای مختلف تئاتر 
در ۱۵بخش امســال و تا 
 پایان شــهریور ماه برگزار 

خواهد شد.
 وی افزود: جشــن ساالنه 
کانون ملی منتقدان تئاتر 
ایران بدون شــک یکی 
از مهم تریــن رویدادهای 
تئاتری کشور است و انتخاب 
بهترین های یک سال تئاتر 
توســط منتقــدان تئاتر 
باعث می شــود کــه این 
رویداد اهمیت زیادی برای 
هنرمندان تئاتر داشــته 
باشد. متأســفانه وضعیت 
نامنظم و تعطیلی اجراها در 
چند سال گذشته، برگزاری 
جشــن کانون را به تعویق 
انداخت ولی بــا توجه به 
نظم نسبی اجرای آثار در 
ســال۱۴۰۰ حاال می توانیم 

آن را برگزار کنیم.

 وزیری 
در رادیو فرهنگ 

برنامه »نیســتان« رادیو 
فرهنگ به یــاد زنده یاد 
علینقی وزیری، آهنگساز 
و مؤســس هنرســتان 
موســیقی، ماندگارترین 
قطعه این هنرمند فقید را 
تحلیل می کند. به گزارش 
همشهری، برنامه نیستان 
در روزهــای دوشــنبه، 
سه شــنبه و چهارشنبه، 
ســوم تا پنجم مرداد ماه 
به تحلیل قطعات ماندگار 

زنده یاد وزیری می پردازد.
کیوان ساکت، آهنگساز و 
نوازنده تار و ســه تار یکی 
از قطعات ماندگار زنده یاد 
علینقی وزیری را با اجرای 
سه تار یادآوری خواهد کرد.

ژولیــده  دختــرک 
مشهورترین آهنگ زنده یاد 
علینقی وزیری است. این 
آهنگ تک نــوازی تار در 

دستگاه چهارگاه است.



دوشنبه 3  مرداد 221401
شماره  8551

منعقبنشینینمیکنم
ســال 67؛ عراق برای بازپس گیری جزایر مجنون 
عزمش را جزم کرد. رژیم بعثی می خواســت فاو را 
هم پس بگیرد، تا جبهه غرب هم پیشــروی کرده 
بود. حاج علی می گفت: »صدام کمین کرده که هم 
شلمچه را بگیرد و هم جزایر مجنون را.« برای همین 
همتش را مضاعف کرده بود. حیدرپور به آن روزها 
برمی گردد: »من آن زمان مســئول بهداری بودم 
و مرتب حاج علی را می دیدم. یــک روز به او گفتم 
اینجا ماندن ما عاقالنه نیست. مرتب هلی کوپترها 
اعالمیه پخش می کردند که می خواهند سوم تیر 
حمله کنند. به حاج علی گفتم منطقه را تخلیه کند 
اما او گفت عقب نشینی نمی کند. چند روز قبل تر به 
رزمنده ها گفته بود دشمن باید از روی نعش من رد 
شود تا جزایر مجنون را بگیرد. اگر این کار را کرد من 

برنمی گردم.« 

نجات16هزاربسیجی
حیدرپور روز چهــارم تیر را فرامــوش نمی کند. 
گرمای هوا بیداد می کرد. از آسمان و زمین بمب و 
خمپاره می ریخت. دشمن منطقه را با گاز شیمیایی 
خردل آلوده کرده و امکان نفس کشــیدن را برای 
همه سخت کرده بود. حاج علی در قرارگاه نصرت 
مشغول بررسی وضعیت بد منطقه بود؛ یک دلش 
با نیروهایی بود که در مرداب گیــر کرده بودند و 
یک دلش آشفته از مصدومان شیمیایی. به سردار 
موجی زاده، همرزمش، مرتب گوشزد می کرد: »به 
یاری بسیجیانی بروید که در مرداب گیر افتاده اند.« 
هر چند دقیقه این جملــه را تکرار می کرد. تعداد 
بسیجی ها یکی دو تا نبود. 24هزار نفر بودند. در این 
حین از مقامات باالدست دستور رسید که نیروها 
منطقه را ترک کننــد. حاج علی گفت: »من عقب 
نمی آیم. بیایم عقب به مردم چــه بگویم؟ بگویم 
بچه هایتان را رها کردم و خودم برگشتم؟!« خودش 

با 13نفر در قرارگاه ماند و باقی رزمنده ها را راهی 
کرد. فقط فریاد می زد: »کســی جا نماند.« برای 
اینکه رزمنده ها محل را تــرک کنند به آنها وعده 
می داد که او هم به زودی به آنها می پیوندد اما نیامد. 
جنگید و با درایتش توانست 16هزار بسیجی مانده 

در مرداب را نجات دهد.

هوربودوبویگوشتسوخته
منطقه تقریبا خالی شده بود از رزمنده ها. دشمن 
از هر ســو حمله می کرد. خیلی از بچه ها به سوی 
نیزارها رفته بودند تا شــاید نجــات پیدا کنند اما 
بعثی ها با آتــش زدن نیزارها راه را بر آنها بســته 
بودند. هور بود و بوی آدمیزاد. بوی گوشت سوخته 
و ناله هایی که رزمنده ها از شدت سوختگی به زبان 
می آوردند: »سوختم ســوختم یا زهرا...«. عراق با 
چند هلی کوپتر منطقه را محاصــره کرد. یکی از 
رزمنده ها به حاج علی گفــت: »حاجی جمع کن 
برویم.« شهید هاشــمی او را راهی کرد و خودش 
مشغول شد تا اسناد و مدارک نظامی را از بین ببرد. 
نمی خواست آنها به دست دشــمن بیفتد. جزایر 
مجنون محاصره شده بود. حاج علی و همرزمانش 
سوار ماشین شدند. دستور بود، باید معرکه را ترک 
می کردند اما هلی کوپتر جلوی آنها را گرفت. سمت 
چپ شان نیزار و سمت راست شان باتالق بود. او و 
همرزمانش به  سوی نیزارها دویدند. یکی دو نفرشان 
اسیر شدند. اما از حاج علی خبری نشد. حیدرپور 
می گوید: »تا نشستن هلی کوپتر اغلب حاج علی را 
دیده بودند اما بعد از آن هیچ کس او را ندید. عده ای 
گفتند که حاج علی در نیزارها شهید شده و بعضی 
هم گفتند به اسارت درآمده است.« تا سال ها کسی 
خبر نداشت چه بر ســر این فرمانده جوان آمده تا 
اینکه در سال 89پیکر او کنار رود پیدا شد. بی دست 
و بی سر، با پهلویی شکافته شده، که خود سیددستار 

سبز رنگش را به آن بسته بود.« 

سردار هور؛ سیدعلی هاشمی به روایت همرزمانش

گفت وگو با پدر محسن حاجی حسنی کارگر؛ قاری مشهدی که در حادثه منا به شهادت رسید

انس با قرآن از كودكي
قرائتقرآنراازکودکی
شــروعکــرد.جلوی
تلویزیونمینشستو
مثلقاریانقرآنسورهایکهتازهیادگرفتهبودراتکرارمیکرد.
پسرکدوستداشتنیدنیایزیباییساختهبودبرایخودش.
انگارهیچنواییجزصوتقرآنروحلطیفشراآرامنمیکرد.
بهجایهیاهودرکوچهوبازیباهمساالنخودبیشتروقتشرا
بهاینکارمیگذراند؛زمزمهکالمخدا.بزرگترکهشدهمراهپدر
وبرادربزرگترشدرجلساتقرآنشرکتمیکرد.استعداد
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حاجیحسنی،پدرشهیدگفتوگوکردهایم.

2 ماه از پاییز گذشته بود که محســن به دنیا آمد. فرزند آخر خانواده 
بود. از همان بچگی عالقه زیادی به خواندن قرآن داشت چرا که مرتب 
همراه پدر یا برادر بزرگ ترش در جلســات قرآن شرکت می کرد. با 
اینکه سنی نداشت اما شنیدن صدای قرآن او را به وجد می آورد. 3ساله 
بود که همراه پدر به محفل قرآن رفته بود در آنجا سوره کوثر را خواند. 
آنقدر زیبا و با احساس این سوره را قرائت کرد که حضار تا چند دقیقه 

او را تشویق می کردند. همین کودک شیرین زبان را سرشوق آورد و در 
مسیری انداخت که پدر و مادر آرزوی آن را داشتند. همان روز استاد 
یک نوار کاســت قرآن به او داد؛ هدیه ای ارزشمند که به مذاق قاری 
کوچک خوش آمد. او به جای بازی کردن گوش دادن به این نوار کاست 
رویه اش شده بود. انگار خسته نمی شد. برای اینکه خودش را شبیه 
قاریان کند؛ روسری سفید مادرش را روی دوش خود می انداخت و 
حرکات آنها را انجام می داد. مادر که از عالقه او برای یادگیری قرآن 
خبر داشت؛ خودش زمینه یادگیری را برای محسن 3ساله فراهم کرد.

باورشنمیشدنفراولکشورشده
محســن مرتب با پدر و برادرش در محافل قرآنی 
حضور داشت او که حاال پا به دوره نوجوانی گذاشته 
بود بارها در مسابقات شــرکت کرد و هر بار مقام 
برتر را از آن خود کرد. او در سال 81برای نخستین 
بار در مسابقات سازمان اوقاف و امور خیریه شرکت 
کرد و موفق به کسب رتبه اول کشوری شد. بعد از آن 

هم به عربستان رفت تا با حضور در مسابقات 
بین المللی نام ایران را پرافتخار کند. شنیده 

بود که هر کس برای نخستین بار نگاهش 
به خانه کعبه بیفتد هر آرزویی داشته 
باشد برآورده می شــود. محسن هم 
در دل دعا کرد که خــدا در راه قرآن 
او را یــاری کند تا بتوانــد از قاریان 

بین المللی شود. با اینکه همه توانش را برای این مسابقه گذاشته 
بود اما به دلیل کــم لطفی های صورت گرفته از کشــور میزبان؛ 
اتفاقات خوبی نیفتاد. پــدر تعریف می کند؛»بعد از مســابقات 
عربستان محسن در هیچ مســابقه دیگری شرکت نکرد تا سال 
93.دالیل شخصی خودش را داشت. همین سؤاالت زیادی را در 
ذهن اطرافیان ایجاد کرده بود که شاید محسن می ترسد یا اینکه 
اصال قاری نیست. سال 93استادان نامی قرآن او را تشویق کردند 
تا در مسابقه بین المللی مالزی حضور پیدا کند.« محسن به مالزی 
رفت؛ سفری که می توانست یک بار دیگر کشورش را صدرنشین 
کند. محسن وقتی در جایگاه قرار گرفت و آیات قرآن را تالوت 
کرد حال خوشی داشت. یک حس سبکبالی. مسابقه تمام 
شد و همه قاریان منتظر برای اعالم نتایج. درکمال ناباوری 
شنید که رتبه نخست را به دست آورده است. البته تعجبش 
به این دلیل نبود که توانمندی خود را کمتر از دیگر قاریان 
می دید بلکه شــنیده بود در کشــور مالزی مرسوم است 
مقام اول فقط از آن قاریان بومی آنجا می شــود. انس با 
قرآن باعث شده بود رفتار محسن قرآنی شود. 
حسن خلق و چهره بشــاش او هیچ وقت 
از یاد خانواده و اقــوام نمی رود. تفریح و 
ســرگرمی اش با دیگر همساالنش فرق 
می کرد. بیشتر وقتش به تحقیق در امور 
قرآنی سپری می شــد و اگر می خواست 

کمی تفریح کند سراغ ورزش می رفت. 
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خاطرهصادقآهنگرانازحج
هتک حرمت به زوار ایرانی در حج 35سال پیش

یکی از برنامه های فرهنگی صادق آهنگران بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی تاکنون، نوحه خوانی در جوار خانه خدا در ایام حج بوده 
است. او بیش از 6۰ بار در قالب حج تمتع یا عمره و از طریق سپاه، 
بعثه امام خمینی)ره( یا بیت رهبری به حج رفته و در آنجا دعا و 
نوحه خوانده اســت. واقعه مهم زندگی حاج صادق آهنگران در 
ســفرهایش به عربســتان، حضور او در فاجعه خونین حج سال 
1366 به همراه پدر و مادرش است که خاطره تلخی در ذهن او به 
جای گذاشته است. او در رثای شهدای آن حادثه نوحه ای خوانده 
که سربند آن »مکه شد کربال واویال -  از جور اشقیا واویال« است. 
در ادامه به شرح خاطرات حاج صادق آهنگران از مشرف شدن به 
سفر حج که در کتاب تاریخ شفاهی خود با عنوان »با نوای کاروان« 
توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در سال 1389 منتشر 

شده است، می پردازیم. این مداح روایت می کند:
یادم هست که نخستین بار، سال 59، قرار شد با حسین علم الهدی 
به حج بروم. برنامه ریزی کردیم در مراســم برائت از مشــرکین 
تعدادی عکس و پوســتر امام خمینی)ره( را بین حجاج ســایر 
کشورها توزیع کنیم. علم الهدی موضوع را با آقای محسن رضایی 
در میان گذاشــت. آقا محسن هم برای کســب تکلیف، به دفتر 
حضرت امام)ره( اطالع داد که ما قصد داریم چنین کاری انجام 
بدهیم. وقتی امام)ره( از ماجرا مطلع شــدند، مخالفت کردند و 
گفتند: »این کار صالح نیســت.« البته آن سال من توفیق پیدا 
نکردم که به حج مشرف شــوم. بنابراین، نخستین حضورم در 
مراسم حج، در سال 6۰ بود. آن سال، همراه کاروان بعثه زودتر از 

سایر کاروان ها عازم عربستان شدم.

