
دیوار بلند شهرداری مقابل فساد
 جزئیات گزارش 10ماهه  مبارزه با فساد 

مدیریت  شهری  پایتخت در 10 حوزه اعالم شد
 اصالح رویه ها و هوشمندکردن فرایند ها

 2 راهبرد اصلی برای مبارزه با فساد بوده است

جهان در آشوب گراني و تورم
 فشارهاي اقتصادي ناشي از بحران کرونا و جنگ اوکراین، کشورها  را 

در آستانه آشوب هاي گسترده اجتماعي قرار داده اند 

برنج  ارزان می شود
 لغو ممنوعیت واردات و افزایش تولید برنج
می تواند قیمت ها را در بازار کاهشی کند

قیمت برنج ایرانی و خارجی در بازار

 دست هایشان
به گیشه نمی رسد
  گزارشی از وضعیت اکران
  فیلم های کودکان و نوجوانان

از ابتدای سال 1401

  کمتر از 2 درصد؛ سهم
 تماشاگر فیلم کودک در دایره 

مخاطبان سینما

استقالل-سپاهان

عجب 
افتتاحیه ای!
قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر انجام شد 
قهرمان فصل گذشته، این فصل را با سپاهان 
شروع می کند و با تراکتور با پایان می رساند 

 قرعه کشــی لیــگ برتــر ایــران بــرای فصل
02-1401 روز گذشته برگزار شد و نکته جالب 
این قرعه کشی، رقم خوردن چند رویارویی بزرگ 
در هفته های ابتدایی لیگ بود. نخستین گوی های 
خارج شده از ظرف، نام اســتقالل و پرسپولیس 
را بر خود داشــتند و به این ترتیــب دربی تهران 
نخستین مســابقه ای بود که زمان برگزاری اش 
در جدول بازی ها مشــخص شــد. براساس این 
قرعه، ســرخابی ها در هفته دوازدهم به مصاف 
یکدیگر خواهند رفت و دربی برگشت هم در هفته 
بیست وهفتم برگزار خواهد شــد. در دور رفت، 
پرسپولیس قبل از دربی در کرمان به مصاف تیم 
مس می رود و اســتقالل هم قبل از دربی با تیم 
هوادار روبه رو خواهد شــد. هوادار فصل گذشته 
با رضا عنایتی حریف آسانی برای آبی ها بود و در 
هر دو بازی رفت و برگشــت به این تیم باخت. اما 
امسال هدایت این تیم بر عهده ساکت الهامی است 
که فصل گذشته با نساجی به گربه سیاه استقالل 
تبدیل شــده بود؛ او در لیگ به استقالل نباخت 
و تنها تیمــی بود که از قهرمــان گل نخورد و در 
جام حذفی نیز تیم مجیدی را در تهران حذف کرد.

   استقالل-سپاهان؛ تکرار افتتاحیه 88
اما اتفاق بســیار مهــم این قرعه کشــی، برخورد 
استقالل و ســپاهان در هفته اول بود. بعد از اینکه 
قرعه پرسپولیس و اســتقالل به عنوان نخستین 
زوج از ظرف خارج شد، دومین زوجی که نامشان 
از ظرف بیــرون آمد تیم های اصفهانــی بودند. با 
شــماره هایی که به زوج اصفهانــی تعلق گرفت، 
مشخص شــد که این دو تیم باید در هفته اول به 
مصاف پرسپولیس و استقالل بروند. یعنی مشخص 
شد که در هفته اول لیگ یا شاهد رویارویی سپاهان 
و پرســپولیس خواهیم بود و یا بازی اســتقالل و 
ســپاهان. وقتی مهدوی و میرزاپور، اعداد دو تیم 
اصفهانی را مشــخص کردند، میزبانی از سپاهان 
نصیب استقالل شد و میهمانی در خانه ذوب آهن 
به پرسپولیس رسید. تقابل استقالل و سپاهان در 
هفته اول، افتتاحیــه هیجان انگیزی را برای لیگ 
بیست ودوم رقم خواهد زد. این دوئل، یادآور جنگ 
دو تیم در هفته اول لیگ نهم هم هست. در سال88 
امیر قلعه نویی بعد از قهرمان کردن اســتقالل در 
لیگ هشتم و اختالفات فراوانش با واعظ آشتیانی 
راهی سپاهان شده و چند بازیکن استقالل را هم با 
خودش به اصفهان برده بود. بنابراین اتفاق جالبی 
بود که او در همان هفته اول به تیم استقالل برخورد 
کرد و بازی دو تیــم در ورزشــگاه آزادی به بازی 
افتتاحیه لیگ نهم بدل شــد. آن بازی را استقالل 
با تک گل امید روانخواه برد اما در پایان فصل این 
ســپاهان بود که باالتر از همه تیم ها به قهرمانی 
رسید. این بار هم تقابل این دو تیم در هفته اول و در 

ورزشگاه آزادی تهران خواهد بود.

  شروع پرسپولیس با گروه فلزات
وقتی استقالل به سپاهان خورد و پرسپولیس با 
ذوب آهن برخورد کرد، شاید پرسپولیسی ها نفس 
راحتی کشــیدند، چون برای هفته اول نسبت به 
آن 2رقیب، بازی آســان تری نصیب شان شد. اما 
پرســپولیس هم در هفته دوم یک جدال سخت 
خواهد داشــت و باید به مصاف فوالد خوزستان 
برود. تیم یحیی فصل گذشته نیز در هفته اول به 
فوالد خورد اما در آن زمان عبداهلل ویسی سرمربی 
اهوازی ها بود و فوالد بــدون نکونام در اهواز 1-3 
به پرسپولیس باخت. این بار پرسپولیس پرستاره 
یحیی که ترجیح می داد در هفته های اول و تا زمان 
هماهنگ شدن به تیم های آسان تری بخورد، باید 
در هفته دوم به مصاف تیــم نکونام برود که حاال 

پرمهره تر از هر زمان دیگری است.

  سپاهان؛ بدشانس تر از سرخابی ها
در میان 3تیم مدعی، قرعه سپاهان در هفته های 
ابتدایی سخت تر از پرسپولیس و استقالل به نظر 
می رســد. زردپوشــان اصفهانی در 5هفته اول 
به ترتیب باید با استقالل، نساجی، گل گهر، فوالد 
و ذوب آهن بــازی کنند. این در حالی اســت که 
اســتقالل به جز همان بازی اول مقابل سپاهان، 
دیگر حریــف ســختی در هفته هــای ابتدایی 
ندارد. آبی ها در هفته های دوم و ســوم باید با دو 
تیم تازه صعودکرده یعنی ملــوان و مس کرمان 
بازی کنند. درســت مثل فصل گذشــته که در 
همان 4هفته اول با دو تیم تازه وارد بازی کردند. 
پرســپولیس هم به جز بازی با فــوالد، فقط یک 
بازی سخت در هفته های ابتدایی دارد؛ رویارویی با 
آلومینیوم در اراک که در هفته سوم انجام می شود. 
فصل گذشته هم پرسپولیس دقیقا در همین هفته 
ســوم در اراک به مصاف آلومینیوم رفت و یک بر 

صفر باخت!

  برنامه هفته اول
نفت آبادان...................................... فوالد خوزستان
مس کرمان.............................. نفت مسجدسلیمان
هوادار................................................ آلومینیوم اراک
سپاهان......................................................... استقالل
مس رفسنجان............................. نساجی مازندران
ملوان بندرانزلی.............................................. پیکان
...........................................گل گهر سیرجان تراکتور
پرسپولیس................................................. ذوب آهن
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سرمربی سانتاکالرا علیه استقالل!
ظاهرا آبی ها باید قید محمد محبی را بزنند 
چون ماریو سیلوا برای فصل جدید حساب 

خاصی روی او باز کرده است

19

آیا درصورت انتخاب مهدی تاج، 
بازگشت کی روش به تیم ملی قطعی 

است؟

آنقدرها هم دوست نیستند
بازگشت مسی به خانه

اخبار ضدونقیضی درباره احتمال 
انتقال مسی در تابستان آینده به 

بارسلونا مطرح شده است
18

 حسرت سكو
به دلمان ماند

امين اسماعيل نژاد ستاره ليگ ملت هاي واليبال حاال از 

باشگاه هاي بزرگ دنيا پيشنهاد دارد. امين درباره شكست 

مقابل لهستان مي گويد: در ست پنجم ناگهان قفل شديم

 روز مانده تا 
جام جهانی

 روز مانده تا 
ليگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ يک

 روز مانده تا 
سری آ

 روز مانده تا 
الليگا

 روز مانده تا 
بوندس ليگا

19
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 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

ایران هم باید آمریکا و غرب را تحریم کند 
محمود عباس زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس تأکید کرد که ایران و 
روســیه باید از ابزارهای تحریمی علیــه آمریکا و غرب 
اســتفاده کننــد و بــا همــکاری یکدیگــر بــه مقابلــه بــا 
تحریم ها بپردازند. غرب و آمریکا محتاج انرژی هستند 

چرا ما از این ابزار علیه آنها استفاده نکنیم.

عملکرد دستگاه ها در حوزه حجاب قابل قبول نیست
امیرحســین بانکی پــور فــرد، دبیــر ســتاد فرهنــگ 
شــورای عالی انقالب فرهنگــی با بیــان اینکه حجاب 
حکــم خداســت و از قوانیــن کشــور مــا محســوب 
می شود، می گوید: پذیرفته نیست در جامعه ای که 
حجاب یکی از قوانین آن محســوب می شود افرادی 

به صورت سلیقه ای با آن برخورد کنند.

چرا تعداد دستفروشان در تهران افزایش می یابد؟
سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ســاماندهی صنایع و 
مشاغل شهر گفت: تهران نزدیک به ۱۳هزار دستفروش 
دارد که شهرداری عالوه بر ساماندهی ۵هزار دستفروش 
سال قبل، از ابتدای امسال با راه اندازی ۸ روزبازار، حدود 
یک هزار دستفروش دیگر را ساماندهی کرده است اما 

این معضل هنوز به طور کامل رفع نشده است.
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تصویري روشن از هزینه چند خانه  
سالمندان تهران که امكانات خوبي 

به ساکنان خود ارائه مي کنند

مردی که 8روز در چاه قنات 
گرفتار بود با کمک آتش نشانان 

نجات یافت

پویش زیبانویسی هنری روی 
سازه های حجمی تهران متناسب 

با ایام محرم آغاز شد
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استان های دارای بیشترین وسعت رویشگاه  جنگلی

ویژگی ها

گونه های اصلی 

راهکار پیشگیری از تخریب و احیا

مهم ترین مشکالت کنونی

وسعت و محدوده

داده نما
الله غزالی/گرافیک: مهدی سالمی

حساب و کتاب
جنگل های زاگرس

6 میلیون هکتار
 یک چهارم وسعت ایران

از منتهی الیه شمال غربی تا غرب  و 
جنوب غرب ایران

آذربایجان غربی  استان های  
همدان  کرمانشاه   کردستان  

چهارمحال و بختیاری ایالم 
اصفهان  لرستان    خوزستان 
فارس  کهگیلویه و بویراحمد 

اول
فارس

180 گونه
 درخت 

شناسایی شده 

2100 گونه
 گیاه خوراکی و 

دارویی

470 گونه
 گیاه دارویی 
ثبت شده 

%40
 آب شیرین 

تولیدی کشور 

%70
 سکونت عشایر

بادام

%25
انبوهی

بنه

10 میلیون نفر
جمعیت  بومی

کیکم

%50
 کل دام کشور

بلوط

دوم
لرستان

سوم
خوزستان

 بازبینی در مدیریت جنگل ها
 آوردن مردم و جوامع محلی به صحنه 

 مشارکت جدی شرکت های دانش بنیان 
 ورود به موقع به مبارزه با آفات

 تامین امکانات پیشگیری از آتش سوزی و پشتیبانی از اطفای حریق

 در معرض تخریب بودن 2.۱ میلیون هکتار 
 خشکیدگی و زوال بلوط ها   طغیان پروانه برگ خوار سفید

نگاه
 حسن رشوند ؛ دبیر گروه سیاسی

چندی است فضای عمومی کشور پر شــده از اینكه با 
پدیده بد حجابی در جامعه چگونه باید برخورد شود و 
معموال در این قضایا نوک پیكان توجه به سمت مرجعی نشانه می رود که قانونا در آخر 
این ایستگاه قرار دارد. پلیس در کنار 156مأموریت تعریف شده ای که روزانه برعهده اش 
گذاشته شده  که یكی از آنها راه اندازی گشت های ارشاد است و اتفاقا فراتر از وظیفه 
ذاتی خود براساس آنچه قانون برای او تعیین تكلیف کرده، ایثارگرانه دراین حوزه عمل 

می کند و اگر چنین نكند، یقینا فضا متفاوت تر از شرایط حاضر خواهد بود.
دراین مطلب قصد داریم تاحدودی ریشه ای به مقوله بدحجابی، به عنوان یک پدیده و 
زخم کهنه ناسوری که امروز گریبان جامعه را گرفته با رویكرد دینی و متناسب با الگوی 
»تحلیل فضایی« بپردازیم. منظور از تحلیل فضایی این است که در بررسی یک پدیده 
نمی توان به یک یا چند مولفه خاص توجه کرد، بلكه باید  به مولفه های مادی و معنوی 

که در تكوین معنای پدیده ای تأثیرگذار هستند توجه داشت.
حجاب همچون خیلی از موارد دیگر از قبیل روزه در ماه رمضان یا عزاداری ها در ماه 
محرم هرکدام از یک فضایی پیروی می کنند و این فضاها در نحوه ورود یا برخورد با 
آن موضوعات یا مناسبت ها به عنوان یک پدیده اثرگذار است. الگوی تحلیل فضایی از 
4بخش مهم تشكیل شده است که ابتدایی ترین و حتما اصلی ترین سطح یا فضای آن، 
»فردی« است. فضای فردی به حوزه ای اطالق می شود که در آن پدیده ها تحت تأثیر 
شاخصه های شخصی همچون عالقه، سلیقه یا حتی مولفه های ژنتیک و خانوادگی 
تعریف و تحلیل می شود. یكی از سخت ترین کارها در این سطح از حیث مدیریت، تحت 
انقیاد درآوردن افراد با این سالیق توسط قدرت رسمی است و برعكس، هرقدر چاقوی 
قدرت رسمی در این حوزه کند باشد، چاقوی غیررسمی حاکمیت از قوت بیشتری 
برخوردار است؛ یعنی همان چیزی که پیامبر اســالم)ص( در صدر اسالم از طریق 
اخالق یا امام راحل در انقالب اسالمی با همین ابزار توانستند فتح قلوب کنند. یک وجه 
تمایز بین گفتمان های دینی و غربی در این است که گفتمان دینی فضای فردی را 
رها نمی کند، اما گفتمان غربی و لیبرالی فضای فردی را رها کرده و با این جمله »چهار 
دیواری، اختیاری« انسان را سرگردان به حال خود می گذارد. ریشه تعلق ملی در حوزه 

فردی است و از همین رو است که گفته اند »حب  الوطن من االیمان«.
تردیدی نیست که ملت سازی در حوزه سیاسی است، اما ریشه آن در حوزه فردی است. 
بنابراین کسانی که به غلط می گویند حجاب یک امر فردی است و نباید حاکمیت در آن 
دخالت داشته باشد، به این نكته مهم بی توجه هستند که این امر به ظاهر فردی، ریشه 
تمام مسائل اجتماعی و سیاسی است. بنابراین مهم ترین سطح در بررسی پدیده هایی مثل 
حجاب یا بی حجابی یا شل حجابی، توجه به ویژگی های فردی افراد است که در اصل ریشه 
همه مسائل و سطوح دیگر اعم از اجتماعی، سیاسی یا حتی امنیتی به حساب می آید. اگر 
بخش های مختلف حاکمیت، اعم از حوزه های علمیه و مراکز دینی یا دستگاه های عریض 
و طویل فرهنگی که امروز به اذعان نهادهای رسمی، بیش از 35دستگاه فرهنگی متولی 
بخش فرهنگ و ارتقای آن برای رسیدن به یک جامعه مطلوب دینی و اخالقی که حجاب 
یكی از مظاهر آن است، هستند. بیش از 40سال از کنار چنین پدیده مهمی گذشته و همه 
بار آن را بر دوش مجموعه پلیس که در حلقه آخر آن یعنی امنیتی قرار دارد، گذاشته اند 
به نظر شما امروز باید یقه چه کسی را گرفت؟ کسانی که می توانستند سالیق مردم را با 
ارائه مدل های لباس مناسب تغییر دهند یا در بستر اخالق و نمایش آن، جامعه ایده آلی را 

در حوزه حجاب شكل دهند ولی ندادند، چه کسی باید پاسخگو باشد؟
دومین سطح در تحلیل الگوی فضایی پدیده بدحجابی، فضای اجتماعی است. فضای 

اجتماعی براساس قواعد و ضوابط شكل می گیرد. در حوزه 
اجتماعی اولویت اول آن است که بتوان قواعد را مدیریت کرد 

و تا جایی که عرف و فرهنگ جامعه قابلیت اجرایی دارد، باید در همین بستر عمل 
کرد. قواعد با قانون تفاوت دارد. 

 بررسی پديده  بی حجابی يا 
بدحجابی با کدام الگو 

ادامه در 
صفحه2

یادداشت
محسن مهديان؛ مدیرعامل

یكم. یک عضو شورای شهر گفته است که شهرداری 
تهران هیچ کارنامه روشــنی برای مبارزه با فســاد 
ندارد. احتماال انتظار داد و قال و معرکه گیری ویژه داشتند. مثال گزارشی از فساد 

مدیران گذشته شهری یا افشای اسامی کارچاق کن ها و شتیل بگیران بلدیه.
اما به نظر می رسد همه راه ها در امر مبارزه با فساد، به هیجان و سر وصدا ختم 

نمی شود.
دوم. مدتی پیش رئیس شورای عالی امنیت ملی اعالم کرد مطابق نتایج یک 
پژوهش 65درصد بین احساس مردم از فســاد با تحقق واقعی فساد اقتصادی 
فاصله وجود دارد. یعنی جامعه 65درصد بیشــتر از فســاد واقعی، احســاس 
فساد می کند. البته احساس فساد دالیل مختلف دارد اما یک دلیل روشن آن 
روش های نادرست مبارزه با فساد است. روش هایی که هم میان مطالبه گران 

اجتماعی و رسانه ها مرسوم است و هم میان نهادهای نظارتی. 
تصور رایج این است که با افشاگری های مكرر، مردم امیدشان به اصالح بیشتر 
می شــود. اما ماجرا دقیقا برعكس است. یعنی با رشــد افشاگری های رسمی 
و غیررســمی، ادراک بخشی از جامعه پیدایش فســاد سیستمی است؛ یعنی 

بن بست. اما چرا؟ 
سوم. مردم بین آنچه از افشــاگری ها می شــنوند با آنچه باید سر سفره خود 
احساس کنند رابطه ای نمی بینند. لذا تصوری که ایجاد می شود این است که 
آنچه افشا می شود همه ماجرا نیست. نوک یک کوه یخی است که از آب بیرون 

زده است.
ما 2مدل مبارزه با فساد داریم. مبارزه با فساد با هدف ثمره رسانه ای و هیجانی 

آن. دوم مبارزه با فساد برای رفع موانع کارآمدی.
چهارم. راه حل چیست؟ به جای تمرکز بر اصل افشاگری و هیاهو های هیجانی 
باید مبارزه با فساد را در نقطه ای دنبال کرد که منجر به کارآمدی محسوس در 
زندگی مردم شود. برخی تصور می کنند افشاگری به خودی خود مشروعیت ساز 

است.
مردم با افشاگری های پی در پی اوال دچار بی حسی نسبت به فساد می شوند و 
دوم اینكه دچار خطای ذهنی تعمیم جزء به کل می شوند و از همه مهم تر چون 
ثمره این افشاگری ها را در زندگی شــان نمی بینند، تصور می کنند دست های 
پشت پرده ای در ابعاد فساد سیستمی وجود دارد که هر میزان هم با آن مبارزه 

می شود، همچنان مافیایی است و جوالن می دهد.
پنجم. به ایــن فهم عملكرد شــهرداری تهران و تیم جدید دولــت را باید در 
همین نقطه ارزیابی کرد. مسئوالن ما به یک بلوغ روشن در امر مبارزه با فساد 
رسیده اند. گذشــت دوران بگم بگم های تبلیغاتی و نمایش های دکان دارانه. 

امروز دوران مبارزه با فساد در نقطه کارآمدی است؛ سر صحنه زندگی مردم.
شهرداری تهران شبكه توزیع کاالی اساسی را سامان می دهد تا دست مافیای 
داللی قطع شود و کاال به قیمت ارزان تر دست مردم برسد. خرید و فروش ملک 
و کاالهای اساسی را در بورس انجام می دهد تا ضمن شفافیت و با صرفه جویی 
40درصدی، هزینه تمام شده توسعه شهر برای مردم کمتر شود. خزانه شهر را 
واحد می کند تا از نشت 1400میلیارد تومان پول از جیب بیت المال جلوگیری 
شود. مانع خاصه خواری های امالک شــهری می شود تا خرج نوسازی و تولید 

مسكن برای مردم شود.
این هم یک روش است. روشی متفاوت که مبارزه با فساد را سر صحنه زندگی 
مردم می برد تا شیرینی آن محسوس باشد. این روش مبارزه با فساد داد و قال 
ندارد، هیجان هم ندارد، ادا و اطوارهای ســوپرمنی هم نــدارد، اما حتما ثمره 

نهایی اش امیدافزایی است.