همراهباپدرومادردرفاجعهخونینمکه
ســال 66 بود که پدر و مادرم با یکی از کاروان های اهواز به حج 
مشرف شدند. من هم آن ســال در مکه بودم. در آن سال توفیق 
خواندن قسمت مرثیه دعای کمیل را در مدینه در جوار ائمه بقیع 
داشتم که هیچ وقت لذت آن از یادم نمی رود. هر سال، ایرانی ها 
در سفر حج 2راهپیمایی بزرگ در مدینه و مکه برگزار می کردند. 
آن سال هم طبق معمول، قرار بود روز هشتم ذی الحجه مراسم 
برائت از مشرکین برگزار شود. در این راهپیمایی بزرگ، حجاج 
ایرانی و حجاج خیلی از کشورهای دیگر، حضور پیدا می کردند و 
شعار »مرگ بر آمریکا« »مرگ بر اسرائیل« سر می دادند و صدای 
آنها سراسر خیابان ها را فرامی گرفت. آن روز صبح قبل از شروع 
راهپیمایی، در بعثه رهبری مشغول خواندن شعری بودم که یکی 
از دوستانم آمد و گفت: »حاج صادق، امروز اوضاع غیرعادی است. 
سعودی ها مثل هر سال نیستند. خیابان ها پر از نیروهای نظامی و 
امنیتی است.« در همین حین، حجت االسالم هادی غفاری وارد 
بعثه شــد و با ناراحتی گفت: »وضعیت مکه اصاًل عادی نیست. 
اوضاع به هم ریخته و مشــکوک اســت« بالفاصله فؤاد کریمی، 
نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی که عرب زبان بود، آمد و 
گفت: »من از شرطه ها پرسیدم که چه خبر است؟ برای اینکه به 
من مشکوک نشوند، گفتم که عراقی هستم و از این راهپیمایی 
ایرانی ها ناراحتم. می خواهم با شــما همکاری کنم. آنها بعد از 
شنیدن حرف من پوزخندی زدند و گفتند که ما خودمان امسال 
می خواهیم خون به پا کنیم تا درس عبرتی برای ایرانی ها شود و 

دیگر از این کارها نکنند.«
نیروهای سپاه به نماینده امام در امور حج گفته بودند که اوضاع 
چندان مساعد نیســت و احتماالً ســعودی ها قصد انجام دادن 
اقداماتی را دارند، اما ایشان گفته بودند که مراسم حج باید برگزار 
شــود... در بعثه رهبری برنامه ریزی شــده بود که جانبازها در 
راهپیمایی، چند صف عقب تر از بقیه باشند و عده ای از جوان های 
تنومند و جســور جلوی صف حرکت کنند که اگر درگیری شد، 
آنها صف سعودی ها را بشکنند و بقیه جلو بروند. بین ما و جانبازها 
یک فضای خالی به وسعت 4۰متر بود... سریع به سمت صف جلو 
رفتم. هنوز چند دقیقه از شعار دادن آقای مرتضایی فر که می گفت: 
»الموت آلمریکا، الموت الســرائیل« نگذشــته بود که پلیس و 
نیروهای نظامی سعودی درگیری را شروع کردند. آنها هم از جلو و 

هم از پشت سر راهپیمایان تیراندازی می کردند.

سعودیهابهصغیروکبیررحمنکردند
ما صف اولی ها با ســرعت به طرف ســعودی ها حرکت کردیم و 
به آنها فشــار آوردیم تا عقب بروند. آنها ترسیدند و عقب نشینی 
کردند. من فریاد می زدم و به مردم می گفتم کسی نترسد. در آن 
گیرودار، یک دفعه یک شرطه با باتوم به سرم زد. گیج شدم و سرم 
غرق خون شد، ولی توجهی نکردم و کارم را ادامه دادم. سعودی ها 
با گلوله و آب جوش و باتوم و ســنگ تالش می کردند ایرانی ها را 
پراکنده کنند. به صغیر و کبیر هم رحم نمی کردند. محل درگیری 
ما زیر پل حّجون بود. از جانم گذشته بودم و با تمام وجود مقاومت 
می کردم. حین ســنگ اندازی به طرف مأموران آل سعود، دیدم 
یکی از حجاج ایرانی را از باالی پــل به پایین انداختند. عده ای از 
پیرمردها، پیرزن ها و جانبازها زیر دست وپا افتادند و کشته شدند. 
پلیس عربستان دست از تیراندازی برنمی داشت. آنها با قساوت 

تمام، عده زیادی از حجاج را به شهادت رساندند... .
وقتی درگیری شروع شد، حجاج فلسطینی و لبنانی نهایت محبت 
را در حق حجاج ایرانی انجام دادند و در هتل هایشــان را به روی 
آنها باز کردند تا ایرانی ها به آنجا پناه ببرند. مادرم هم همراه عده 
دیگری از حجاج ایرانی به یک هتل فلسطینی پناه برده و تا پایان 
درگیری همانجا مانده بود. بعد هم آنها کمک کرده و او را تا هتل 
اهوازی ها رسانده بودند. گمان می کنم در آن درگیری، نزدیک به 
3۰۰ نفر از حجاج ایرانی شهید و حدود 6۰ تن از نیروهای سعودی 

کشته شدند.* 
*درروزجمعه9مرداد1۳66،نیروهایامنیتیآلسعودبهحجاجایرانی
کهشعار»مرگبرآمریکا«و»مرگبراسرائیل«میدادند،حملهکردند.این
فاجعهدرزمانحکومتملکفهدرخدادودرپیآن،۲۷۵حاجیایرانی

و4۵نفرازحجاجکشورهایدیگربهشهادترسیدند.

درخواست یک برنامه از مردم
روایتهاینابازدفاعمقدس

رابامادرمیانبگذارید
»راویــان کهکشــان« بــه کارگردانــی علی 
فراهانی صدر با موضوع روایت های شنیده نشده 
از دوران دفاع مقدس به زودی وارد مرحله تولید 
می شــود. به گزارش روابط عمومی پروژه، این 
برنامه عنوان یکی از جدیدترین تولیدات مرکز 
مســتند و تلویزیونی سوره اســت و قرار است 

توسط دیبافیلم ساخته  شود. 
راویان کهکشان برنامه ای گفت وگومحور است 
که قصد دارد به روایت های ناب و شنیده نشده 
از دوران 8ســال دفاع مقــدس در گفت وگو با 
قهرمان هــای برآمده از دل مــردم بپردازد. در 
همین راستا عوامل ســازنده بر آن شدند تا از 
مردم در شــهرهای مختلف ایران بخواهند اگر 
سوژه ای را می شناسند که داستانی جذاب برای 

روایت دارد، به آنها معرفی کنند. 
افــراد عالقه منــد می توانند تــا 1۰ مردادماه 
اطالعات ســوژه  خــود را بــه شــماره همراه 
۰91۰836۰۰24 در واتســاپ ارسال کنند تا 
درصورت تأیید عوامل سازنده از آنها در برنامه 
بهره برده  شــود. این برنامه به کارگردانی علی 
فراهانی صدر و تهیه کنندگی مهدی مســتوفی 
برای پخش از تلویزیــون در هفته دفاع مقدس 

ساخته خواهد شد.

برگزاریکنگرهشهدای
استانتهراندرسال14۰۲

رئیس ســازمان حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
ارتش گفــت: »برگزاری یادواره شــهدا نیازمند اســتفاده 
از همه ظرفیت هاســت لذا بــا همیــاری و همدلی تولیت 
امامزادگان، مساجد، سازمان های لشــکری و کشوری در 
تسهیل برگزاری کنگره بزرگداشت شــهدا در تهران اقدام 
کرده ایم.« امیرسرتیپ دوم محمدرضا فوالدی با اعالم این 
خبر افزود: »قرار شد نشســتی با مسئوالن فرهنگی تولیت 
آستان حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( داشته باشیم و نظر 
به اینکه شهرری 551 شهید به کشــور تقدیم کرده است، 
از ظرفیت های آســتان مقدس حضــرت عبدالعظیم)ع( 
استفاده کنیم. مقرر شد با همکاری و همراهی همه مردم در 
سازوکار های مختلف بتوانیم در بزرگداشت یاد شهدا اقدام 
ارزشمندی انجام دهیم.« امیر فوالدی در مورد برنامه کنگره 
شهدای استان تهران در سال 14۰2 گفت: »قرار است سال 
آینده کنگره شهدای استان تهران برگزار شود که به دنبال 
آن یادواره هایی در تمام تهران بزرگ و شهرستان های اطراف 

تهران برگزار خواهد شد.«
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش 
ادامه داد: »برای برگزاری این یــادواره ضرورت دارد که از 
تمام ظرفیت های استان تهران استفاده شود؛ لذا بنا داریم در 
یک هم افزایی، همراهی و همدلی از تمام استان های مقدس 
امامزاده ها، مساجد، ســازمان های لشکری و کشوری برای 
انجام مســئولیت بزرگ کنگره بزرگداشت شهدا در تهران 
استفاده کنیم چرا که این شــهدا مربوط به مردم هستند.« 
امیر فوالدی گفت: »شهدا با هم تفاوتی ندارند. در بزرگداشت 
شهدا هم سازمان های لشکری و کشــوری و هم مردم باید 

دست به دست هم دهند تا کار بسیار خوبی انجام گیرد.«

سرودههاییازشاعرانگیالنی
»افق قاف« کتاب تذکره شاعران پایداری 
استان گیالن با نگارش و تدوین نویسنده، 
پژوهشــگر و شــاعر گیالنی اسماعیل 
محمدپور، منتشر و وارد بازار کتاب شد. 
»افق قــاف« دربرگیرنده زیســت نامه و 
اشاره ای به سروده های 135 شاعر گیالنی 
با موضوع پایــداری، مقاومــت وطنی و 
جهان وطنی است. اسماعیل محمدپور، 

درباره شکل گیری این اثر گفته اســت: »تالش شده با جستاری 
مختصر، آثار شاعرانی که طی 4دهه درخصوص یکی از بزرگ ترین 
بن مایه های ادبیات معاصر جهــان، یعنی پایداری، جنگ، میهن 
و دفاع مقدس، شعر ســروده اند، جمع آوری شود و حاصل آن در 
قالب کتاب برای عموم قابل دسترس باشد.« او در بخشی از مقدمه 
کتاب نوشــته اســت: »کتاب حاضر مجموعه ای از سروده های 
پایداری شاعران گیالن را همراه با زیست نامه و اشاره ای به آثارشان 
دربرمی گیرد. دامنه تعریف »پایــداری« در قرن معاصر از نهضت 
جنگل در گیالن گرفته تا قیام مردم مشــهد در قضیه گوهرشاد، 
وقایع دهه 5۰ قم، تبریز، ورامین و دیگر شهرها و جنگ تحمیلی 
رژیم بعثی عراق علیه ایران در دهه 6۰ شمسی، نهضت های مقاومت 
اسالمی شکل گرفته در منطقه غرب آسیا در دهه های اخیر، نهضت 
بیداری اسالمی و مقاومت مردمی عراق، ســوریه و ایران در برابر 
تاتارهای عصر مدرن -تروریست های داعش- در سال های نه چندان 
گذشته و مفاهیم و موضوعات وطنی و جهان وطنی گسترده شده 
است. در همین دامنه تعریف است که شعرهای شمس لنگرودی، 
م. مؤید و بیژن نجدی با شعرهای غالمرضا رحمدل، بهمن صالحی 
و عبدالرضا رضایی نیا به یک نقطه تالقی می رسند.« »افق قاف« در 
1۰17صفحه به همت انتشارات رج و با حمایت اداره کل حفظ آثار 

و نشر ارزش های دفاع مقدس گیالن منتشر شده است.