 مدلی متفاوت 
در مبارزه با فساد

نان  در تنور هوشمندسازی

پرداخت وام ارزان به مردم
 80 درصد به منابع بانک های قرض الحسنه 

توسط دولت سیزدهم اضافه شده است

2000 میلیارد تومان
 وام قرض الحسنه  برای مددجویان 

جهت اشتغال اختصاص یافت.

68هزار میلیارد تومان
برای پرداخت وام قرض الحسنه  
بین همه استان ها تقسیم شد.

3000 میلیارد تومان
وام قرض الحسنه به طرح های 
اشتغال زایی اختصاص یافت.

2/7  میلیون نفر
وام قرض الحسنه در دولت سیزدهم  

در یک سال دریافت کرده اند.

مرحله دوم طرح جديد يارانه نان با توزيع آرد آغاز می شود
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 در شــرایطی که فضای سیاسی – 

رسانه ای کشــور در روزهای اخیر گزارش
تحت تأثیر برگزاری نشست سران 
روند آستانه در تهران و تقویت همگرایی منطقه ای با 
محوریت جمهوری اســامی قرار دارد، رایزنی های 
برجامی کماکان ادامه دارد و گزارش مذاکره کننده 
ارشد کشورمان به نمایندگان مجلس نشان می دهد 
گفت وگوها از طریق نمایندگان اتحادیه اروپا کماکان 
جریــان دارد و درصــورت تصمیم گیــری طرف 
آمریکایی، دستیابی به »توافق مثبت« همچنان در 

دسترس است.
به گزارش همشــهری، حضور علــی  باقری کنی در 
مجلــس در حالی اســت کــه در روزهــای اخیر 
برخی نمایندگان از عدم حضور وی در بهارســتان 
و گزارش دهــی درباره روند مذاکــرات از وی انتقاد 
کرده بودند. اخبار منتشــر شــده از نشست معاون 
وزیرامورخارجه با اعضای کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس از ادامه ارتباط جمهوری 
اســامی با اعضای ۱+۴ از طریق هماهنگ کننده 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا حکایت دارد و گفته 
می شــود مذاکره درباره موضوع های در دستورکار 
همچنان درجریان است. گفته می شود مذاکره کننده 
ارشد کشورمان در نشســت با نمایندگان مجلس، 
بر پیگیری انتفاع اقتصادی ایــران از مزایای برجام 
تأکید کرده و »دریافــت تضمین های کافی از طرف 
آمریکایی«، »حل وفصل موضوع هــای پادمانی« و 
»راستی آزمایی از رفع تحریم های طرف های غربی 
علیه ایران« از دیگر موضوع هایی بــوده که در این 

نشست مورد تأکید قرار گرفته است.

 گزارش برجامی باقری به مجلس
امنیت ملــی و  اول کمیســیون  نایب رئیــس 
سیاست خارجی مجلس درباره محورهای گفت وگوی 
نمایندگان مجلس با مذاکره کننده ارشد کشورمان 
در مذاکرات هسته ای به همشــهری گفت: معاون 
وزیر امورخارجه کشورمان براساس روال مرسوم، به 
بهارستان آمد تا درباره موضوع های مختلف جاری در 
حوزه دیپلماسی کشور به نمایندگان گزارش داده و 
آنان را در جریان آخرین فعالیت ها و اقدام ها قرار دهد.

ابراهیم عزیزی با بیان اینکه بررسی تحوالت منطقه ای 
یکی از مهم ترین محورهای این نشســت بوده است، 
افزود: باقری کنی پیرامــون موضوع های مهم حوزه 
دستگاه دیپلماســی و اهداف و اقدام های انجام شده 
در این بخــش صحبت های مفصلی بــا نمایندگان 
مردم داشــت و آنان را در جریــان آخرین تحوالت 
به وقوع پیوسته قرار داد. وی ادامه داد: در این نشست 
نقطه نظرات مختلف هم منعکس و دغدغه ها و نظرات 
نمایندگان به معاون وزیر امورخارجه منتقل شــد؛ 
موضوعی که زمینه ساز نزدیکی هرچه بیشتر مجلس 
و دولت در زمینه موضوع های کان مطرح در عرصه 
سیاست خارجی کشور می شــود. عزیزی همچنین 
عنوان کرد: به طور طبیعی ضــرورت دارد ارتباطات 
دولت و مجلس در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی 
به صورت مستمر ادامه داشته باشد و نمایندگان نیز 
برای گســترش چنین ارتباط هایی تاش می کنند. 
پیشبرد سیاست خارجی جمهوری اسامی از 2مسیر 
دیپلماســی پارلمانی و دیپلماســی دولت می تواند 
دستیابی به اهداف ترسیم شده را تسهیل کند. بنابراین 
هردو قوه باید درمســیر افزایش هرچه بیشــتر این 

ارتباط ها و نشست ها تاش کنند. هم افزایی قوا در این 
عرصه مزایای بسیاری برای کشور به همراه می آورد.

پرهیزی از گفت وگو نداریم
نایب رئیــس اول کمیســیون امنیت ملــی و 
سیاست خارجی مجلس درباره آخرین تحوالت در 
گفت وگوهای برجامی نیز گفت: بــا توجه به اینکه 
جمهوری اسامی همواره دارای راهبردهای مشخصی 
در حوزه سیاست خارجی است، بنابراین ما همواره از 
گفت وگو و مذاکره استقبال می کنیم و اکنون هم برای 
پیشبرد مذاکرات لغو تحریم ها درمسیر دستیابی به 

توافقی مثبت و پایدار آمادگی داریم.
عزیزی با اشــاره به مباحث برجامی مطرح شده در 
نشست نمایندگان با مذاکره کننده ارشد کشورمان 
ادامه داد: همان گونه که باقری کنی نیز دراین جلسه 
مطرح کرد، جمهوری اســامی بــه مذاکراتی که 
براســاس »منافع ملی« و »عزت ملی« و همچنین 

همراه با دستاوردهای ملموس باشد، ادامه می دهد.
وی با بیان اینکه مذاکرات برجامــی تاکنون با فراز و 
نشیب های بسیاری همراه بوده است، ادامه داد: با توجه 
به رویکرد طرف های مقابل در برابر جمهوری اسامی 
دراین حوزه، باید این نکته را مدنظر داشت که مسیر 
پیش رو نیز چندان هموار نیست؛ مگر اینکه طرف های 
مقابل و به ویژه آمریکا با واقع بینــی و عمل گرایانه با 
موضوع ها برخورد کنند و بــرای حصول توافق پایدار 
اراده الزم را داشته باشند. این نماینده مجلس گفت: 
آنچه در شرایط کنونی می توان به عنوان چشم انداز 
پیش روی مذاکرات برای لغو تحریم ها ترسیم کرد، 
این است که توافق دست یافتنی است، به شرط اینکه 
طرف های مقابل و به ویژه آمریکا، تصمیم سیاســی 
خود را دراین زمینه اتخاذ و از مذاکرات گره گشایی 

کنند. بدون تحقق این موضوع نمی توان چندان 
به آینده گفت وگوها امیدوار بود. نایب رئیس 
اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس همچنین اظهارکرد: جمهوری اسامی 
در عرصه دیپلماسی راهبردهای مشخصی دارد 

و به ویژه در حــوزه نظری، پایه های 
مستحکم گفتمانی داریم؛ موضوعی 
که ترسیم کننده مســیر ما برای 

دستیابی به منافع ملی و اهداف 
ترسیم شده اســت. بنابراین 
چون مــا دراین عرصه حرف 
برای گفتن داریم، از مذاکره 

نمی هراسیم. عزیزی با بیان اینکه هیچ گاه از مذاکره 
پرهیز نداشته ایم، ادامه داد: با وجود این وقت خود را 
برای مذاکره بی نتیجه صرف نمی کنیم. استقبال ما از 
گفت وگو مشروط به تأمین منافع ملی است. این راهبرد 
اساسی در نشست نمایندگان با معاون وزیر امورخارجه 

کشورمان نیز مورد تأکید قرار گرفت.

احساسی عمل نمی کنیم
ازسوی دیگر سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان 
نیز درجریان نشست خبری دیروز خود با بیان اینکه 
ایران میز مذاکره را ترک نکرده است، تأکید کرد که 
دولت منافع کشور و ملت را قربانی یک روند شتاب زده 
نخواهد کــرد. ناصر کنعانی با بیان اینکه سیاســت 
اصولی دولت سیزدهم بر این مبنا استوار شده است 
که اقتصاد و معیشــت مردم را به روند مذاکرات رفع 
تحریم گره نزند، عنوان کرد که جمهوری اسامی به 
روند مذاکره، به عنوان »یک انتخاب جدی« ملتزم و 
پایبند است و این مســیر را تا زمان دستیابی به یک 
توافق »خوب«، »قوی« و »پایدار« ادامه خواهد داد.

وی به این نکته هم اشــاره کرد ایران فارغ از مواضع 
رسانه ای که بعضا به ویژه مقام های آمریکا درباره روند 
مذاکرات اتخاذ می کنند و فشارهای روانی، انتظارات و 
توقعات یکجانبه از کشورمان دارند، جمهوری اسامی 
دراین زمینه احساسی و شتاب زده عمل نخواهد کرد.
کنعانی با تأکید بر اینکه رونــد گفت وگوها از طریق 
کانال های ارتباطی ادامه دارد، گفت که هم در سطح 
مذاکره کننده ارشد ایران با انریکه مورا و هم در سطح 
وزیر امورخارجه ایران با بورل گفت وگو و تبادل پیام ها 
برقرار است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان با 
بیان اینکه برخی وزرای امورخارجه کشورهای دوست 
ازجمله عمان، قطر و عراق درحال انجام تاش هایی 
برای بن بست گشایی از مذاکرات هستند 
و کشورهای دیگر در حوزه اروپا، مانند 
ایتالیا و فرانســه نیز اقدام هایی مبتنی 
بر حســن نیت باهدف ایجاد نزدیکی 
دیدگاه ها انجام داده انــد، بار دیگر 
بر جدی بــودن ایران برای 
دستیابی به یک توافق 
قــوی تأکیــد کــرد؛ 
»نزدیک بــودن یا دور 
بــودن از توافق مرتبط با 
تصمیم سیاســی دولت 

آمریکاست«.

توافق برجامی؛ خیلی دور، خیلی نزدیک
سخنگوی وزارت امورخارجه: دولت در مذاکرات، منافع کشور و مردم را قربانی یک روند شتاب زده نخواهد کرد

رئیس سازمان انرژی اتمی: ایران غنی سازی ۶۰درصد را با اعام مکتوب و نظارت خود آژانس آغاز کرده  است

آژانس؛ اهرم فشار مذاکراتی غرب

  مدیرکل آژانس در روزهای اخیر در گفت وگو با رسانه ها، 

هسته ای
ضمن بیان اینکه »کشــوری که اهــداف نظامی ندارد، 
غنی ســازی  ۶۰درصــد نمی کنــد«، گفــت کــه 
جمهوری اسامی از تعهدات هســته ای خود فاصله گرفته است. موضع 
هراس افکنانه اخیر مدیرکل آژانس درباره فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
ایران اما با واکنش مقام های کشورمان مواجه شد و رئیس سازمان انرژی اتمی 
تأکید کرد که اهداف جمهوری اسامی در غنی سازی ۶۰درصد مکتوب است 
و ایران با نظارت خود آژانس غنی ســازی ۶۰درصد را آغاز کرده است. به 
گزارش همشهری، محمد اســامی دیروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه 
»هم افزایــی مدیریت ایران« با تأکیــد بر اینکه برای پیشــبرد اهداف و 
برنامه هایمان براساس پادمان عمل می کنیم، افزود: در گذشته همه این 
رآکتورها، حتی رآکتورهای تحقیقاتی، غنی سازی ۹۰درصد داشتند. اگر که 
آنها باطل بوده، بقیه اش هم باطل است. هر کشوری برنامه های خودش را 
دارد، اما چارچوب و ضوابط آژانس بین المللی انرژی اتمی بر آن حاکم است.

 غنی سازی خارج از چارچوب نداریم
وی همچنین با اشاره به برچیده شدن برخی دوربین های نظارتی آژانس 
در ایران گفت که دوربین های آژانس برای رفع اتهام بود، اما اگر قرار است 

آن اتهام ها پابرجا بماند، دلیلی ندارد که فعالیت دوربین ها همچنان ادامه 
داشته باشد. اسامی با اشاره به اتهام های وارد شده به جمهوری اسامی 
طی 2۰سال گذشــته مبنی بر اینکه »ایران در حال ساخت بمب اتمی 
اســت«، ادامه داد: هر روز یکجا را آدرس دادند، علیه ما قطعنامه وضع 

کردند و تحریم هایی طراحی کردند.2۰سال همه دولت های گذشته 
مذاکره کردند و حاصل آن سند برجام شد و چارچوبی که دارد، 
اما اکنون باز هم همان اتهام های گذشــته را در قالب اســناد 
ربایش شده و مکان های ادعایی مطرح می کنند.   اسامی به این 
نکته هم اشاره کرد که جمهوری اسامی هیچ گاه پنهان کاری 
هسته ای نداشته و هیچ زمانی غنی سازی خارج از چارچوب و 

بدون هماهنگی با آژانس انجام نداده  است؛ »ایجاد ظرفیت آب 
سنگین و همه زیرســاخت های صنایع اتمی ایران با 

هماهنگی آژانس و تحت نظارت این نهاد بوده است.« 

رویکرد غیرحرفه ای گروسی
 سخنگوی وزارت امورخارجه هم در نشست خبری 
دیروز خود، اظهارات اخیر گروسی را »غیرفنی« 

و »غیرحرفه ای« دانست. ناصر کنعانی با بیان 

اینکه ایران عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی و معاهده عدم اشاعه است 
و طی سالیان متمادی کوشیده با نگاه تعاملی و سازنده سوءتفاهم های 
به وجود آمده را حل وفصل کند، گفت: بیشترین مأموریت های بازرسان 
آژانس برای بازرسی از مراکز هسته ای ایران و همراه با یک نگاه تعاملی توأم 
با حسن نیت و داوطلبانه  از سوي ایران بوده است. متأسفانه اقدام های 
ســازنده ایران با واکنش ســازنده و متقابل آژانس و مدیرکل 
آژانس مواجه نشده است. وی همچنین با بیان اینکه گروسی 
بارها درباره برنامه هسته ای ایران، مشخصا در ماه های اخیر، 
رویکردی غیرحرفه ای و غیرمنصفانه داشته است، مواضع وی 
را »کمک کننده« و »سازنده« ندانست و تأکید کرد که مدیرکل 
آژانس عاقه مند است هرازچندگاهی موضعی راجع 
به فعالیت های هســته ای ایــران مطرح کند؛ 
»معتقدیم در مقابل همکاری سازنده ایران با 
آژانس، مدیرکل این نهاد حتما باید رویکردی 
سازنده و تعاملی داشته باشد. وی را دعوت 
می کنیم به رعایت اصل بی طرفی، انصاف 
و اجتنــاب از اظهاراتی که بــا انگیزه های 

سیاسی صورت می گیرد.«

یک تحول دیپلماتیک
سخنگوی وزارت امورخارجه در نشســت خبری دیروز خود گفت وگوی تلفنی سیدابراهیم 
رئیسی با همتای فرانســوی خود را »تحول دیپلماتیک« قابل توجهی ارزیابی کرد و گفت: 
اخیرا در جریان تماس تلفنی وزرای امورخارجه 2کشــور، همتای فرانسوی این نکته را به 
امیرعبداللهیان منتقل کرده بود که مکرون دیدگاه هایی درباره روند مذاکرات دارد که می تواند 

برای نزدیک کردن دوطرف اصلی در روند مذاکرات رفع تحریم ها کمک کننده باشد.
ناصر کنعانی افزود: کشورهای مختلفی، چه در منطقه و چه خارج از آن، عالقه مندند با ارائه 
ابتکاراتی، به نزدیک کردن دیدگاه های طرف ها کمــک کنند که مذاکرات به نتیجه عملی و 
مطلوب برسد. در کنار گفت وگوها از طریق مذاکره کننده اروپایی با مذاکره کننده ارشد ایران و 
در کنار تماس ها و تبادل پیام ها بین وزیر خارجه ایران و بورل، این گونه اقدام ها و ابتکارها توأم 

با حسن نیت، می تواند به نزدیک کردن دیدگاه ها کمک کند.
وی با بیان اینکه دولت فرانسه در شرایط کنونی مایل اســت در کنار سایر تالش هایی که از 
حوزه های مختلف و طرف های گوناگون صورت می گیرد، نقش کمک کننده و مثبتی را ایفا کند، 
اضافه کرد: از هر طرفی که مایل باشد نقش سازنده ایفا کند، استقبال می کنیم و این گفت وگوها 

در همین چارچوب صورت گرفته و امیدواریم کمک کننده باشد. 

مکث

کشور ما متولی برای توسعه ندارد
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه در کشور متولی برای 
توسعه وجود ندارد، گفت: هیچ فردی در کشور به دنبال تحقق برنامه 
توسعه نیست و درواقع سازمان برنامه، سازمان بودجه است که همه 
هم و غمش صرف بودجه می شود. به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری 
در همایش ملی نخســتین برنامه گام دوم انقاب؛ ضرورت تغییر 
ریل سیاستگذاری کشور در برنامه هفتم توسعه که از سوی مرکز 
پژوهش ها برگزار شد، گفت: در هر کشوری توسعه پیشران هایی 
دارد که ازجمله آن می توان به رشد اقتصادی اشاره کرد. در 3 سال 
گذشته رشد اقتصادی منفی بوده که امسال مثبت شده است. این 
وضعیت برای نرخ تصویب سرمایه گذاری هم وجود دارد. ظرفیت های 
درونی رشد اقتصادی ناپایدار است که باید آن را تقویت کرد.   وی با 
اشاره به وضعیت بخش کشاورزی گفت: ما در 3سال گذشته با رشد 
واردات غات مواجه بودیم و واردات محصوالت غذایی و کشاورزی 
۱۸میلیارد دالر بوده است.  برای امنیت غذایی باید به سمت کشت 
فراسرزمینی و تردد کاالهای تجاری ترانزیتی در داخل ایران رفت 
و همچنین منابع به سمت توسعه حمل ونقل ریلی منتقل شوند. 
نگاهداری  افزود: چند وقت است که تورم ۴۰درصدی را داریم که اگر 
رفع نشود همراهی مردم را از دست می دهیم و بدون مشارکت مردم 
هیچ برنامه توسعه ای محقق نمی شود. عاوه بر این ناترازی بودجه 
و مشکل بانک و صندوق های بازنشستگی را داریم. توانمندسازی 
نهادهای دولتی هم موضوع دیگری است که باید حل شود.   رئیس 
مرکز پژوهش های مجلس تقویت جامعه را یــک اولویت خواند و 
توضیح داد: شاهد یک نوع افت ســرمایه اجتماعی، امید و اعتماد 
هستیم. حال اینکه باید بخشــی از برنامه توسعه به سمت تقویت 
برنامه اجتماعی برود. خط فقر شامل 2۶.5میلیون نفر شده است. 
یعنی طبقه متوسط الغر شده، حال اینکه طبقه متوسط پیشران 
توسعه کشور است.  نگاهداری در پایان گفت: 33درصد مردم ایران 
به مهاجرت تمایل دارند که عمده آنان شامل کارآفرینان، جامعه 
دانشگاهی و سرمایه گذاران می شود که موتور توسعه هستند. شاید 
آنها مهاجرت نکنند اما حس تعلقشان از بین می رود. باید بتوانیم 
اعتماد رفته را برگردانده و حس تعلق و عدم میل به مهاجرت را ایجاد 
کنیم. از طرف دیگر موضوع رشد جمعیت و نرخ باروری هم مهم است 

چون با این وضعیت در ۱5سال آینده رشد جمعیت صفر می شود.