خبر

معرفی کتاب

 خبر

حامدیزداني؛روزنامه نگاریاد

نخبهنظامیبود؛بیآنکهدردانشــگاهایندرسرا
خواندهباشد.تبحرزیادشدرپیشبردامورنظامی
اینذهنیتراایجادمیکردکهگوییبرایجنگاوری
تربیتشدهاست.باتوجهبهنقشتأثیرگذارشدراجرایعملیاتهااگراورایکیازبیباکترینومتفکرترین
فرماندهانجنگبنامیمبیراههنگفتهایم.سردارشهیدسیدعلیهاشمییاحاجعلیرزمندهها،قهرمانی
استکهبرایحفاظتازمنطقههوردردوراندفاعمقدسزحماتزیادیکشید.نقشآفرینیدرعملیاتهای
مهمیچونبیتالمقدس،خیبروبدرازجملهفعالیتهایاواست.امامهمترازهمهحفاظتازجزایرمجنون
وفرماندهیقرارگاهنصرتاستکهشهیدهاشــمیدرکارنامهنظامیخوددارد؛قرارگاهیفوقسریو
استراتژیکدردلهورالهویزه؛جاییکهسردارهورباطراحیتاکتیکهایجنگیعراقیهارابهزانودرآورد.
اینرزمنده،سرانجامدرتیرماهسال1۳6۷هنگامحملهعراقبهجزایرمجنونبهشهادترسیدوپیکرش
بعداز۲۲سالبهآغوشخانوادهبازگشت.خاطراتاورااززبانعوضعلیحیدرپور،همرزمشهیدمیشنویم.

فرنیاعربامینیگزارش
روزنامه نگار

مژگانمهرابیگزارش
روزنامه نگار

پزشکیکهمدافعخوزستانشد
چند روزی از اعالم قبول شــدگان آزمون سراسری 
می گذشت. سیدعلی رشته پزشکی دانشگاه مشهد 
قبول شده بود. آرزویی در سر می پروراند که پزشک 
می شود و کمک حال مردم اما این خوشی دیری نپایید 
که جنگ شروع شد. سیدعلی رفتن به دانشگاه را به 
زمان دیگری موکول کرد. بــا خودش گفت: »دفاع از 
ایران واجب تر است.« خوزستان را مثل کف دستش 
می شــناخت. اصالتش اهوازی بود و به همین دلیل 
به زبان عربی هم مســلط بود. همپای دیگر جوانان 
خوزستانی اسلحه به دست گرفت. در روزهای سختی 
که خرمشهر پشت سر می گذاشت سیدعلی مرد میدان 
بود. برای دفاع از این شهر می جنگید؛ مردانه و شجاعانه. 
در آزادســازی خرمشــهر هم نقش پررنگی داشت. 
انگار خمیره اش برای رزم شــکل گرفته بود. با اینکه 
سررشته ای از فنون نظامی نداشت اما آنقدر ماهرانه 
کارها را پیش می برد که گویی سال ها مشق جنگ کرده 
است. بارها می شد حاج علی در محور کرخه آب کانال 
سلمان را که در مســیر تردد عراقی ها بود باز می کرد 
و مانع پیشروی آنها می شد. دیگر اینکه توانسته بود 
نخستین محور غربی خوزستان را از دشمن پاکسازی 

کند که این خود اتفاق مهمی به شمار می آمد.

شناساییهورباکمکنیروهایبومی
اواخر ســال 61؛ قرارگاه نصرت با هدف شناسایی 
منطقه هور و عبور از این منطقه به سوی خاک عراق 
ایجاد شد. سردار محسن رضایی، شهید هاشمی را 
به عنوان فرمانده این قرارگاه فوق سری انتخاب و 
او را مسئول شناسایی منطقه هور کرد. حاج علی 
برای پیشبرد کارها روش جالبی را به کار گرفت و 
به سراغ مردم بومی آنجا رفت. ارتباط دوستانه ای با 
آنها برقرار کرد و بعد از جلب اعتمادشان خواست 
که اطالعات این منطقــه را در اختیارش بگذارند. 
این اقدام شهید هاشمی جواب داد. با کمک افراد 
بومی هور و نیروهای زبده نظامــی، رزمنده ها در 
عملیات هــای بدر و خیبر پیروز شــده و موفق به 
گرفتن جزایر مجنون شدند. پس از این ماجرا سردار 
رضایی محافظت از جزایر مجنون را برعهده شهید 
هاشمی گذاشت. عوضعلی حیدرپور، همرزم شهید 
هاشمی درباره او خاطرات زیادی دارد: »حاج علی از 
فرماندهان متفکر و شجاع بود. خوب فکر می کرد 
و خوب عمل می کرد. در زمانی که قرارگاه نصرت 
فعال بود من از اصفهان به آنجا اعزام شــده بودم. 
شــهید هاشــمی برای محافظت از هور و جزایر 

مجنون خیلی زحمت کشید.« 

فرمانده خالق و خوشفکر
عبدالفتاحاهوازیان،دامادوهمرزمشهیدهاشمیناگفتههایزندگیسردارهوررابازگو
میکند:»حاجعلیهمهفنحریفبود.فوتبالبــازیمیکرد.درسحوزویخواندهبود.
رشتهپزشکیقبولشدهبوداماآخرسرفرماندهجنگشد.بچهکهبودبرگهایسردرخانه
چسباندهبودکهبهدانشآموزانضعیفصلواتیدرسمیدهد.اودرروزهایجنگ،اقتصاد
مقاومتیرادرجبههاجرامیکرد.درقرارگاهمجموعهایبهاسممهندسیسریدرستکرده
بود.آنهاموظفبودندمشکالتبچههایهوررارفعکنند.آنهاموتورگازیطراحیکرده
بودندکهبدونصدادرآبحرکتمیکرد.حاجعلیاخالقخاصیداشتوباهمهمهربانو
خودمانیبود.درکناررزمندههامیخوابید.خیلیازنیروهانمیدانستندکهاوفرماندهاست.

همسرشهمبعدازشهادتسردارمتوجهشدکهاوفرماندهبودهاست.«

 پاهایش تاول زد و دم نزد
سیدصباحموسوی،ازهمرزمانشهیدهاشمیاست.دربارهاومیگوید:»حاجعلیمثلبرادرم
بود.حتییکلحظههمنمیتوانستمازاودلبکنم.روزیکهدرگیریشدیدشدمنبهدستور
حاجعلیبایدیکاسیرعراقیرابهپشتجبههمنتقلمیکردم.درراهبرگشتبهمنطقهیکی
ازدوستانرادیدمکهگفتکجامیروی؟جزیرهسقوطکرد.باشنیدناینحرفدنیادورسرم
چرخید.هرچهصبرکردمخبریازاونشد.نمیدانستمشهیدشدهیااسیر.حالبدیداشتم.«
اوهربارکهبهیادپاهایتاولزدهحاجعلیمیافتدمنقلبمیشودومیگوید:»شهیدهاشمی
ازبسکهدرتکاپوبودپاهایشزخمشدهبود.تعدادتاولهاآنقدرزیادبودکهنمیتوانستحتی
پوتینبپوشد.مرتبمیگفتمحاجعلیتاولهارادرمانکن.میگفتبذارخیالمازجزایرمجنون

راحتشودبعدمیرومتهراندواودرمانمیکنم.هرباریادتاولهامیافتمگریهمیکنم.«

مکث مکث
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مهندسیروشابالغوالیت
آیتاهللجوادیآملی)حفظهاهلل(:
جریان غدیر خم یــک امر توقیفی 
مسلم است؛ پیامبر خلیفه خداست 
و خلیفه کار مســتخلف عنه را انجام 
می دهد، روی این مبنا وجود مبارک 

رســول گرامی درباره امیرمؤمنان)علیهما السالم( مکرر مسئله 
نصب والیت و امامت و خالفت آن حضــرت را بازگو کرد. از آغاز 
نبوت و رسالت این مسئله مطرح بود تا اواخر عمر مبارک حضرت.

اما ابتکاری که رسول گرامی)ص( انجام داد این بود که آن جریان 
بین المللی نصب والیت را در یک زمان خاص و مکان مخصوص 
انجام داد تا احدی نتواند آن را انکار کند. خــدا این کار را درباره 
توحید خــودش نیز کرد، یعنــی در یک صحنــه ای که احدی 
نتواند انکار کند یعنی جریان ﴿أَلَْسُت﴾ توحید خود را بیان کرد. 
 لذا می بینید عبارت هــا، لفظ ها و خصوصیت هــا، میان جریان

 ﴿أَلَْسُت﴾ و جریان غدیر همه شبیه اند. خدای سبحان در سوره 
مبارکه »اعراف« صحنه ﴿أَلَْسُت﴾ را مطرح کرد، خدا از نخستین 
تا آخرین انسان را در یک مشــهد و محضر، شاهد و حاضر کرد، 
ِّکْم﴾، آیا من  در آن صحنه ذات اقدس الهی فرمود: ﴿أَلَْســُت بَِرب
خدای شما هستم؟ در آنجا جایی برای شک نبود تا کسی تأمل 
کند، چون دومی در کار نبود، لذا همه گفتند ﴿َقالُوا بَلَی﴾؛ تو رب 
هستی و ما مربوب هستیم. در جریان غدیر نیز کاری که خدا در 
جریان اقرارگیری بر توحید آن کار را انجام داد، رسول گرامی نیز 
در اقرارگیری به رســالت و خاتمیت خود آن کار را انجام داد، در 
حضور نخستین و آخرین زائران حج خطبه ای خواند... در نتیجه 
دیگر احدی نمی تواند این مسئله را انکار کند... ]اما[ بعضی انکار 
ِّکْم﴾،  کردند... مثل همین مؤمنین اند که در آن صحنه ﴿أَلَْسُت بَِرب

﴿َقالُوا بَلَی﴾ گفتند، بعد کفر، یا نفاق، یا شرک، یا الحاد ورزیدند.
منبع:درساخالقمعظمله،8شهریور1397

غدیرودوصحنهازحضورزنان
بیعت در اسالم نماد تأیید و همراهی است. همچنین ظهور اختیار 
است و اراده نه در سطح فردی بلکه در سطح اجتماعی و حتی 
تمدنی و فرد بیعت کننده با بیعت، نه تنها در سرنوشــت جامعه 
مشــارکت می کند بلکه به آن جهت هم می دهد. در بیان قرآن 
کریم 6بار بحث بیعت آمده است که یک آیه از آن اختصاص به 
زنان دارد. در آیه 12سوره ممتحنه که بحث بیعت اختصاصی 
زنان با پیامبر در فتح مکه اســت. اما بیعت به عنوان حق زنان 
نه تنها در ماجرای فتح مکه متوقف نماند بلکه به غدیر هم رسید 
و در مواقع دیگر نیز تکرار شد. به بیان تاریخ حدود هزار و هفتصد 
زن با امیرالمؤمنین)ع( بیعت کردند که این خود برگی طالیی 
است از حقی که اسالم به زن می دهد و انتخاب و اراده او را منشأ 
اثر می دانــد. اما روی دیگر ماجرای غدیر آنجاســت که یکی از 
مهم ترین احادیث اثبات والیت امیرالمؤمنین علیه السالم، تماما 
توسط راویان زن به ما رسیده است. سلسله سندی که در رأس 
آن حضرت سیده نساء عالمین است. حدیث مشهوری که همه 
ما شنیده ایم: »حافظ ابو موســی محمد بن عمر االصبهانی« از 
محدثان برجسته اهل سنت در قرن ششم هجری حدیث غدیر 
خم و منزلت را با این سند نقل می کند:...از فاطمه دختر علی بن 
موسی، از فاطمه دختر موسی بن جعفر، از فاطمه دختر جعفر 
بن محمد، از فاطمه دختر محمد بن علی، از فاطمه دختر علی بن 
الحسین، از فاطمه دختر حسین بن علی، از  ام کلثوم، از حضرت 
فاطمه زهرا دختر رسول خدا علیهم السالم که فرمود: آیا کالم 
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در روز غدیر که فرمود: »َمن 
کنُت َمواله َفَعلی َمواله« و »أنَت ِمّنی بَِمنِزلَِه هاروَن ِمن موسی« 

را فراموش کرده اید؟!«
این اعتباری است که زن در شروع جریان والیت و نقل آن دارد. 
اگر شرایط زمانه و بستری که این کنش های حیرت انگیز در آن 
رخ داده را هم به محاســبات مان اضافه کنیم، بیش از پیش به 

ارزش این اقدامات و تأثیر تاریخی اش پی خواهیم برد.