  بررسی پدیده بی حجابی
 یا بدحجابی با کدام الگو 

قانون در حوزه سیاسی قرار دارد، اما قواعد و 
ضوابط در حوزه اجتماعی است. اگر چیزی 
تبدیل به قانون شد، گریزناپذیر بوده و تخطی از آن جرم محسوب 
می شود. وقتی نیروی انتظامی اعام می کند ۴۱درصد از کسانی که 
در گشت های ارشاد به خاطر بدحجابی به آنها تذکر داده می شود، 
در زمره افرادی هســتند که کارمند بخــش دولتی یا خصوصی 
هســتند، این به آن مفهوم اســت که در فضای اجتماعی اداره یا 
سازمانی که می باید برای کارمندان خود قواعد و ضوابط حجابی را 
تعیین می کرد، به وظیفه خود عمل نکرده است و وقتی این قواعد 
وضع نشده و در آن مدیریتی صورت نگرفته باشد، طبیعی است که 
در محیط بیرون از اداره فرد با سد قانون مواجه می شود و تخطی 
از قانون هم جرم محسوب شــده و پلیس فقط به وظیفه قانونی 
خود باید عمل کند. اما سومین ســطح در تحلیل الگوی فضایی 
پدیده بی حجابی یا بد حجابی، حوزه سیاســی است. همان گونه 
که گفته شد، حوزه سیاسی حوزه قانون است. در فضای سیاسی 
پدیده ها به صورت سلبی و اجتماعی در ارتباط با شبکه قدرت قرار 
می گیرند. حوزه سیاســی خیلی باید محدودتر از حوزه اجتماعی 
باشد، همان گونه که حوزه فردی خیلی فراگیرتر از حوزه اجتماعی 
است. حکومت ها تا آنجا که می توانند باید حوزه اجتماعی را برای 
بازدارندگی افراد از رفتارهای ناپسند گسترش  دهند و حوزه سیاسی 
را محدود کنند. چراکه وقتی قانونی وضع شد، با هر ابزاری باید آن 
قانون اجرا شود. تصور کنید اگر از فردا قانونی بگذارند که هر فردی 
که دروغ بگوید بابت هر دروغ خــود باید این میزان جریمه نقدی 
شود، ممکن است طرف بگوید این دروغ را گفتم و جریمه اش را هم 
دادم. به همین میزان ممکن است کسانی که نسخه جریمه برای 
بی حجاب ها و بد حجاب ها را می پیچند با چنین وضعیت مشابهی 
مواجه شوند. این درحالی است که اگر در حوزه فردی توسط این 
ســی و اندی دســتگاه فرهنگی در حوزه حجاب کار شود و بابت 
کم کاری آنها بودجه آنها قطع یا فان اداره که وظیفه دادن الگوی 
حجاب به کارکنان خود را داشت و به آن عمل نکرده، برخورد شود، 
حتما نیازی به ارائه قوانین پرهزینه در حوزه سیاسی نخواهد بود 
که فرار از آن موجب هتک  موضوع حجاب شود. اما آخرین سطح 
از حوزه تحلیل در الگوی فضایی با بررسی نمونه پدیده بی حجابی، 
حوزه امنیتی است. حوزه امنیتی یعنی حوزه »ثبات«؛ بدان مفهوم 
که یک نظام مستقر نظامی است که به هر نحو ممکن باید ثبات و 
امنیت را در جامعه پیاده کند تا شهروندانش از آرامش برخوردار 
باشند و حریم زندگی شخصی و اجتماعی آنها به مخاطره نیفتد. 
حکومت باید تا آنجا که می تواند، حوزه هــای فردی، اجتماعی و 
سیاسی غیرامنیتی خود را به تناسب فعال کرده و از حوزه امنیتی 
خود بکاهد تا جامعه از اســتحکام بهتری برخوردار باشد. طبیعی 
است که در حوزه امنیتی از قوه قهریه استفاده می شود و حکومت 
ناچار به استفاده از این حوزه اســت تا بتواند ثبات و آرامش را در 
جامعه حکمفرما کند. آنچه امروز پلیس در بستر گشت های ارشاد 
انجام می دهد، الیه امنیتی در الگوی فضایی این پدیده براســاس 
وظیفه قانونی اســت که برعهده اش نهاده شده است که آن هم با 
رعایت بسیاری از موارد و انجام اموری است که اتفاقا در الیه های 
اجتماعی و سیاسی قرار داشته و دیگرانی باید آن را انجام می دادند 
که از وظیفه خود تخطی و جامعه را با این پدیده مواجه کرده اند. 
تشکیل گروه های مشاوره در مراکز انتظامی و تاش برای بازگشت 
افراد بی حجاب یا بد حجابی که دچار غفلت شــده اند کجا با رفتار 
امنیتی داشتن سازگاری دارد، اما امروز پلیس ما این افتخار را دارد 
که درعین انتظار صرف از رفتار امنیتی از او، فضای رفتاری خود را 
روی بخش های هدایت، راهنمایی و مشاوره دادن متمرکز کرده است 
و حتی االمکان تاش دارد از ابزار امنیتی خود کمترین استفاده را 
بکند. درنهایت می توان گفت آنچه در بررســی پدیده بی حجابی 
یا بد حجابی براســاس الگوی فضایی اهمیت دارد، این اســت که 
نمی توان برای جمع کردن پدیده بی حجابی به یکی از این موارد یا 
سطوح بســنده کرد، چراکه هرکدام از آنها دارای فضایی است که 

باید آن فضا را مدنظر داشت.

 همدان مقصد سی امین
 سفر استانی رئیسی

استاندار همدان از ســفر رئیس جمهور به استان 
همدان در سی امین دور ســفرهای استانی خبر 
داد. این سفر پنجشــنبه انجام می شود. علیرضا 
قاســمی فرزاد به ایرنا گفت: 23۰طرح و پروژه 
عمرانی، تولیدی و اقتصادی اشتغال زا در راستای 
زمینه سازی پیشــرفت و توسعه اســتان، برای 
ارائه و پیشنهاد در ســفر رئیس جمهور و هیأت 
دولت به این اســتان تهیه شده اســت. به گفته 
قاسمی فرزاد، طرح های صنعتی بزرگ، صنایع 
تبدیلــی و تکمیلــی بخش کشــاورزی، حوزه 
زیرساخت شهرک ها و نواحی صنعتی، طرح های 
گلخانه ای، طرح های حوزه مصــرف بهینه آب 
و ارائه طرح هایی متناســب با ظرفیت اســتان، 
شامل تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده 
در اســتان به ویژه طرح های معدنی ازجمله این 

طرح هاست.

امنیت

قضایی

دولت

مجلس

یادداشت

 دستگیری باند 139نفره
 شبکه جعل و فساد اقتصادی

  با تاش های شــبانه روزی و اقدامات اطاعاتی گســترده 
ســربازان گمنام امام زمان)عج(، شــبکه بزرگ و سازمان 
یافته جعل و فساد اقتصادی، شناسایی و تمامي اعضای آن 

دستگیر شدند. 
به گزارش ســایت وزارت اطاعات، این باند ۱3۹نفره طی 
سال های اخیر در اســتان های تهران و البرز، با سوءاستفاده 
از مدارک هویتی افراد مســتمند و معتادان بی خانمان و از 
راه جعل گسترده و حرفه ای اسناد شخصی و دولتی، اقدام به 
ثبت شرکت های صوری می کردند و در مرحله بعدی نیز با 
جعل اسناد و مهرهای مورد نیاز، اقدام به تأسیس 2۶7شرکت 

کاغذی کرده بودند.
 تبهکاران مذکور سپس با سوءاستفاده از کارت های بازرگانی 
افراد دیگر و فروش فاکتورهای صوری بــه برخی مؤدیان، 

درآمدهای نامشروع خود را پنهان می کردند. 
متهمین مــورد بحــث، عاوه بــر اقدامــات مجرمانه 
پیش گفته، مبــادرت به فرار مالیاتی ۱۱هــزار میلیارد 
تومانی نیز کرده بودند که به رغم به کارگیری شیوه های 
کامــًا پیچیده، امــا با عنایــات الهــی و پیگیری های 
هوشــمندانه، فشــرده و چندماهه اطاعاتــی، مورد 
شناسایی و بازداشت قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات 
و جمع آوری مستندات، پرونده به همراه تمامي متهمین 

در اختیار مقام قضایی قرار گرفت. 
وزارت اطاعات قطعاً شیوه ها و سرنخ های کشف شده در 
این پرونده را در رهگیری فعالیت باندهای مشابه  احتمالی 
مورد استفاده قرار داده و در شناسایی و برخورد با چنین 
باندهایی از پای نخواهد نشســت و برخورد قاطع خواهد 

کرد.

 اژه ای: اگر عدالت باشد
نوری آزاد می شود

رئیس قوه قضاییه در نشست روز دوشنبه شورای عالی قضایی به 
موضوع نحوه دستگیری و محاکمه ناعادالنه حمید نوری تبعه 
ایرانی در کشور سوئد و مغایرت این دستگیری و محاکمه با موازین 
و اصول حقوقی و نقض عدالت قضایی در این فقره اشــاره کرد و 
ضمن محکوم کردن نحوه دستگیری، محاکمه و اتهاماتی که از 
قول عده ای تروریســت، آدمکش، فاجر و فاسق به یک شهروند 
ایرانی در روند این محاکمه ناعادالنه نسبت داده شد، گفت: اگر 
مختصر عدل و انصافی در صادرکنندگان حکم علیه این تبعه ایرانی 
وجود داشته باشد، در مرحله بعدی، حکم به تبرئه او خواهند داد تا 
مقداری از آبروی از دست رفته شان را احیا کنند. به گزارش میزان، 
غامحسین محسنی اژه ای با اشاره به ایرادات و اشکاالت مبرهن و 
آشکار نحوه محاکمه حمید نوری در سوئد ازجمله قاضی نامیدن 
یک کارمند سابق و نقض اصول حقوق بشر از 
سوی مدعیان و داعیه داران دروغین حقوق 
انسان ها در این مقوله، گفت: تروریست ها 
و آدمکش هایی که طی دهه های مختلف 
به ویــژه در دوران جنگ تحمیلی همراه 
با صدامیــان علیه مــردم ایران 
مرتکب جنایت شدند، امروز 
در دامن کشــورهای غربی 
پناه گرفته اند و سردمداران 
کشــورهای مزبور این 
تروریســت ها را مورد 
حمایت قرار می دهند 
و از آنها به عنوان شاهد 
در یک دادگاه ناعادالنه و 

نمایشی بهره می گیرند.
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محمود موالییگزارش
روزنامهنگار

درروزهایمنتهیبهمــاهمحرم،فضایعمارت
عینالدولــهازَعلمهایآمادهپُرشــدهاســت؛
سازههاییکهالبتهشبیهَعلماست؛بااینتفاوت
کهیکپایهمکعبشــکلثابتدارندویکتیغه.
اینآثارنقاشــیحجمیمحســوبمیشوند،نه
آنچنانکهنقاشیخطیقلمدادشوندونهصرفا
یکاثرحجمی؛ترکیبیازیکمجسمهونقاشیو
خط.تیغهاصلیتداعیکنندهعلماست،ولیفرم
آنسادهسازیشده؛آنچنانکهطرحهایمختلف
ومتنوعیبامضمونایامســوگواریسیدالشهدا
رویتیغههاحکاکیشدهاســت.هنرمندانیدر
حوزهنقاشی،خطاطیوخوشنویسیدرنخسین
کارگاهکالیگرافیکهتوســطسازمانزیباسازی
شهرتهرانبرگزارشدهاست،جمعشدهاند.هریک
ازهنرمنداندرفضایبیرونعمارتعینالدولهکه
ســقفکاذبرویکارگاهسایهانداخته،مشغول
ثبتهنرخودهستند.ســکوتوآرامشدراین
فضاموجمیزند.هنرمندانرویاثرخودمتمرکز
شــدهاندتابتوانندکارخودرابرایایاممحرمبه
سطحشهرتهرانبرسانند.آنهاباخطیزیبا،القاب
سیدالشهداویارانباوفایش،نوحههایمعروفو
ابیاتیازاشعارمحتشمکاشانیهمچون»بازاین
چهشورشاست«رادربارهقیامکربالرویسازهها
حکمیکنند.اینجاکارگاهکالیگرافی)زیبانویسی
هنری(اســت.معاونفرهنگیوهنرهایشهری
ســازمانزیباســازیدربارهبرگزارینخستین
کارگاهکالیگرافیمیگوید:»سازمانزیباسازی