کتابغدیر
کتاب »غدیر« بــه قلم مرحوم 
علی صفایی حائری، کتابی است 
خوش خوان و کم حجــم که با 
نثری روان و دلنشین به موضوع 
والیت و عظمــت و ضرورت آن 
می پردازد. در ایــن کتاب کوتاه 
که حجمی کمتــر از 30صفحه 

دارد اما دارای محتوایی عمیق و وســیع اســت، به طرح 
چند مسئله  و تحلیل آنها پرداخته شده است. سئواالتی 
از قبیل چیســتی والیت، زیربناها و پایه های آن، تبیین 
هدف از والیت و رهبری و ضرورت هــای آن و همچنین 
گام های رســول اکرم)ص( برای معرفی و تثبیت والیت، 
در این کتاب مطرح شده و استاد صفایی کوتاه و مفید به 
توضیح این مســائل پرداخته اند. این کتاب هدف جامعه 
اسالمی درباره والیت را تبیین می کند که چگونه با تصحیح 
نگاه به انسان و جامعه انسانی، مسئله غدیر واضح خواهد 
شد. استاد صفایی در این کتاب معتقد است که انسان به 
روشنفکری و روشندلی، به عشق و شناخت، به حجت، به 
نور و به امین نیازمند است و والیت را عهده دار این نیازهای 
عمیق و عظیم انسان می داند، آن هم انسانی که نیاز هایش 
باالتر از رفاه و حریت و آزادی و بیشتر از عدالت است. آنگاه 
انسانی که می خواهد انسان باشد و جامعه انسانی تشکیل 
دهد، نه یک دامپروری بزرگ و نه یک کندوی عادل، این 
انسان ضرورت این شناخت و عشق و این مغز و قلب و این 
حجت و نور و امام را می یابد و به سوی او می شتابد و او را بر 
خویشتن مقدم می دارد؛ که او به او آگاه تر و مهربان تر است.
این کتاب توسط انتشارات لیله القدر-ناشر آثار مرحوم علی 

صفایی حائری- به چاپ رسیده است.

اندیشه مسطور

اندیشه زنان

کتاب اندیشه

ویلفردمادلونگ،پژوهشگرآلمانیومسیحی
کهمیاناهلعلــمومحققانعرصهتاریخ،به
شیخالمستشرقینشهرتداردسالهاستکه
درزمینههایمهمیمانندتاریخاسالمپژوهش
کردهوقلمزدهاست.شــمارشآثاراوکهدر
قالبمقالهوکتاببهفضایعلمیعرضهشده،
ازحوصلهاینمتنخارجاستلکنازمیانانبوه
تالشهایعلمیپروفسورمادلونگمیتوانبه
مهمتریناثراویعنیکتاب»جانشینیحضرت
محمد)ص(:پژوهشــیدرخالفتنخستین«
اشارهکردکهتوســطجمعیازمترجمانبه
فارسیبرگرداندهشدهودرمعرضدسترسی
عالقهمندانقرارگرفتهاست.اینکتابثمره
3دههتالشعلمی-پژوهشیمادلونگاست
کهدربهمنماه1377جایزهجهانیکتابسال
جمهوریاســالمیایرانرادریافتکرد.در
نوشتارپیشروبهبرخیازآرايتحقیقیوی
پیرامونموضوعجانشینیپیامبراکرم)ص(

خواهیمپرداخت.

تالشبراییافتنحقیقت
برای پی بردن به ضرورت آشنایی با نظریات مادلونگ 
در کتاب جانشــینی حضرت محمــد )ص(، کافی 
اســت بدانیم در اکثر پژوهش های شرق شناسان 
منابع اصلی، منابعی هســتند که آرا و دیدگاه های 
اهل ســنت را بازتاب داده و شــیعه به عنوان یک 
مذهب اســالمی به فرقه ای جدا از حرکت اسالمی 
شــباهت یافته و درنتیجه دیدگاه های این مذهب 
از کانون توجهات پژوهشــی دور مانده اســت. اما 
کتاب مادلونگ ســعی کرده برخی از دیدگاه های 
شیعه درباره تاریخ اسالم را مورد توجه قرار دهد و 
با بررسی آثار شیعی در کنار رصد کتب اهل سنت 

به نظراتی ممتاز و نزدیک به حقیقت دست یابد.
عالوه بر ایــن، رویکرد تحلیلی مولف نســبت به 
مسئله جانشــینی پیامبر اســالم)ص( با تکیه بر 
بســیاری از اصیل ترین مأخذ تاریخ اسالم، ارزش 
واالی علمی به اثر بخشــیده اســت و این اثر را به 
جهت پرداخت مســتقل به موضوع جانشــینی 
پیامبر)ص( به یــک کتاب مبتکرانــه بدل کرده 
اســت. همچنین این کتاب برخــالف آثار دیگر 
خاورشناســان غربی کــه غالبا اختالف بر ســر 
جانشینی پیامبر اکرم)ص( را پدیده ای متأخر و از 
پیامدهای دعوت عبداهلل بن سبا به وصایت حضرت 
علی )علیه السالم( می دانند، نخستین بذرهای این 
پدیده را در واپسین ماه های حیات رسول خدا)ص( 
جست وجو می کند. نگاه جدید مولف سبب شده تا 
واقعیاتی که تاکنون برای دیگــر مولفان اروپایی 
ناشناخته مانده بود، شناخته شود و در این میان، 
روشن شود که آرای شــیعیان در تحلیل برخی از 
رخدادهای تاریخی مطابق واقع اســت. اما ناگفته 
نماند که تحقیق ایشــان درعین تالش زیاد برای 
رســیدن به حقیقت، در مواردی هــم با تحلیل 

شیعیان از تاریخ صدر اسالم همخوانی ندارد.

عمیقترینوماندنیتریناختالف
مادلونگ بر این باور است که در تاریخ اسالم هیچ 
واقعه ای عمیق تر و ماندنی تر از مسئله جانشینی 
حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله( موجب اختالف 
نبوده است؛ موضوعی که به صورت یکی از مسائل 
مهم دینی درآمد و تا به امروز عامل اصلی جدایی 
اهل سنت از شــیعیان بوده اســت. او در تبیین 
دیدگاه اهل ســنت درباره جانشینی می گوید که 
ابوبکر به عنوان تنها خلیفــه برحق پیامبر )ص( و 
افضل مردمان پس از پیامبر)ص( است و مهم ترین 

دلیل اهل سنت را انتخاب ابوبکر به امامت جماعت 
مسلمانان توســط پیامبر)ص( در زمان بیماری 
منجر بــه رحلت می داند که با اجماع مســلمانان 
بر خالفت ابوبکر همراه شد؛ هرچند این دلیل در 
ذیل این دیدگاه باید معنا شود که اساسا اهل سنت 
باور دارند پیامبر اکرم)ص( صراحتا جانشینی برای 
بعد از خویش معین نکرده است. او سپس به تبیین 
دیدگاه شیعه مبنی بر امامت بر حق امیرالمومنین 
علی علیه الســالم بعد از پیامبــر)ص( پرداخته و 
از ماجرای غصب خالفت در منظر شــیعه سخن 

می گوید.
مادلونگ در تحلیل این اختالف به 2موضوع اشاره 
می کند: موضوع اول آنکــه به رغم اهمیت موضوع 
جانشینی در اسالم، بسیاری از مورخان معاصر به 
اندازه کافی و مورد انتظار به کم و کیف و ابعاد وقایع 
مرتبط با جانشینی نپرداخته اند. موضوع دوم هم 
آنکه نپرداختن عموم مورخان معاصر از این جهت 
بوده که معتقدند ماجرای جانشــینی و اختالف 
میان شیعه و ســنی زاییده دوران های بعد از قتل 
عثمان بوده است. سپس مادلونگ اظهار می کند 
که درصورت صحت این قرائت از ماجرای جانشینی 
پیامبر)ص(، پرداختن به عمق حوادث تاریخی در 
آن دوران هیچ لزومی ندارد. لکن این قرائت صحیح 
نیســت چرا که برخی از بررسی های قدیمی تر که 
مشخصا به مسئله جانشینی پرداخته است نشان 
می دهد این موضوع، آنچنان که درنظریه متداول 
درباره ریشه های شقاق بین شــیعه و سنی به آن 

اشاره شده مسلما مسئله ساده ای نبوده است.

فردموردانتخابپیامبراکرمص
مادلونگ در کتاب خویش به نظریه ای اشاره می کند 
که معتقد اســت اگر پیامبر اکــرم)ص( درصدد 
انتخاب فردی بعد از خود بود، بــا توجه به برخی 
قرائن، ابوبکر بهترین گزینه بود. عالوه بر این، امت 
اســالمی هم ابوبکر را برمی گزید؛ چرا که او قدر و 
اعتبار واالیی میان مســلمانان داشــت. البته این 
نظریه تمام این مدعا را درصورت این فرض که علی 
علیه السالم ادعای خالفت نداشت عنوان می کند. 
سپس مادلونگ بر این باور اســت که این نظریه 
به عقیده رایج میان وقایع نگاران غیرمســلمان در 
تاریخ اسالم تبدیل شد. باید دانســت که آغاز به 
مسیر اشــتباه افتادن تحلیل گران تاریخ اسالم در 

مورد مسئله جانشینی همین جاست.
از همین نقطه مادلونگ دریچه ای برای طرح نظریه 
خود می گشاید. او معتقد اســت برای آنکه بدانیم 
محمد )صلــی اهلل علیه و آله( به طــور کلی درباره 
خالفت بعد از خود چه نظری داشــته و اصحابش 
چه چیزی را احتماال خطوط اصلی هدایت امت بعد 
از رحلت می دانسته اند، الزم است ابتدا به بررسی 
قــرآن بپردازیم. قرآن هیــچ پیش بینی و یا حتی 
اشاره ]آشکاری[ به جانشینی محمد)ص( نکرده 
و به همین علت مورخان غیراسالمی در این مورد 
تقریبا از آن چشم پوشیده اند. اما این قرآن شامل 
دستورهای خاصی است در مورد حفظ پیوندهای 
خویشاوندی و وراثت و نیز داســتان ها و روایاتی 
درباره خالفت پیامبران سلف و خاندان های آنان؛ 
مطالبی که نمی تواند با جانشینی محمد )صلی اهلل 

علیه و آله( بی ارتباط باشد.

کشفراهیتازه
درنتیجه نکات پیش گفتــه، مادلونگ راهی تازه 
برای کشف حقیقت می گشاید که دیگران نسبت 
به آن یا بی اعتنا بوده و یا کمتر مورد توجه و بررسی 
قرار داده اند و آن راه رجوع به قرآن از 2جهت است. 
محقق باید از یک سو موضوع اهمیت خویشاوندی 
و حق و حقوق آنها را به عنــوان یکی از اصول مهم 
در اندیشه اسالمی رصد کند و از سوی دیگر شیوه 
انتخاب خلیفه در مورد سایر انبیا را مورد مطالعه 

قرار دهد. سپس مادلونگ با توجه به اهمیت ویژه 
قرآن به ادای حقوق خویشان نتیجه می گیرد که 
پیامبــر)ص( درصورت انتخاب جانشــین پس از 
خود، حتما ایــن جایگاه را در اختیــار ابوبکر قرار 
نمی داد؛ آن هم درصورتی که نزدیک ترین خویش 
او علی علیه السالم حی و حاضر بوده است. همچنین 
با توجه به شیوه انتخاب خلفای انبیاي گذشته که 
قرآن داستان آنها را ذکر می کند باز به این نتیجه 
می رسد که شیوه مرســوم، انتخاب نزدیک ترین 
فرد به لحاظ خویشاوندی و نســب بوده است. او 
در تفصیل این جهت از رجوع بــه قرآن به منظور 
روشن شدن شــیوه انتخاب خلیفه توسط انبیاي 

گذشته می گوید:
»در تاریخ پیامبران ســلف، به نقل قرآن، خاندان 
آنان اهمیــت ویژه ای داشــتند. اهل بیت معموال 
یاور اصلــی پیامبران در مقابــل مخالفان آنان در 
جامعه بودند. پس از مرگ پیامبران، خاندان آنان 
وارثان معنوی و مادی ایشــان بودنــد. پیامبران 
از خدا درخواســت می کردند که آنــان را از یاری 
فرزندان شان بهره مند سازد و لطف و مرحمت خود 
را شامل آنان گرداند. پیامبران بنی اسرائیل در واقع 
همه از آدم تا عیسی فرزندان یک خاندان بودند«. 
این همه نشانه آن است که خاندان، نقش مهمی 
در سپردن این جایگاه داشــته است؛ به ویژه آنکه 
در قرآن موارد متعددی از آیات به تکریم خاندان 
پیامبر پرداخته اســت؛ آیاتی نظیر 23شوری که 
مودت و محبت نســبت به خاندان پیامبر)ص( را 

توصیه می کند.
مادلونگ با ایــن مقدمات درواقع بــه این نتیجه 
می رسد که خاندان پیامبر)ص( همچون خاندان 
سایر پیامبران ســلف از جایگاه رفیعی برخوردار 
اســت و این افراد را خداوند از هر نوع پلیدی پاک 
گردانده اســت. البته کافرانی از ایــن خاندان که 
با پیام و رســالت پیامبر)ص( مخالفت می کردند 
همانند کافــران خاندان های پیامبران ســلف از 
لطف خدا محــروم بودند. ماننــد ابولهب، عموی 
محمد)ص( و همسرش که از قضا قرآن نیز به ذم 
آنها در یک ســوره پرداخته است. اما وجود چنین 
استثناهایی تأثیری بر لطف الهی نسبت به اهل بیت 
نداشــت. ســپس نکته نهایی خود را در این باره 
اینگونه بیان می کند: قرآن به ما نشــان می دهد 
که محمد)ص( هرگز درنظر نداشــت تا ابوبکر را 
جانشــین خود کند و حتی او به جانشینی ابوبکر 
رضایت نمی داد. محمد)ص( جانشینی خود را جز 
در نور هدایت قرآن که درباره جانشینان سلف بیان 
شــده بود، نمی دید. پیامبران پیشین کمال لطف 
الهی را در این می دانســتند که جانشینان آنان، 
فرزندان یا خویشاوندان نسبی شان باشند و از خدا 

نیز چنین خواسته بودند.

پاسخبهیکاشکال
اهل سنت نسبت به این دیدگاه مادلونگ یک ایراد 
وارد می کنند. آنها می گویند: »مطابق آیه 40سوره 
احزاب، پیامبر اکرم)ص( خاتم نبوت است و الزم 
نبود یکی از خویشــاوندان خود را به جانشــینی 
تعیین کند. شاهد این مطلب آنکه خدا مقدر کرد 
همه پسران محمد)صلی اهلل علیه و آله( در کودکی 
از دنیا بروند. به همین دلیل محمد)ص( کسی را 
به جانشــینی خود تعیین نکرد چون می خواست 

امر خالفت را براســاس اصل قرآنی شورا به امت 
اسالمی واگذارد«.

مادلونگ در پاسخ به این ایراد می گوید: »البته این 
بحث تعبیری بســیار به دور از حقیقت از عبارت 
»خاتم پیغمبران« است؛ زیرا حتی اگر این عبارت 
قرآنی را به معنی »آخرین پیامبران« بدانیم دلیلی 
وجود ندارد که محمد)ص( نتواند کسی از خاندان 
خود را بــرای رهبری دینی )به جــز امر نبوت( و 
دنیوی امت اســالمی پس از خود تعیین کند. در 
قرآن فرزندان و خویشاندان نسبی پیامبران، وارثان 
ملک، حکم، حکمت، کتاب و امامت آنان هستند. 
استنباط اهل ســنت از اصل خالفت، جانشینی 
پیامبر)ص( در هر امری به جز امر نبوت اوست. چرا 
نباید جانشینی پیامبر)ص( را در این مورد مانند 
پیامبران گذشــته یکی از خویشاوندان او برعهده 
بگیرد؟ اگر خواســت خدا واقعا ایجاب می کرد که 
هیچ یک از آنان نباید جانشــین او شــوند، چرا او 
مقدر نفرمود که اســباط و دیگر خویشاوندان او 
چون پسرانش از دنیا بروند؟ بنابراین جای شک در 
صحت این گفتار وجود دارد که محمد به این سبب 
از تعیین جانشینی برای خویش خودداری کرد که 
خواســت خدا بر این بود که از خالفت موروثی در 
خاندان او جلوگیری کند و محمد می خواست که 
مسلمانان سرپرست خود را از طریق شورا تعیین 
کنند. قرآن به مومنان توصیه می کند که بعضی از 
امور را از راه شــورا حل و فصل کنند اما نه مسئله 
جانشینی پیامبر را. این امر به نص قرآن با انتخاب 
الهی تعیین می شود و خداوند معموال جانشینان 
آنان را از خویشاوندان خود آنان برمی گزیند؛ خواه 

این جانشینان پیامبر باشند یا نباشند.«

پاسخبهیکسؤالمهم
چرا محمد)صلی اهلل علیه و آله( از تنظیم برنامه ای 

صحیح برای جانشینی خود کوتاهی کرد؟
 ابتدا باید دانســت که با توجه به دیدگاه شیعیان، 
اصل این سؤال غلط است؛ چرا که براساس اعتقاد 
و باور شــیعیان پیامبر اکرم)ص( مطابق دستور 
خداوند در موارد متعدد ازجمله غدیر خم جانشین 
خود را به مردم معرفی کرده است. لکن مادلونگ 
فرض اینکه پیامبر)ص( جانشــینی برای خویش 
برنگزیده را باور کرده و به این سؤال اینگونه پاسخ 

داده است:
یک تبیین ساده اسالمی برای پاسخ به این سؤال 
چنین است که پیامبر)ص( در مورد چنین تصمیم 
خطیری منتظر بود وحی اي از جانب خداوند برسد 
و چنین وحی اي نرســید. مورخان غیرمســلمان 
شاید بیشــتر مایل باشــند چنین نظر بدهند که 
تردید محمد به این ســبب بود که می دانســت 
جانشینی یکی از بنی هاشم با توجه به رقابت های 
دامنه دار بین قبایل قریش بــرای رهبری ممکن 
است با مشکالت زیادی مواجه شود. محمد)ص( 
درســت 3 ماه قبــل از رحلتش الزم دیــد که در 
اجتماع عظیمــی به حمایت از پســرعموی خود 
سخن گوید. ظاهرا آن هنگام موقع مناسبی نبود 
که علی)ع( را به جانشــینی خــود منصوب کند. 
احتماال محمد)ص( به امیــد آنکه طول عمر او به 
اندازه ای باشد تا یکی از اســباطش را تعیین کند 
این تصمیم گیری را به تأخیــر انداخت. رحلت او 
در بین امتش حتی پس از بیماری جانکاه او امری 

غیرمنتظره بود.
البته بایــد اضافه کرد که این دیــدگاه مادلونگ، 
مطابقت بــا اعتقاد و باور مســلمانان نســبت به 
پیامبر اکرم)ص( ندارد؛ چرا که به باور شــیعیان، 
پیامبر)ص( از زمــان رحلت خویــش آگاه بود و 
در همیــن راســتا اقدامات مهمی بــرای معرفی 
علی علیه الســالم انجام داد. هرچند برخی از این 
اقدامات توسط بعضی اصحاب متوقف شد که تاریخ 

درباره آنها بسیار سخن گفته است.

راهی تازه برای کشف حقیقت
مروری بر نگاه پروفسور مادلونگ نسبت به مسئله جانشینی حضرت محمد ص

شمیمیازعبقاتانوار
ســیدمیرحامد حســین هندی نیشــابوری از بزرگ ترین 
متکلّمــان و عظیم ترین عالمان و از مفاخر شــیعه در اوایل 
ســده ســیزدهم هجری قمری در بلده میره لکهنو هند به 
تاریخ پنجم محرم 1246ه. ق به دنیا آمد. ایشــان تعلیم را 
از سن 6ســالگی با رفتن به مکتبخانه و پیش شیخی به نام 
شیخ کرمعلی شروع کرد. اما پس از مدت کوتاهی پدر ایشان 
خود عهده دار تعلیم وی شد و تا سن 14سالگی کتب متداول 
ابتدایی را به وی آموخت. میرحامد حسین در سن 15سالگی 
و پس از رحلت پدر بزرگوارش بــرای تکمیل تحصیالت به 

سراغ استادان دیگر رفت.
میرحامد حسین عالمی پرتتبع و پر اطالع و محیط بر آثار 
و اخبار و میراث علمی اســالمی بود تا حدی که هیچ یک از 
معاصران و متأخران و حتی بســیاری از علمای پیشین به 
پایه او نرســیدند. همه عمر خویش را به بحث و پژوهش در 
اسرار اعتقادات دینی و حراست اسالم و مرزبانی حوزه دین 
راستین گذرانید و همه  چیز خود را در راه استواری حقایق 
مسلم دینی از دســت داد چنان که مؤلف ریحانه االدب در 

این باره می نویسد: 
»...در مدافعه از حوزه دیانت و بیضه شــریعت اهتمام تمام 
داشته و تمامی ساعات و دقایق عمر شریفش در تألیفات دینی 
مصروف بوده و آنی فروگذاری نداشته تا آنکه دست راست او 
از کثرت تحریر و کتابت عاطل شده و در اواخر با دست چپ 
می نگاشته است...« و به گفته مؤلف نجوم السماء زمانی که 
دست چپ ایشان هم از کار می افتاده است ایشان دست از کار 
برنداشته و مطالب را با زبان امالء می کرده است و هیچ مانعی 

نمی توانست ایشان را از جهاد علمی باز دارد.
در همان روزگار جوانی میرحامد حسین، کتاب منتهی الکالم 
توسط یکی از علمای اهل ســنت به نام مولوی حیدر علی 
فیض آبادی در رد بر امامیه با تبلیغات فراوان نشر و گسترش 
یافت به گونه ای که عرصه بر عوام و خواص از شیعه تنگ شد. 
از یک طرف مخالفین مدعی بودند که شــیعه قادر بر جواب 
مطالب این کتاب نیســت تا آنجا مؤلف کتاب می گفت اگر 
نخستین و آخرین شیعه جمع شوند نمی توانند جواب کتاب 
مرا بنویسند و از طرف دیگر علمای بزرگ شیعه هند ازجمله 
سلطان العلماء، سیدالعلماء، مفتی سیدمحمد عباس تستری 
و دیگر اعالم به سبب اوضاع خاص سلطنت و مالحظات دیگر 

امکان جواب دادن را نداشتند.

 در این زمان بود که میرحامد حســین وارد میدان شــد و در 
فاصله 6ماه کتاب اســتقصاء االفحام فی نقــض منتهی الکالم 
را به گونه ای تصنیف کرد که باعث حیرت علما حتی اســتادان 
ایشان گشته و مورد اســتفاده آنان قرار گرفت و نشر آن چنان 
ضربه ای بر مخالفین وارد کرد که هیچ یــک از آنان حتی خود 
مؤلف منتهی الکالم پس از ســال ها تالش و کمــک گرفتن از 
والیان مخالفین و برگزاری اجتماعات مختلف از عهده جواب آن 
برنیامدند. پس از آن به تألیف کتاب شوارق النصوص پرداخت 
و سپس مشغول تألیف کتاب عظیم عبقات األنوار شد که تا آخر 
عمر در امر تحقیق و تصنیف آن همت گماشت. این کتاب مهم 
و ارزشمند در رد باب امامت کتاب تحفه اثنا عشریه عبدالعزیز 
دهلوی نوشته شده اســت. درباب توضیح اسم کتاب باید گفت 
عبقات به فتح عین و کسر باء جمع عبقه به معنای چیزی است 
که بوی خوش دارد و انوار بفتح نون و ســکون واو به معنای گل  

یا گل سفید است.
میرحامد حســین در این کتاب می کوشــد تا فلسفه امامت را 
روشن کند و نشان دهد که اسالم آن دینی نیست که در دربار 
خلفا مطرح بوده است. وی در این کتاب حرف به حرف مدعیات 
دهلوی را با براهین استوار و مستند نقض کرده است و کتاب را 
در دو منهج به همان صورتی که در باب هفتم کتاب تحفه آمده، 

سامان بخشیده است.