باانتشــارفراخوانیازهنرمندانونقاشاندعوت
کردتاآثارخودراباموضوعایامعزاداریســیدو
ساالرشهیدانحضرتاباعبداهللالحسین)ع(به
دبیرخانهاینسازمانارسالکنند.برایناساس
۵۰۰اثربرگزیدهتوسطهیأتداورانبهعنوانآثار
نهاییانتخابشــدواینهنرمندانهماکنوندر
حالکاردرعمارتعینالدولهوچندنقطهشهر
برایآمادهسازیفضایشهرپیشازفرارسیدن
ایاممحرمهستند.«مجیدقادرییادآورمیشود:
»هنرمنــدانگردهمآمــدهوبهارائــهآثارخود
پرداختند؛بهطوریکهمقررشدآثارآنهادرقالب
پویشکالیگرافیدرایاممحرمبهمعرضنمایش
عمومیوعزادارانحسینیدرآید.«اوتأکیدکرد:
»براینخستینبار،ذکرناماهلبیت)ع(واصحاب
ویارانامامحسین)ع(وهمچنینادعیهوروایت

اینایامبهصورتالمانهایحجمیدرسطحشهر
ودرابعاد2.۵در۸۰سانتیمتربهنمایشگذاشته

خواهدشد.«

شرکت کنندگان در مرحله نهایی
فراخوانحضــوردرکارگاهکالیگرافیازتیرماه
منتشرشــدوازتمامیهنرمندانعالقهمنددر
زمینهنقاشیدعوتشدتاآثارخودراارائهدهند.
پسازآن،196طرحاز67هنرمندبهســازمان
زیباسازیارائهشد.2۵تیرماهنیزآثارهنرمندان
بهداوریگذاشتهو1۰3طرحاز۵9هنرمندبرای
حضــوردرکارگاهنهاییشــد.هنرمندیکهدر
گوشهایازکارگاهچندیننفرراراهنماییمیکند،
خودرامدیریــکگروهمعرفــیمیکند.حامد
توسلی،مدرسخوشنویسیدراینبارهمیگوید:
»دراینکارگاههمراههمسرم،دوستانهنرمندمو
دانشجویانمشرکتکردیم.گروهیهستیمکهدر
حوزهنقاشی،مرمتوگرافیکفعالیتمیکنیم.«
اوادامهمیدهد:»2۸ســالاســتکهبهصورت
حرفهایکارمیکنم.ســابقهنقاشــیخطروی
عالمتراداشتم،اماجنسآناستیلبودوبرای
نخستینباراستکهرویتیغهفلزیکارمیکنم.
نقاشــیخطرویفلزتقریباحالوهواینقاشی
رویبومراپیداکردهاست؛زیراوقتیرنگآمیزی
تماممیشــود،همانحالتراپیدامیکند.البته
بهواســطهاینکهرنگرویفلزبهسختیجذب

نمیشود،تقریباکارمادوبرابرشدهاست.«

بخش اصلی در عمارت عین الدوله 
نخســتینکارگاهکالیگرافیازاولمردادشروع
شــدهوآخرهفتهبهپایانمیرســد.هنرمندان

در2نقطهفعالیتخودراشــروعکردهاند.بخش
اصلیکارگاهدرعمارتعینالدولــهقرارداردو
بخشدیگرکارگاهدرخیابانمفتحودرمجاورت
ورزشگاهشیرودیواقعشدهاســت.هنرمندان
از۸صبحتا۸شــبفعالیتدارند.هنرمندیکه
خطاطیونقاشــیخطانجاممیدهد،میگوید:
»براینخستینباراستکهرویتیغهیابسترفلزی
نقاشیوخطاطیمیکنم.رویبوم،کاغذوپارچه
کارکردم،ولیرویفلزهیچوقتنقاشیوخطاطی
نکردهبودم.قلممورویفلززودازبینمیرودوما
بایدمدامقلمموعوضکنیم.«مریمعلیوحدتی
دربارهاینچالشاضافهمیکند:»مهمهنرمندان
هســتندواینکهبتوانندچالشهــایپیشرورا
بردارند.درواقعهنرمنددوســتداردخودشرا
بهچالشبکشدودرفضایمتفاوتهمکارکند.
خوشبختانهآثاراینکارگاهدرجلوهبصریشهر
دیدهمیشودومخاطبعامدارد.«دراینجابرخی
طراحیگرافیکیباکامپیوترانجامدادهوباشابلون
طرحرارویتیغهپیادهمیکنند؛درحالیکهبرخی
خوشنویسوخطاطهســتندوطرحرامستقیم
رویتیغهمیکشند.نقاشــیخطدراینکارگاه
بارنگآکریلیــک،روغن،رنگفــوریو...انجام
میشود.حبیبطهماسبی،یکیدیگرازهنرمندان
میگوید:»7نفرازشاگرداندکترنقاشیانهستیم
کهدراینکارگاهشــرکتکردهایموهرکدام3تا
4تاکارداریم.بهصورتانفرادیکارمیکنیم.البته
تمامایدههاازدکترنقاشیاناست.«المانهاییکه
تداعیکنندهعلمعزاداریاست،درایاممحرمدر
سطحمناطق22گانهشهرتهراننصبمیشود.
عالوهبر16۰سازهفلزی،22۰سازههمفایبرگالس

استکهرویآنبابرچسبطراحیمیشود.

جلوه های عاشورایی بر در و دیوار شهر
پویش»زیبانویسیهنری«رویسازههایحجمیتهرانمتناسبباحالوهوایایاممحرمآغازشد

530هزار میلیارد تومان نیاز مالی 
حمل ونقلی پایتخت

معاونحملونقلوترافیکشهرداریتهرانمشکالت
حملونقلهمگانیراتشریحکرد

معاونحملونقلترافیکشهرداریتهراندرنخستیننشست
خبریخودگزارشــیکاملوجامعدربــارهآخرینوضعیت
حملونقلوعمومیتهــراندرتمامبخشهــاوحوزهبهویژه
حملونقلعمومیارائهکردوبااشــارهبهمشکالتوکمبودو
دالیلآن،ازبرنامههاوراهکارهایــیکهباهدفبرطرفکردن
اینمشکالتانجامشــدهیادرحالپیگیریاســت،خبرداد.
سیدمجتبیشفیعیباتأکیدبراینکهمهمترینمشکلکهباعث
عقبماندگیدرناوگانحملونقلعمومیشــهرتهرانشده،
منابعمالیاست،گفت:»نیازشهرتهرانبرایرسیدنبهتحقق
برنامههایاساسیوبرنامهریزیشده۵3۰هزارمیلیاردتومانبه
قیمتسال14۰۰است.تحققاینعددبارویههایتأمینمنابع
مالیگذشته،درتوانمدیریتشهرینیست.شهرداریهرگز
نمیتواندوالبتهقرارهمنیستکهبهتنهاییمشکلحملونقل
عمومیشهرتهرانراحلکند.طیماههایگذشتهارتباطخوبی
میانشهرداریودولتشکلگرفتهاستوتیمجدیددرتالش

هستندتاعقبماندگیهاراجبرانکنند.«

ظرفیت 5میلیونی مترو در روز 

معاونشهردارتهراندربارهآخرینوضعیتخرید63۰واگنبرای
متروهمگفت:»دولتمجوزهایتهاترنفتبرایپیشپرداخت
1۵درصدیقرارداد63۰دســتگاهواگنراصادرکردهاســت.
2سالپسازتزریقنخســتینپیشپرداخت،تحویلواگنها
آغازمیشودوتا۵سالادامهدارد.قرارداددیگریکهداریمخرید
113دستگاهواگناستکهشــهرداریباشرکتواگنسازی
منعقدکــردهودولتمجــوزتهاتر77میلیــونیوروییبرای
249دستگاهواگنباشرکتمپناراصادرکردهاست.وروداین
واگنهامیتواندوضعیتناوگانمترورابهبودببخشدوظرفیتاز
جابهجایی2میلیونمسافربه4تا۵میلیونمسافردرروزمیرسد.
همچنیناگرشبکهمتروبهتناسبافزایشیابد،اینجابهجاییدر

روزبه1۰میلیونمسافرخواهدرسید.«
شفیعیباتأکیدبرخالیبودنانبارهایمتروگفت:»هرچندمنابع
شهردارینسبتبهنیازهامحدوداست،امابهسرعتبرایخرید
چرخاقدامشدویکقرارداد۸۰۰میلیاردتومانیبابانکشهربه
امضارسید.همچنینمنابعارزیبلوکهشدهدرسیستمبانکی
ایرانبهارزش۸۰۰میلیاردتوماننیزتا2هفتهدیگرآزادسازی
خواهدشدتادراختیارمجموعهواگنسازیقراربگیرد.منابع
دیگریتاسقف2هزارمیلیاردتومانپیشبینیشدهاستکه

ازطریقوزارتکشوردرحوزهاورهالعملیاتیخواهدشد.«
اوبابیاناینکــه23۰۰اتوبوسباچنگودنــداندرخطوط
نگهداشتهشدهاســت،گفت:»صبحاتوبوسراتعمیرکردهبه
خطمیفرستیمودوبارهشببایدتعمیرشــود.وزارتکشور
قراردادیبستهاســتکهطبقآن9۰۰دستگاهاتوبوسسهم
شهرتهراناست.آوردهوزارتکشور۸۰درصدهزینهو2۰درصد
سهمشهرداریتهراناستکهشهرداری1۰۰میلیاردتومانرا
پرداختکردهاست.اعالمشدهکهامسال9۰۰دستگاهاتوبوس
تحویلدادهمیشودکهدراینصورتتحولبزرگیدرناوگان
اتفاقخواهدافتاد.14۰۰دستگاهاتوبوسازاتوبوسهایقابل

اورهال،دربرنامهامسالبرایاورهالقرارگرفتهاند.«
معاونحملونقلوترافیکشهرداریتهراندربارهوارداتهزار
دستگاهاتوبوسکمکارکردخارجیتوسطبخشخصوصیهم
گفت:»نمیدانمکسانیکهازوارداتاتوبوسکارکردهخارجی
انتقادمیکنندخودشانســواراتوبوسشــدهاندومیدانند
کهمردمومســافرانچهوضعیتیراتحمــلمیکنند؟اززیر
ســنگهمکهشــدهبایدبرایمردماتوبوسخریداریکنیم.
اینقابلیتدرشهرتهرانوجودداردکه3میلیوننفرازطریق
ناوگاناتوبوسرانیجابهجاشوند،امااکنونکمترازیکمیلیون
نفرجابهجامیشوند.هزینهاورهالاتوبوسهابهطورمتوسط
یکمیلیاردتوماناســت،وقتیبایکپنجــمهزینهاتوبوس
داخلیمیتوانیماتوبــوسخارجیواردکنیم؛چــرااینکار
انجامنشود.«شفیعیازاضافهشدن2۰۰دستگاهونبهچرخه
حملونقلعمومیشهرتهرانباارائهتسهیالتوحمایتمالی
ازسویشــهرداریتهرانخبردادوگفت:»6هزاردستگاهون
درتهرانوجودداردکه2هزاردســتگاهازآنفعالاست.قرار
استازمنابععوارضطرحترافیکوپارکحاشیهایو...برای
خرید2۰۰دســتگاهونجایگزین،اقدامشود.تالشمیشود
کهحداکثردریکدوره3ماههتاپیشازبازگشــاییمدارس،
اینونهاتحویلدادهشــود.تا7۰درصدقیمتاینخودروو
تاسقفیکمیلیاردو2۰۰میلیونتومانتسهیالتپیشبینی
شدهاست.اینونهادرقالبیکنرمافزارفعالیتمیکنندکه
بایددرمسیرهایمشــخصتعدادمسافرمشخصیراجابهجا
کنندتابخشیازبازپرداختتسهیالتبهعنوانیارانهجابهجایی
مسافرازطرفشهرداریپرداختشود.پروژهدیگرنیزپرداخت

تسهیالتبرایبازسازی2هزاردستگاهوناست.«
برخیازموضوعــاتدیگریکهمعــاونحملونقلوترافیک

شهرداریتهراندرنشستخبریبیانکرد:
  3۸00دستگاه تاکسی در این دوره مدیریت شهری 

نوسازی شده است.
  تحویل 50 اتوبوس برقی از مهرماه شروع می شود و تا 

دی ماه به پایان می رسد.
  رئیس جمهور دستور داده تا طلب شهرداری از محل 
جریمه های راهنمایی و رانندگی پرداخت شود. اصل طلب 

شهرداری حدود ۴هزارمیلیارد تومان است.
  اتوبوس هــای کم کارکرد وارداتــی از طریق  بخش 
خصوصی درحال پیگیری است. بخش خصوصی موفق 
شده 50دستگاه اتوبوس را وارد کند و ۲00دستگاه دیگر 
هم وارد خواهد کرد که یک سری از آنها ۲طبقه هستند. 