چگونگیبحثوسبکاستدالل
وی هر مجلد از منهج دوم کتاب را در یــک یا دو جزء قرار داده 
است. نخست در سند حدیث و اثبات تواتر و قطعی الصدور بودن 
آن، تنها از طرق عاّمه بحث  کرده و با استناد به مدارک معتبره 
اهل ســنت از زمان پیغمبر اکرم)ص( و عصر صــدور تا زمان 
مؤلف)به صورت قرن به قرن( ابتدا به توثیق و تعدیل هر یک از 
راویان بالواسطه حدیث از طریق قول دیگر صحابه و سپس به 
توثیق و تعدیل هر یک از صحابه و توثیق کنندگان آنها از طریق 
قول تابعین و در نهایت به توثیق و تعدیل طبقات بعد از طریق 
کتب رجال و تراجم و جوامع حدیثی و مصادر مورد وثوق خود 
آنها تا به زمان خود، پرداخته اســت. آنگاه بــه تجزیه و تحلیل 
متن حدیث پرداخته و سپس وجوه استفاده و چگونگی داللت 
حدیث را بر وفق نظر شیعه تشریح  کرده و در پایان کلیه شبهات 
و اعتراضات وارده از طرف اهل سنت را یک به یک نقل و به همه 
آنها پاسخ داده است. و در این زمینه گاهی برای رد دلیلی از آنان 
به کلمات خود آنان استدالل کرده است. همچنین ایشان در هر 
مطلب و مبحث که وارد می شود، کلیه جهات و جوانب قابل بحث 
آن را مدنظر قرار داده و حق تحقیق و تتبع را نسبت به موضوع 
مورد بحث به منتهی درجه ادا می فرماید و مطالعه کننده را برای 
هرگونه تحقیقی پیرامون موضوعاتــی که در این کتاب مطرح 

شده، از مراجعه به کتب و مصادر دیگر بی نیاز می کند.
پینوشت:برگرفتهازکتابعبقاتاالنوارفیامامهاالئمهاالطهار
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به قالب و چارچوبي متصلب و فاقد انعطاف در تعريف 
مدخل بود كه نشان از ذهنيتي ماقبل فلسفه تحليلي 
و گرفتار رسوبات ذات گرايي داشت و حتي نگاهي به 
تنوع شــكل و فرم مدخل ها در دانشنامه هاي معتبر 
ســينمايي مي تواند در رفع اش مفيد باشد و ديگري 
)در پيوند با مورد اول( مجاز ندانستن بهره گيري از نگاه 
شخصي در مدخل نگاري كه ارجاع شان مي دهم به 
كتاب مشهور »فرهنگ زندگينامه اي سينما« به قلم 
ديويد تامسن، منتقد صاحب نام انگليسي كه در سال 
1975 منتشر شد و تاكنون بارها به چاپ رسيده است 
)چاپ ششم اش در سال 2014 به بازار آمد( در طول 
اين )نزديك به (50سال نه تنها كسي معترض رويكرد 
و نگاه شخصي تامسون به موضوع نشده و اطالق عنوان 
»فرهنگ« به تأليف او را به پرســش نكشيده، بلكه 
برعكس نقطه قوت كتاب را در هم تنيدن نگاه شخصي 

نويسنده با قالب داده محور متن دانسته اند.
با گذشــت حدود یک ســال و نیم 
از انتشــار کتاب و تجدید چاپش، فکر می کنید 
راهنمای فیلم سینمای ایران چقدر در جدی تر 

گرفتن فیلمفارسی نقش داشته است؟
در اين باره شايســته اســت كه مخاطبان كتاب سخن 
بگويند. از نگاه من ايجاد تغيير )يا حتي رخنه و شكاف( 
در باور نادرستي كه در طول سال ها، فربه و ستبر شده و 
كاربردش عموميت يافته، كار راحتي نيست. فيلمفارسي 
يكي از كليشه هاي رايج نقد و تاريخ نگاري ماست )مشابه 
پندارهايي در نقد ادبي كه هوشــنگ گلشــيري از آنها 
با عنوان خرافه ياد مي كــرد( و از آنجا كه مدعيان نقد و 
تاريخ نگاري را از زحمت توضيح  پديده و گاهي حتي ديدن 
فيلم راحت مي كند، مقبوليت يافته است )وقتي مي توان با 
تكرار گفته هاي درست و نادرست پيشينيان مقاله اي بافت 
يا كتابي ساخت، چرا خود را به زحمت بيندازيم؟( با اين 
حال استقبال از كتاب، بهره گيري از آن به عنوان منبع در 
برخي برنامه هاي رسانه اي و تلويزيوني و استناد به آن از 
سوي اهل نظر، مجالي براي اميدواري به تغيير اين حال و 
هواي فرهنگي ايجاد مي كند. البته اين كتاب نه نخستين 
گام من در اين عرصه كه ادامه مسيري طوالني است و آن 
را بايد در امتداد مقاله ام درباره سينماي جنايي فارسي در 
هفته نامه سروش )30 سال  پيش(، سخنراني ام در همايش 
سينماي متفاوت فرهنگسراي ارسباران )2دهه پيش( و 
مجموعه دي وي دي هاي فيلمفارسي كه يك دهه قبل 

به بازار آمد، ديد.
اگر بخواهیم حرف منتقدان کتاب را 
جمع و جور کنیم و دربــاره یک حرف بخواهیم 
کمی بحث کنیم این است که رویکرد کلی کتاب 
در برخورد با فیلم های متفاوت خوار شــمردن و 
بی ارزش دانستن این نوع فیلم هاست. گویی برای 
اثبات ارزش فیلم های عامه پســند مورد عالقه 
نویسندگان کتاب باید فیلم های متفاوت طرد و 
تحقیر شــوند تا به این ترتیب وزن و ارزش آثار 

موردپسند نویسندگان کتاب باال برود.
اينگونه اتهام زني هــا از جفا هايي بود كه حتي بعضي 
دوستان هم در حق كتاب روا داشتند. بيهوده نيست 
غالمحسين صديقي، كه او را پدر جامعه شناسي ايران 
مي شناسند، از بي انصافي به عنوان يكي از نقاط ضعف 
اخالقي هموطنانش ياد مي كنــد. مغرضان به كنار، 
دوستان را دعوت مي كنم تا مدخل فيلم هايي چون 
»سياوش در تخت جمشيد«، »چشمه«، »مغول ها«، 
»طبيعت بي جان«، »گزارش« و... را دوباره بخوانند )از 
اينها »متفاوت« تر هم داريم؟( و آن گاه داوري كنند كه 
نشاني از خوارانگاشتن اين فيلم ها در مدخل هايشان 
يافته اند يا خير؟ البته بعضي دوستان هم بحث كيفي 
را كمي كردند و كوتاهي بعضي مدخل ها را مصداق 
توهين به فيلم هاي محبوب شان يافتند )در حالي كه 
ممكن است كتابي كه به فيلمي اختصاص يافته نكته 
تازه اي درباره آن نداشته باشد و در مقابل يادداشتي 
چند سطري منظري تازه به بحث بگشايد(. از مصاديق 
اين ســوءتفاهم ، مدخل »گوزن«هاست كه تأكيد 
مي كنم درباره فيلمي كه بسيار درباره اش گفته اند و 
نوشته اند، نكته تازه اي به ما مي گويد )همان كاري كه 
هر مدخل بايد بكند( اتفاقاً در مورد اين فيلم شــروع 
به يادداشت برداري براي نگارش مدخل كرده بودم، 
ولي وقتي مدخل فعلي به دســتم رسيد از ادامه كار 

چشم  پوشيدم. 

علیه کلیشه های نقد و تاریخ نگاری سینمایی
گفت وگو با حسن حسينی؛ مولف كتاب راهنمای فيلم سينمای ايران

ایوب ربیعیگزارش
روزنامه نگار

اما و اگرهای باشگاه فیلم اولی ها
تشکیل باشــگاه فیلم اولی ها و تغییر ضوابط صدور مجوز 
کارگردانی سینما برای افرادی که قصد ساختن نخستین فیلم 
سینمایی شان را دارند، یکی از مهم ترین تصمیمات مدیریتی 
سازمان سینمایی است؛ تغییر ضوابط و مقرراتی که کار را از 
دست صنف )کانون کارگردانان( خارج  کرده و به دولت )بنیاد 
سینمایی فارابی( سپرده است. اینکه این تغییرات تا چه اندازه 
به سود سینمای ایران تمام خواهد شد، موضوعی است که با 
گذر زمان می شود درباره اش قضاوت کرد. هرچند تا همین 
جای کار هم شاهد واکنش های متفاوتی نسبت به تشکیل 

باشگاه فیلم اولی ها بوده ایم.

انتقاد ایسفا
در سكوت كانون كارگردانان كه به داشــتن نماينده در كميته 
تأييد صالحيت فيلم اولی ها بســنده كــرده، انجمن فيلم كوتاه 
ايران )ايســفا(، را شــايد بتوان مهم ترين منتقد دستورالعمل 
باشگاه فيلم اولی ها دانست. در بخشی از بيانيه ايسفا چنين آمده 
است: انجمن فيلم كوتاه ايران )ايسفا( با انتشار مطلبی نوشت: در 
ماه های گذشته به رغم ارتباط و گفت وگو با رئيس محترم سازمان 
سينمايی و ارائه طرح ها و پيشــنهادها و تمايل برای همكاری، 
اما در عمل بــه هيچ كدام از نظرات ما اشــاره و توجهی نشــده 
است. انتشار »دستورالعمل تأييد صالحيت حرفه ای كارگردان 
فيلم اول« توسط بنياد سينمايی فارابی و شــروع فعاليت آن از 
11تيرماه، بازهم نشان داد كه سازمان سينمايی و معاونت های 
آن، به خصوص در موضوع فيلم كوتاه هيچ اعتقادی به استفاده از 
نظر مشورتی صنف نداشته و با وجود همه حرف ها و مصاحبه ها، 
هيچ اعتقادی به جايگاه صنف فيلم كوتاه ندارند و به آن اهميتی 
هم نمی دهند. انتشار اين دستورالعمل كه حاوی مجموعه ای از 
ايرادات محتوايی و شكلی است نشــان داد كه كامال با رويكردی 
مغرضانه و غيركارشناسی نوشته شده است كه در ادامه به برخی 
از ابهامات و اشكاالت اين دســتورالعمل اجرايی اشاره می كنيم. 
اما در ابتدا الزم اســت تأكيد كنيم كه نظــر واضح انجمن فيلم 
كوتاه ايران حذف هرگونه مانع بــرای ورود به عرصه توليد فيلم 
سينمايی است. چرخه شناسايی صالحيت و توليد اثر بايد از دل 
خود صنعت سينما و صنوف حرفه ای دست اندركار به دست  آيد 
نه از طريق دستورالعمل های يك سازمان دولتی كه وظيفه اش 
  مديريت، حمايت، همراهی و تســهيل امور است. اگر دانشجو، 
عالقه مند، كارگردان فيلم كوتاه و يا اساسا هر شخصی كه بتواند 
ســرمايه الزم برای توليد فيلم را فراهم كند، چرا بايد صالحيت 
حرفه ای اش تأييد شود؟ وظيفه تهيه كننده برای چيست؟ كاش 
پيش از هر تأييد حرفه ای كارگردان فيلم اول، دستورالعملی برای 
تأييد سرمايه گذاری و تهيه كنندگی فيلم اول نيز منتشر می شد؛ 
تهيه كننده ای كه الزم اســت الزامات فيلم اول يك كارگردان را 
بشناسد، نه آنكه فقط حريص و منتظر جذب سرمايه از سوی يك 

كارگردان اولی مشتاق باشد.«

شیوه امتیازدهی
اما دستورالعمل تأييد صالحيت حرفه ای متقاضيان ساخت فيلم 
اول چه ويژگی هايی دارد؟ مهر در تحليلی به واكاوی شرايط تازه 
ورود فيلم اولی ها به عرصه ســينمای حرفــه ای پرداخته كه در 
بخش هايی از آن آمده است: »اولين نكته جالبی كه به چشم می آيد 
افزايش عدد كسب امتياز در دوره جديد صدور مجوز كارگردانی در 
بنياد سينمايی فارابی است. به عنوان مثال طی سال های گذشته 
100 امتياز برای دريافت مجوز كارگردانی درنظر گرفته شده بود 
و درصورتی كه فرد متقاضی موفق به دريافت حداقل 70 امتياز 
می شــد می توانســت مجوز كارگردانی خود را دريافت كند، اما 
در قوانين جديدی كه اعالم شده ســقف امتياز به 150 رسيده و 
متقاضی با دريافت حداقل 100 امتياز می تواند مجوز كارگردانی 
خود را دريافت كند. بحث تفكيــك امتيازدهی به متقاضيان از 
اهميت بسياری برخوردار است كه در دهه90 نيز با اعالم تفكيك 
امتيازها، بسياری از متقاضيان نسبت به اين روند معترض بودند. 
بی شك در سياست های جديد صدور مجوز كارگردانی، تفكيك 
امتيازها با تغييرات بسياری همراه است كه هنوز اطالعات دقيقی 
درباره آن منتشر نشده اســت. در دوره گذشته بيشترين امتياز 
برای فيلم يا نمونه كاری بود كه توسط متقاضی ارائه می شد و برابر 
50 امتياز بود. دريافت اين امتياز از اهميت بسياری برخوردار بود 
به گونه ای كه اگر فرد متقاضی نمی توانست حداقل نيمی از اين 
50 امتياز را دريافت كند، امتيازهــای ديگر وی مورد تأييد قرار 
نمی گرفت. اما در ضوابط جديد دريافت مجوز كارگردانی امتياز 
 فيلم يا نمونه كار به ۶0 امتياز رســيده و نسبت به ديگر بندهای