این ۲50دستگاه اتوبوس تولید آلمان است.

رضا صیادی 
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر 

تهران
کارگاه  مرداد مــاه،  چهــارم  از 
پارچه نویســی عاشــورایی بــا عنــوان 
»کاتبان ســوگ« با حضور 72هنرمند 
برگزار می شود. این کارگاه با مشارکت 
ســازمان زیباســازی شــهر تهــران بــا 
هدف ترویج هنر خوشنویســی، احیای 
ســنت های اصیــل در عــزاداری و... 
به مــدت 3روز از ســاعت 9تــا 19در 
عمــارت اتحادیــه خیابــان اللــه زار، 
برقــرار خواهد شــد. احادیث، اشــعار و 
مضامین عاشــورایی روی 3۰هــزار متر 

پارچه سیاه نوشته خواهند شد.

محسن منصوری
استاندار تهران

شــاید در گذشــته پاکدشــت به عنوان 
خوابگاه تهران به حساب می آمد، ولی 
ظرفیت های مهم اقتصــادی و تولیدی 
و اســتقرار 4شــهرک صنعتــی و هزاران 
واحــد تولیــدی، امــروز این شهرســتان 
را بــه قطب اشــتغال تبدیل و بســیاری 
از افــراد از شــهرهای اطــراف بــه ایــن 
شهرســتان عزیمــت کــرده و مشــغول 
به کار هستند. پاکدشــت، محل عبور 
کریدور اصلی شــرق کشــور محســوب 
می شــود؛ از ایــن رو در ایــن مســیر 
همــواره شــاهد ایجــاد ترافیک هــای 

زیادی هستیم.

نقلقولخبر

محمــد عزیزی، مدیرعامل ســازمان 
مدیریت پســماند شــهرداری تهران 
گفت: تهران حدود ۵ تا ۶هزار سگ 
بدون صاحب دارد و به زودی به آمار 
دقیق تری از سگ های بدون صاحب 
در شــهر خواهیم رســید.  سگ های 
بالصاحب جمع آوری  شده از سطح 
شــهر بــه نقاهتــگاه آرادکــوه منتقل 

می شوند. 
مجموعا 2۵۰قالده از ابتدای امسال 
در نقاهتــگاه آرادکــوه، عقیم ســازی  
شــده و بیش از ۵۰۰دوز واکســن نیز 
به این حیوانات در 3ماه اخیر تزریق 

شده است.

6000
سگ

شــهردار  محمــدی،  وحیدرضــا 
منطقــه 22 دربــاره تــردد خودرویــی 
در برخــی از محله هــای ایــن منطقــه 
گفــت : به دلیــل وجــود بزرگراه هایی 
شــامل آزادگان، شــهید همدانــی و 
شــهیدخرازی، تــردد خودرویــی در 
برخی از محــالت منطقه 22از طریق 

زیرگذرها امکان پذیر است. 
رفع نقطــه بی دفــاع شــهری در چند 
ماه اخیر روشنایی 9زیرگذر خودرویی 
بلــوار گلهــا، بلــوار کاج، جنگلیــان، 
آبشار، دهکده، صدرا، شهید زرین، 
دژپل و بزرگــراه آزادگان با اســتفاده 
 از المپ هــای کم مصــرف فراهــم

شده است.

9
زیرگذر

عددخبر

حملونقل

 فاضالب همچنان وارد 
رواناب های پایتخت می شود

 تره بار هوشمند می شود

رئیسکمیتهعمرانشورای

اســالمیشــهرتهرانگفت:عمران
آنطورکــهپیداســتهنوز
مشکلورودفاضالببهروانابهایپایتخت

برطرفنشدهاست.
حجتاالســالمســیدمحمدآقامیــریدر
گفتوگوباپایگاهخبریشــهر،بابیاناینکه
درمقطعیشــاهدورودفاضالببهروانابها
در۸۸۰نقطهتهرانبودیم،افزود:شرکتآب
وفاضالبشــهریاعالمکردکهاینمشکل
در6۰۰نقطهرفعشــدهوبیشاز2۰۰نقطه
باقیماندهکهبایدپیگیریکنیمکهآیامشکل
ورودفاضالبدرایننقاطنیزبرطرفشــده
استیاخیر.عضوشورایاسالمیشهرتهران
بابیاناینکهاعالمکردندکهمسئلهایننقاط

نیزبرطرفشــدهاســت،یادآورشد:آنچنان
کهمشخصاســتهنوزشاهدورودفاضالب
بهروانابهاهســتیم.آبکانالعباسآباددر
قسمتانتهاییشهرریوخاورشهربهصورت
گنداببودهومشــخصاستکهفاضالبدر
بخشهاییازشــهرواردروانابشدهکهآب
اینمنطقهبهچنینوضعیتیدچارشدهاست.
شرکتفاضالبشــهریدراینخصوصدر
محاکمقضایینیزمحکوموموظفشــدهکه
وضعیــتراتغییردهد؛بایــدپیگیریکنیم
کهاقداماتالزمراانجامدادهاســتیاخیر.
فاضالبکانالهایمشــخصوجداگانهدارد
امادربرخینقاطبهروانابهامنتهیشــدهو
باعثشدهمناطقانتهایشهر،وضعیتبدی

راتجربهکنند.

مدیرعاملسازمانمدیریتمیادینمیوهوترهبارشهرداریتهرانگفت:»سازمانتره

باربهسمتهوشمندسازیگامبرداشتهوتاسالآیندهنرخگذاریکلیهمیادینهوشمندترهبار
خواهدشد.«

بهگزارشهمشــهری،ایوبفصاحتبــابیاناینکهبیشــترفعالیتهایســازمانمیادینمیوهو
ترهبارشهرتهرانبهصورتســامانهایانجاممیشــود،افزود:»درزمینهاســتفادهازشرکتهای
دانشبنیانوخالقتمهیداتیداشتهایم.استفادهازشرکتهایدانشبنیانوخالقمنجربهکاهش
هزینههاوافزایشبهرهوریمیشود.«براســاساینگزارش،ایناقدامبرایکاهشاعمالسلیقهها
درمدیریتمیادینوبازارهایمیوهوترهبارشــهرداریتهرانوپاســخگوییسریعتربهمطالباتو
درخواستهایشهروندانبهدنبالهوشمندسازیتمامیبازارهایترهبارصورتمیگیرد.اجرایطرح
سامانهمکانیزهفروشواعمالآنالیننرخنامههادرترازوهاوصندوقهایغرفمیادینمیوهوترهبار

یکیدیگرازبخشهایمهمطرحهوشمندسازیسازمانمدیریتمیادیناست
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مقامات وزارت اقتصاد قول داده اند که 

فرایند پرداخــت وام ارزان به مردم گزارش
آســان تر شــود. به گفته احســان 
خاندوزی، وزیر اقتصاد، برنامه جدی دولت، کمک به 
رفــع نیازهــای خرد مــردم بــه وســیله وام های 
قرض الحسنه است. او با اشــاره به افزایش 2برابری 
سرمایه بانک قرض الحســنه مهر ایران، گفت: دولت 
تصمیم دارد که برای رفع نیازهای مردم به تسهیالت 
خرد، تا پایان امسال بازهم سرمایه این بانک را افزایش 
دهد. این مقام ارشد دولتی تصریح کرد: در یک سالی 
که از شروع به کار دولت گذشته اســت بیش از ۸۰ 
درصد به منابع بانک قرض الحسنه اضافه شده و بیش 
از 2 میلیون و ۷۰۰ هزار مورد تسهیالت یا نفر، تعداد 
تســهیالتی بوده است که به شــکل قرض الحسنه 
پرداخت شده اســت. خاندوزی با اشــاره به تأکید 
رئیس جمهور مبنی بر افزایش تسهیالت قرض الحسنه 
بانک ها، گفت مذاکراتی را با بانک مرکزی انجام داده ایم 
که بتوانیم بسیار بیش از این، زمینه و فرصت فعالیت و 
خدمت رسانی را در بانک های قرض الحسنه فراهم 
کنیم. به گزارش همشــهری، هم اکنون 2بانک مهر 
ایران و رســالت به صورت تخصصی و خاص اقدام به 

پرداخت تسهیالت به صورت قرض الحسنه می کنند.
معاون وزیر اقتصاد هم خبر داد: دسترســی مردم به 
تســهیالت خرد بهبود یافته و طــی روزهای آینده 

خبرهای خوبی در این زمینه اطالع رسانی می شود.
محمدهادی ســبحانیان، در عین حال افزود: تالش 
می کنیم شرایط مبهم و امضاهای طالیی را از پیش 
پای فعاالن اقتصادی برداریم و فرش قرمز جلوی پای 
فعاالن اقتصادی پهن شود. در این زمینه در ۴ ماهه 

امسال ۴۱ هزار مجوز ثبت محور و تأییدمحور صادر 
شــد که از این تعداد ۱2 هزار مجوز تأیید محور بوده 
است. وی تأکید کرد: هیچ گونه خط قرمزی را در این 
زمینه برنمی تابیم و دستور شخص رئیس جمهور نیز 

این است که با قدرت در این زمینه پیش برویم.
این معــاون وزیر اقتصــاد دربــاره آخرین وضعیت 
پرداخت تسهیالت موضوع تبصره ۱۸قانون بودجه 
مبنی بر تسهیل پرداخت تســهیالت به خانوارها و 
تولیدکنندگان اظهار کرد: در ۶ ماه نخســت ســال 
۱۴۰۰ در عمــل اقدامی در راســتای تحقق اهداف 
تبصره ۱۸ نشــده بود اما از مهرماه ۱۴۰۰ به بعد این 
روند تغییر کرده است. سبحانیان توضیح داد: برخی 
بانک ها بعضا تا ۵ برابر سپرده دستگاه ها برای موضوع 
تسهیالت تبصره ۱۸ را تخصیص داده اند. بر این اساس 
بانک ها در مجمــوع ۴۵ هزار میلیــارد تومان منابع 
تلفیقی برای تسهیالت اشــتغال زایی در این بخش 

تخصیص داده اند.
وی افزود: تا کنون ۱۰۱ هزار میلیارد تومان طرح های 
مختلف در استان ها تأیید شده که در این بین بیش 
از ۱۶۰۰۰ طــرح به ارزش ۱۳ هــزار میلیارد تومان 
پرداخت شــده و ۸۹۳2 طرح بــه ارزش حدود ۱۰ 
هزار میلیارد تومان در مرحلــه پرداخت قرار دارد. به 
این ترتیب تا کنون 2۳ هزار میلیارد تومان پرداخت 
شده و یا در مرحله پرداخت است و امیدواریم تا پایان 
شهریور پرداخت تسهیالت کامل شود. معاون وزیر 
اقتصاد تصریح کرد: امسال در قالب تبصره ۱۸و برای 
ایجاد اشتغال، ۱۵۰هزار میلیارد تومان منابع بودجه 
در تلفیق با منابع بانک ها ۳۰۰هــزار میلیارد تومان 

تسهیالت به نرخ ترجیحی پرداخت می شود.