 مورد نظر بيشترين امتياز را از آن خود كرده است.
مســئله جالبی كه بايد در ضوابط جديد به آن توجه كرد سوابق 
فعاليت های حرفه ای متقاضی است كه 35 امتياز دارد؛ فعاليت هايی 
كه تا امروز هيچ تفكيكی برای آن اعالم نشده و مشخص نيست 
كه اين فعاليت های حرفه ای چه مواردی را شــامل می شود. اين 
درحالی است كه طی سال های گذشــته فعاليت های حرفه ای 
متقاضی، اولويت بندی شده و مورد توجه قرار می گرفت. به عنوان 
مثال 15 امتياز برای دستياری كارگردانی درنظر گرفته شده بود 
كه متقاضی درصورت فعاليت در اين رشته می توانست بين 2 تا 
15 امتياز را دريافت كند؛ امتيازی كه به راحتی به دست نمی آمد. 
به عنوان مثال برخی از دستياران كارگردان كه تمايل به دريافت 
مجوز كارگردانی داشتند با اينكه تجربه دستياری كارگردانی در 
پروژه های بزرگ و همكاری با كارگردانان مطرح را داشتند، از اين 
بخش امتياز كمی دريافت می كردند. همچنين 15امتياز نيز برای 
ديگر فعاليت سينمايی البته خارج از محدوده كارگردانی درنظر 
گرفته شده بود. عالوه بر آن 10 امتياز نيز برای جوايز فيلم ها در 

سطح بين المللی درنظر گرفته شده بود.
مدارک تحصيلی و آموزشی از ديگر مواردی است كه در دريافت 
امتياز برای متقاضيان مورد توجه قرار گرفته است، در ضوابط و 
قوانين جديد امتياز اين بخش 25 امتياز درنظر گرفته شــده كه 
پيش از اين برای آن 10امتياز درنظر گرفته شده بود؛ به گونه ای 
كه اگر فردی دكتری سينما داشت می توانست 10 امتياز كامل 
اين بخش را دريافت كند، متقاضی با مدرک كارشناسی سينما 7 
امتياز دريافت می كرد. البته متقاضی اي كه تحصيالت دانشگاهی 
در حوزه سينما نداشت، با مدرک كارشناسی به باال امتيازی بين 

2 تا 3 دريافت می كرد.
در ضوابط جديد هرچند باز هم در اين بخش نوع امتيازدهی اعالم 
نشده است اما در تبصره ای آمده است: مدارک انجمن سينمای 
جوانان ايران و باشگاه فيلم اولی های بنياد سينمايی فارابی در حكم 
مدارک كارشناسی ارشد رشــته های سينمايی است. همچنين 
مدارک ساير مؤسسات آموزشی دارای مجوز از سازمان سينمايی 

در حكم رشته های سينمايی كارشناسی است.

نگاه صفر و صدي

با آنكه كاوسي چهره محبوبي بين نسل هاي بعدي 
روشنفكران )به خصوص آرمان خواهان چپ گراي 
دهه50( نبــود )اين را به راحتــي از نگاه هفته نامه 
فردوسي به او مي توان دريافت(، اما بين نگاه صفر و 
صدي او به سينماي فارسي كه به كل از واقعيت هاي 
اقتصادي، صنعتي و فرهنگي ايــران دهه هاي 30 
و 40 منتزع بود و فانتزي هــاي آرمان گرايانه اين 
روشنفكران، قرابتي مي توان يافت. اين قرابت آنقدر 
بود كه اين روشــنفكران را به پــي گرفتن رويكرد 
كاوسي در قبال سينماي فارســي وادارد و كارنامه 
كاوسي را به يكي از مصاديق »كين انديشي« در تاريخ 
فرهنگي ايران معاصر بدل  سازد )عبارتي كه داريوش 
آشــوري آن را براي توضيح جهان بيني و عملكرد 
گروهي از روشــنفكران ايراني، بــه كار مي گيرد(. 
به دنبال تحوالت سياســي ســاليان بعد، تركيب 
»سينماي فاســد و بي هويت گذشته« چندسالي 
براي اشاره به سينماي فارسي به كار گرفته شد كه 
بخش »بي هويت« اش ادامه همان تعريف كاوسي از 
فيلمفارسي )به عنوان پديده اي كه نه فيلم است و 
نه فارســي( بود و بخش ديگر از نگاه ايدئولوژي زده 

روز مي آمد. 

تداوم واژه  فیلم فارسي
حسن حسینی: تابســتان 1402 
واژه  »فيلم فارســــــي« 70ساله 
مي شــود. دوام آوردنــش طي اين 
سال ها بي دليل نيست. يكي از داليل 
تداوم  اين نگاه به فيلم، ادبيات و هنر 
عامه پسند ، خوارشمردن سرگرمي در 
فرهنگ ماست كه ريشه اي تاريخي 
دارد. در دوران معاصــر، رويكــرد 
آموزشي روشــنفكران فرانكو فيل 

عصر قاجار به كاركرد رسانه و صنعت ســرگرمي نقش بسزايي 
در تشديد اين نگاه داشت، به ويژه از آن رو كه آنان سياستگذاران 
فرهنگي عصر پهلوي اول هم بودند )يعني زمانه اي كه هوشنگ 
كاوسي سازنده واژه فيلمفارســي در آن باليد و پرورش يافت( از 
ياد نبرديم كه سازمان پرورش افكار در آن دوران نقشي آموزشي 
براي سينما و رسانه ها قائل بود. در سال هاي آتي تأثيرگذاري اين 
نگاه بر فرهنگ عمومي هم به چشم مي آيد. 2نظرسنجي وزارت 
فرهنگ و هنر )سابق( از سينماروها در نيمه دهه 50 نشان مي دهد 
كه بســياري از آنها هم از نام بردن از سرگرمي و سرگرم شدن به 
عنوان انگيزه سينما رفتن اكراه داشتند و در مقابل بر آموزندگي 
فيلم ها به عنوان ارزش مطلوب شان تأكيد مي كردند )شعارهاي 
آموزنده البه الي فيلمفارسي ها هم تابعي از اين رويكرد كلي ملت/ 
دولت بود(. به هررو، كاوسي كه در چنين فضايي رشد يافته بود، 
كار مطبوعاتي اش را از دهه20 با قلم زدن در نشــريات سياسي / 
جنجالي اي آغاز كرد كه الگوي شان »مرد امروز« محمد مسعود 
بود. او در بازگشت از ســفر اروپا در اوايل دهه30 متوجه شكاف 
عميق سينماي نحيف بومي با صنعت سينماي آمريكا و سينماي 
هنري اروپا شد و چاره  را در نفي تماميت اين سينما و از بيخ و بن 

برافكندنش يافت.

 تلقی نادرست
 مدیران سینمایی دهه 60

مديران و سياستگذاران بنياد فارابي به عمد يا به سهو تلقي 
نادرستي مبني بر يكي دانســتن فرهنگ حاكم در دوران 
پهلوي دوم و فرهنگ عامه در ايــن دوران )كه از جمله در 
فيلمفارسي ها تجلي مي يافت( را بر فضاي فرهنگي دهه ۶0 
حاكم ســاختند. غافل از اين واقعيت تاريخي كه تقابل )و 
حتي تضاد( اين دو فرهنگ بســيار بيش از اشــتراک آنها 
)به خصوص در دهه 50( بود. به هر رو از آنجا كه اين رويكرد 
ابزاري براي طرد و حذف سينماگران به جا مانده از آن دوران 
در اختيار مديران فرهنگي مي گذاشــت، از به كارگيري اش 
ابايي نداشــتند. جالب آنكــه از مطبوعات ســينمايي آن 
زمان صدايي به اعتراض برنخاســت كه هيچ، با روند حذف 
فرهنگي همنوا هم شــدند. در ســال هاي اخير، بدل شدن 
فيلمفارسي به پديده اي تاريخي امكان نگاهي آكادميك و 
عيني تر به آن را فراهم آورده اما هنوز هم موانع پيش رو كم 
نيستند. از رسوبات نگاه  ايدئولوژي زده ساليان پيش به نقد 
و تاريخ نگاري گرفته تا دشواري هاي اقتصادي روزنامه نگاري 
و نقد كه وقت گذاشتن روي كار پرزحمت و بي اجر و ارجي 
چون پژوهش را براي نويسندگان جوان تر ناممكن ساخته و 
براي آنان چاره اي جز پذيرش گفته هاي پيشينيان و تكرار 

آن باقي نمي گذارد.

پالن 1

پالن 3

پالن 2

شهاب مهدوی ؛ روزنامه نگارگزارش

در تدارک جلد های بعدی
مشغول یادداشت برداري و تکمیل منابع ام. دوستي پیشنهاد مي کرد که براي سهولت در کار 
جلد دوم را به 2بخش، از 1361 تا 1376 و از 1376 تا 1398 )مقطع کرونا( تقسیم کنیم. یکي از 
مشکالت جدي در مطالعه فیلم هاي سالیان اخیر بحث شفافیت مالي است. پژوهش در حوزه 
سینماي عامه پسند مبتني بر 2پارادایم )به هم پیوسته( اقتصادي و مردم شناسي است و )گذشته 
از مالحظات مرتبط با اخالق حرفه اي( بدون اطالع از فروش )شمار مخاطب( واقعي فیلمي نمي توان 
درباره میزان محبوبیت توده اي اش نظر داد. اما سواي دشواري هاي پیش رو، روال کار و رویکرد من 
و همکارانم به همین سیاق خواهد بود. 40سال است که به طور مرتب فیلم مي بینم و بیش از 30سال 
است که درباره این فیلم ها قلم مي زنم. در این مدت راهم را کمابیش یافته ام و از موانع، آسیب ها 
و کج راهه هاي این مسیر )چون از این شــاخه به آن شاخه پریدن و با یک دست چند هندوانه 
برداشتن( آگاهم. نه کارگردان ناکام ام، نه »شاعر«  ناکامیاب ، نه خود فیلمنامه نویس پندارم و نه 
با فوت و فن دکان زدن با تابلوي آموزشگاه و سرکیسه کردن جوانان بي تجربه در کالس/ دکان ها 

آشنایم. سینه فیلم و جز ادامه مسیري که تاکنون رفته ام، راهي پیش رویم نمي بینم.
در فاصله چاپ اول و دوم

 پیش تر گفته ام که 2مدخل آماده )»آشوبگر« و »محلل«( را براي پرهیز از دامن زدن به حساسیت ها 
از متن نهایي کنار گذاشتم.جز اینها مدخل »آسمون بي ستاره« که به خاطر کم و کسري اطالعات 
مورد نیاز،قیدش را زده بودم، در فاصله چاپ اول و دوم کامل شد. ولي به دالیلي که گفتم امکان 
افزودنش به چاپ دوم نبود. چند مدخل هم به دلیل بدقولي بعضي همکاران )با توجه به تقسیم 

کاري که شده بود( از رسیدن به کتاب بازماندند که از رساندن شان به چاپ سوم ناامید نیستم. 

مكث

انتشــار کتاب »راهنمای فیلم سینمای ایران« 
به عنوان اتفاقی هیجان انگیــز در فضای تقریبًا 
راکد ادبیات سینمایی، مجموعه ای از واکنش های 
مثبت و منفــی را به همراه داشــت. کتابی که 
حاال به چاپ دوم رسیده اســت که با توجه به 
حجم و البته قیمت پشــت جلد، می توان آن را 
نشانه ای از اقبال مخاطب چنین متونی دانست. 
نشانه ای از موفقیت که بازتاب انتقادی گسترده 
راهنمای فیلم ســینمای ایران را هم در همین 
راستا می توان ارزیابی کرد. مجموعه اینها که بر 
مبنای تالش برای ارزیابی دقیق تاریخ سینمای 
ایران و فیلم هایش، براســاس بازبینی شان و نه 
به شیوه مرســوم تکرار آنچه پیشینیان، شکل 
گرفته به عنوان گامی تازه در مســیری دشوار و 
کمتر پیموده شده، پیشــنهادی تازه در عرصه 
مطالعات سینمایی ارائه می دهد. می شود با این 
پیشنهاد و این شــیوه رویکرد مخالف یا موافق 
بود)فرقی نمی کند( ولــی نمی توان نادیده اش 
گرفت. در فاصله انتشار کتاب در اسفند 99 تا این 
روزها که چاپ دومش درآمده، پرسش هایی در 
رسانه ها مطرح شده که بخشی از آنها را با حسن 
حسینی درمیان گذاشته ایم و آنچه پیش رو دارید 
پاسخ های مولف راهنمای فیلم سینمای ایران به 

برخی از این پرسش های انتقادی است.

کتاب »راهنمای فیلم سینمای ایران« به 
چاپ دوم رسید با اینکه قیمت کتاب به خاطر بهای 
کاغذ ارزان نبود استقبال عالقه مندان از کتاب 
چشمگیر بود، نخستین سؤال کسانی که چاپ 
اول را دارند این است که تغییرات چاپ دوم نسبت 
به چاپ اول است. آیا چاپ دوم ویراست دیگری از 

این کتاب است؟
تغييرات اعمال شــده در چاپ دوم كتاب به 2 دليل، 
اندک است. نخســت اينكه هرگونه تغيير در شمار 
صفحات كتاب ســر و كار آن را دوبــاره به مميزي 
مي انداخت كــه عاقبتش معلوم نبــود و دوم تأكيد 
ناشر بر اين نكته كه عرضه  ويراست جديدي از كتاب 
با فاصله اي اندک از انتشار آن، اجحاف به خريداران 
چاپ نخســت خواهد بود. از اين رو مخاطبان اصلي 
چاپ دوم عالقه منداني  هســتند كه موفق به تهيه 
نســخه اي از چاپ نخست نشــده اند. البته كيفيت 
تصاوير و صحافي اين چاپ بهتر شده است. همچنين 
با وجــود محدوديت صفحــات، بــا لطايف الحيل و 
تمهيدات صفحه آرايي نكاتي بــه 12مدخل افزودم 
كه فكر مي كنم بعضي شــان براي دوستداران تاريخ 
سينماي ايران تازگي داشته باشــد. به عنوان نمونه 
براي نخستين بار در اين چاپ نمايشنامه اي را معرفي 
كردم كه مادموازل خاله)133۶( از آن اقتباس شده 
است. جمال اميد )در تاريخ سينماي ايران( مي نويسد: 
هنريك استپانيان كه اين نمايشنامه را در دهه 1320 
از ارمني به فارسي برگرداند »هرگز نام نويسنده آن را 
به خاطر نياورد.« در ســال هاي بعد هم تالشي براي 
شناسايي اين متن و نويســنده اش صورت نگرفت. 
جالب آنكه نام نمايشــنامه هم بين دست اندركاران 
)در ســال هاي اجرا( و هم مورخان )در ساليان آتي( 

به صورت نادرست »خاله چارلي« ثبت شده است.
)گويي شــخصيتي با ايــن عنــوان در متن حضور 
دارد.( مادموازل  خاله اقتباســي از فارس ويكتورياي 
»ســه پرده اي« خاله ی چارلي به قلم براندن توماس 
است كه در ســال1892 براي اولين بار روي صحنه 
رفت. از اين نمايشنامه تاكنون اقتباس هاي سينمايي 
گوناگون ايتاليايي، آلماني، روســي، چيني، هندي، 
مصــري، تركي و... صــورت گرفته )من دو نســخه 
انگليســي ]1940 با بازي آرتور اسكي[ و هاليودي 
]1941 با حضور جك بنــي[ را ديده ام(. اما در منابع 
اينترنتي حتي اشــاره اي هم به اقتباس فارسي آن 
نشــده، اين هم نمونه اي از عوارض بي توجهي نقد و 
تاريخ نگاري ســينماي ايران به فيلم هاي عامه پسند 
اســت كه اميدوارم جوان ترها كه بيشــتر در فضاي 
مجازي فعال اند، در اصالحش بكوشند. نمونه ديگر، 

يافتن فيلمي اســت كه هوشنگ كاوســي »خانه 
كنار دريــا« )1348( را از آن برداشــته، »باد گرم« 
)پي يرشــنال، 1938( ملودرام عاشقانه اي با تكيه بر 
مثلث مارسل داليو، ويوين رومنس و پي يررنوآر كه در 
نسخه فارسي  جايشان را به كامياب كسروي، نسرين 
صفايي و هوشنگ كاوسي سپرده اند. كاوسي گذشته 
از كپي كردن كليت كار و حتي نماهاي بعضي صحنه ها 
)مثل صحنه اي كه پدر پسر، دختر باردار را از در خانه 
مي راند( حتي تقابل شــمال آفريقا / پاريس در فضا 
و لوكيشن هاي ساخته پي يرشنال را در قالب تقابل 
سواحل شمال و جنوب ايران در فيلمش تكرار كرده 
است. منتقدي كه عمري ديگران را به خاطر برداشت 
از فيلم هاي فرنگي ســرزنش )و تحقير( كرده بود، نه 
تنها هر دو فيلم بلندش را از اين فيلم ها برداشت بلكه 
هر دو مورد را )با اطمينان از ناآشنايي معاصرانش با 

منابع او( به سكوت برگزار كرد!
البته غلبه بر مشــكل محدوديت صفحات در همه 
جا ممكن نشــد و بعضي افزوده هــاي مدنظرم را در 
چاپ دوم هم نتوانستم جاي دهم. از جمله اشاره اي 
به پيوند وســترن فارسي »خشــم كولي« )1347( 
با ســلف هاليوودي اش »نشــاندار«  )رودلف ماته، 
 1950( كه به واسطه كپي هندي ساخته ماته صورت

پذيرفته است.
از بازتاب های انتشار کتاب در رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی که بگذریم، دوست دارم از 
بازتاب های خصوصی انتشار کتاب برایمان بگویید. 
از مؤلفان، منتقدان و مورخان سینمای ایران چه 

بازتاب منعکس شده می توانید ذکر کنید؟
بيشترين همر اهي از سوي پيشكسوت هاي اين عرصه 
را از بهزاد رحيميان ديدم كه مشــوق اصلي من در 
پيشبرد كار بود. هوشنگ گلمكاني گذشته از معرفي 
كتاب در اينستاگرام، براي نخستين بار در عمر 40ساله 
ماهنامه فيلم پرونده اي )18صفحه اي( را به يك كتاب 
سينمايي اختصاص داد كه تأييدي بر اهميت كار بود 
)زنده ياد مسعود مهرابي هم در جريان كار بود ولي ]به 
قول قديمي ها[ قسمت نشــد تا نظر ايشان را درباره 
حاصل كار بدانم(. از دوستي شنيدم كه آقاي جمال 
اميد با استقبال از خبر انتشار كتاب گفته اند هر تالش 
تازه اي در اين زمينه را به فال نيك مي گيرند. يكي از 
بزرگان نقد فيلم ايران كه تمايلي به انتشار نام شان در 
فضاي عمومي )اعم از حقيقي و مجازي( ندارند هم 
به واسطه دوستي مشــترک ابراز محبت كردند. در 
آخرين گفت وگوي تلفني با زنده ياد عبداهلل تربيت 
)عصر 13فروردين 1400( ايشان كه از آغاز در جريان 
كار و دشواري هايش بودند با تكيه كالم آشناي شان 
گفتند: »به هر حال كتاب منتشر شد.« از آقاي تربيت 
شــنيدم كه چند مدخل مربوط به فيلم هاي بيشتر 
مطرح را خوانده اند. حاصل كار را پســنديده بودند و 
دوست داشــتند. در گپ و گفت تلفني با آقاي ايرج 
صابري هم از نگاه تاييدآميز ايشان به كليت كار آگاه 
شدم.  اصغر يوسفي نژاد كه »كتاب شناسي سينماي 
ايران«اش از منابع كارآمد پژوهشي است دو يادداشت 
محبت آميز در همشهري و فيلم امروز نوشت و... البته 
در كنار الطاف بزرگان و دوســتان، تنگ نظري هاي 
كودكانه را هم شاهد بودم. متأسفانه از دوستاني كه 

مويي سپيد كرده اند )به گواه  رفتارشان در آسياب( 
استخراج مكانيكي اطالعات )چون شناسنامه فيلم ها( 
كه آن را »فعلگي تاريخ« مي خوانم، كار ارزشمندي 
است ولي پس از 30 سال در جا زدن در يك رده نبايد به 
صرافت بيفتيم كه پرورش و پختگي كار، نيازمند ساز 
و برگي تازه )چون آشنايي با نقد فيلم جهان و ابزارهاي 
نظري كارآمد( است و در غياب آن پنهان شدن پشت 
دشنام هاي هتاكان تيره روان و زغال منش يا نوچه ها 
و فيلم فروش هاي يك شبه منتقد شده، دردي را دوا 

نخواهد كرد.
اگر امکان ویراست مجدد کتاب فراهم 

شود، چه تغییراتی در کتاب لحاظ خواهید کرد؟
اميدوارم بتوانم چاپ سوم كتاب را با ويراست تازه اي 
ارائه كنم كه طبعاً با تغييراتي در صفحه آرايي، روي 
جلد، تصاويــر و... همراه خواهد بــود. اما مهم ترين 
افزوده ام نمايــه اي مفهومي براي ســهولت ارجاع 
عالقه مندان است كه تمامي مفاهيم مورد اشاره در 
مدخل ها را در بر مي گيرد. اين نمايــه را براي چاپ 
نخســت كتاب آماده كردم اما وجود بعضي عناوين 
بحث انگيز در آن كه ممكن بود حساسيت بيشتري در 
مرحله مميزي را متوجه متن سازد، از انتشارش بازم 
داشت. در چاپ دوم هم محدوديت شمار صفحات كه 
پيش تر به آن اشاره كردم، افزودنش را ناممكن ساخت.
راهنمای فیلم سینمای ایران بیشترین 
بازتاب رسانه ای را میان کتاب های سینمایی این 
سال ها داشت. چه در مطبوعات و چه در فضای 
مجازی، چقدر حرف حساب درباره کتاب دیدید؟ 
دقیقا چه نکاتی در نقدهای منتشر شده وجود 
داشت که بتوانید به عنوان پیشنهاد برای چاپ های 

بعدی آنها را جدی بگیرید؟ 
غالب نقدهاي دلسوزانه معطوف كمبودهاي فني و 
چاپي كتاب بود ولي دوستان عنايتي به اين واقعيت 
نداشتند كه صفر تا صد كتاب، كار بخش خصوصي 
است. ما در اين راه حتي يك ريال هم از جايي حمايت 
نشديم )در حالي كه روال اين قبيل  كارها در جاهاي 

ديگر جز اين است(.
فقر نشر )بخش خصوصي( مجالي براي بلند پروازي 
نويسنده باقي نمي گذارد. به عنوان مثال وقتي از انتشار 
نمايه مفاهيم )كه در پاسخ قبلي به آن پرداختم( نااميد 
شدم، به اين فكر افتادم كه 2بخش مربوط به متن و 
بافتار در هر مدخل را با چاپ دو رنگ از هم تفكيك 
كنم تا مراجعه خوانندگان با سهولت بيشتري همراه 
شود، اما اين ايده )چون بسياري ايده هاي ديگر( پشت 
سد محكم هزينه گزاف ليتوگرافي و چاپ رنگي ماند. 
در شرايطي كه حتي تأمين هزينه كاغذ هم براي بعضي 
از ناشران دشوار )وگاه ناممكن شده( انصاف مي دهيد 
كه انديشيدن به اين قبيل كيفيات فانتزي اي لوكس 

)و به قول امروزي ها الكچري( جلوه كند!
انتشــار كتاب، بهانه اي براي عقده گشايي لوده هاي 
بي آزرم و سياه باطن )و البته بي سواد( هم شد كه در 
ساليان گذشته حسرت پاسخ را به دلشان گذاشته ام و 
اين بار هم مي گذارم. پاسخ ناسزا، ناسزاست كه در شأن 
كتاب و خوانندگانش نيست. اما در اشارات دوستان 
بري از غرض و مرض اين موجودات، يكي دو سوء تفاهم 
در درک مفاهيم، جلب نظرم را كرد؛ يكي قائل شدن 
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