گره گشایی از وام فرزندآوری
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرســش یکی از خبرنگاران 
درخصوص مشــکالتی که در برخی از شــعب برای 
دریافت وام فرزندآوری به وجود آمده اســت، گفت: 
براســاس اخباری که به وزارت اقتصاد ارسال شده، 
بانک ها به جهت کنترل هایی که بر افزایش نقدینگی 
در کشور اعمال شده است، با محدودیت هاي  بیشتری 
 در اعطــای تســهیالت، به ویژه تســهیالت خرد و
قرض الحسنه مواجه شده اند و با توجه به تکالیفی که 
براساس قانون بودجه برای تسهیالت ازدواج و امثالهم 
وجود دارد، بانک ها از نظر منابع دچار تنگنا شده اند، اما 
با توجه به تأکیدات مکرر رئیس جمهوری درخصوص 
افزایش سهم تسهیالت قرض الحسنه، تالش داریم 

با افزایش منابع بانک ها این مشکل را برطرف کنیم. 
وی تأکید کرد: در این زمینه نیز تالش خواهیم کرد، 
شرکت های دولتی و دستگاه های دولتی نیز گردش 
مالی خود را در حساب های قرض الحسنه بیاورند تا 
این منابع جهت پرداخت تســهیالت مورد استفاده 

مردم قرار گیرد.

وام با نرخ سود 9درصد
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه دســتورالعمل 
اجرایــی تبصــره ۱۸ نهایــی و ابالغ شــده، افزود: 
دســتگاه های اجرایی طرح های اشــتغال در بخش 
صنعت، معدن، نیرو و سایر بخش ها متقاضیان را به 
شــبکه بانکی معرفی می کنند. وزیر اقتصاد با اشاره 
به اینکه این طرح ها می توانند از نرخ سود ترجیحی 
استفاده کنند، افزود: نرخ سود تسهیالت تبصره ۱۸ 
به نرخ ترجیحی است به گونه ای که اگر سود متعارف 

بانکی ۱۸ درصد باشد، سود این تسهیالت ۹ درصد، 
یعنی نصف خواهد بود. به گفتــه او، ۱۰ درصد از کل 
منابع درنظر گرفته شده در این طرح به شرکت های 
دانش بنیــان اختصاص خواهد یافــت و ۵۰ درصد 
تسهیالت تکلیفی تبصره ۱۸ نیز برای تولید صادرات 
 محور و تولید در مناطق محروم و استان های محروم 

اختصاص می یابد.

تبصره 18چه می گوید؟
براســاس تبصره ۱۸قانون بودجه امســال با هدف 
رشد و پیشرفت استان های کشور از طریق بهره وری 
و رشــد تولید مبلغ ۸۵هزار میلیــارد تومان جهت 
ســرمایه گذاری ها، تکمیل واحدهای نیمه تمام و 
ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی بر پایه آمایش 
سرزمین و همچنین حمایت از طرح های دانش بنیان 
و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی منابع اختصاص 
پیدا کرده است که 2۰درصد از این مبلغ سهم مناطق 
کمتر توسعه یافته خواهد بود. این قانون می گوید: 
منابع پیش بینی شده از طریق ســپرده گذاری در 
بانک ها با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و 
صندوق کارآفرینی امید به منظور سرمایه گذاری برای 
تولید اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح های نیمه 
تمام و ظرفیت های خالی بنگاه ها با تأکید بر فعالیت ها 
و زنجیره تولید و تأمین کاالهای اساسی و راهبردی 
با سازوکار تسهیالت تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی 
و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در 
اختیار و مجاز دســتگاه اجرایی مرتبط و همچنین 
منابع صندوق توســعه ملی با رعایت اساسنامه آن 

مجاز خواهد بود.

پرداختوامارزانبهمردمآسانترمیشود
اعالم برنامه های جدید دولت برای پرداخت تسهیالت بانکی

مرکز پژوهش های مجلس تحلیل کرد

سهم تحریم از ناکامی برنامه ششم؛ فقط 9درصد
مرکز پژوهش های مجلس درباره سهم هریک از 

مجلس
دالیل تحقق نیافتن احکام قانون برنامه ششــم 
نشان می دهد شرایط بین المللی و موانع خارجی 
فقط ۹.۴درصد سهم داشته است. این نهاد تحقیقاتی وابسته به 
مجلس ۱۷عامل را به عنوان دالیل تحقق نیافتن احکام قانون برنامه 
ششــم معرفی می کند که باالترین ســهم به تخصیص ناکافی 
اعتبارات پیش بینی شده در برنامه ششــم با سهم ۱2.۴درصد 
اختصاص دارد. نبود یا کمبود نیروی متخصص و کارآمد، مغایرت 
با قوانین و مقررات دیگر، مشکالت در اخذ تسهیالت از بانک ها و 
صندوق توسعه ملی، فقدان زیرساخت ارائه خدمات الکترونیک، 
همکاری نکردن دســتگاه های مختلف، دسترســی نداشتن به 
داده های استاندارد قابل استناد، عدم تناسب اهداف تعیین شده با 
حکم مورد نظر قانونگذار و تصویب نشدن بخشنامه ها و آیین نامه ها، 
بخشی از دالیل تحقق نیافتن احکام قانونی برنامه ششم عنوان شده 

است.
بازوی تحقیقاتی مجلس می گوید: در بررسی دالیل عدم تحقق 
احکام قانون برنامه ششم و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
ایران، ۴عامل تخصیص ناکافی اعتبارات بودجه ای، همکاری نکردن 
دســتگاه های مرتبط، ایرادهای ناشــی از قانونگذاری و شرایط 
بین المللی و موانع خارجی بیشــترین سهم را به خود اختصاص 
داده؛ به گونه ای که ســهم این ۴عامل در مجموع به ۳۷.۱درصد 
می رسد. این در حالی اســت که دالیلی چون نبود تناسب بین 
اهداف تعیین شده با حکم مورد نظر قانونگذار، مغایرت با قوانین و 
مقررات دیگر، مشکالت در اخذ تسهیالت از بانک ها و یا صندوق 
توسعه ملی کمترین سهم را داشته است. این نهاد پژوهشی فاش 
می کند ۳۶۳حکم پیش بینی شده در 2قانون برنامه ششم و قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه محقق شده، ۱۰۶حکم غیرقابل 
ارزیابی بوده و 2۶۳حکم هم محقق نشــده است. به این ترتیب 
تقریبا ۵۰درصد از احکام 2قانون یادشــده عمدتا محقق نشده 
است. براساس این گزارش بیشــترین میزان تحقق احکام قانون 

توسعه ای طی ۵سال گذشته در بخش های بودجه و مالیه عمومی، 
توازن منطقه ای و توسعه روستایی، حمل ونقل و مسکن، نظام پولی 
و تامین مالی اتفاق افتــاده و کمترین میزان تحقق هم مربوط به 

احکام بخش های اقتصاد کالن و آب بوده است.

چرا اقتصاد رشد نکرد؟
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به پیش بینی و هدف گذاری نرخ 
رشد ۸درصدی در برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور می گوید: 
در هیچ یک از سال های اجرای 2برنامه یادشده به جز سال۱۳۹۵ 
آن هم به دلیل رشد قابل توجه صادرات نفت ایران، اقتصاد ایران 

رشد ۸درصدی را تجربه نکرده و به دلیل رشد اقتصادی منفی در 
اکثر سال ها، متوسط رشد اقتصادی کشور طی برنامه ششم توسعه 
منفی ۵دهم درصد بوده است. بازوی تحقیقاتی مجلس می گوید: 
هرچند نمی توان نقش شرایط بین المللی در تحقق نیافتن رشد 
۸درصدی را نادیده گرفت، اما واقعیت این است که هدف گذاری 
رشد ۸درصدی در شرایط فعلی غیرواقع بینانه است؛ چراکه یکی از 
مهم ترین عوامل ناکافی دولت  گذشته در تحقق این میزان رشد، 
دست نیافتن به هدف متوسط رشد 2۱.۴درصدی تشکیل سرمایه 
ثابت ناخالص بوده است. این نهاد پژوهشی با اشاره به رشد تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص طی سال های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب به میزان 
منفی ۱۸ و ۱۷.۴درصدی این سؤال را مطرح می کند که با وجود 
بی ثباتی قابل توجه اقتصاد کالن و محیط نامناسب کسب وکار در 
کنار مداخالت بی قاعده دولت در اقتصاد، آیا اساسا امکان تحقق 

چنین رشد سرمایه گذاری وجود دارد یا خیر؟

معمای بهره وری و کاهش بیکاری
این گزارش می افزاید: از دیگر موارد ناکامی در دستیابی به هدف رشد 
۸درصدی در طول برنامه ششم توسعه، تحقق نیافتن متوسط رشد 
بهره وری کل از عوامل تولید به میزان 2.۸درصد بوده؛ درحالی که 
در برنامه ششم قرار بود دست کم یک سوم از رشد اقتصادی از محل 
بهره وری صورت گیرد اما براساس آمارها رشــد بهره وری تا پایان 
سال۹۹ منفی ۸دهم درصد بوده اســت. برآورد بازوی تحقیقاتی 
مجلس درباره وضعیت بازار کار هم نشــان از شکست در رسیدن 
به هدف دارد؛ به گونه ای که طی ســال های برنامه ششــم اشتغال 
کل به طور متوسط ۸دهم درصد رشد داشته است. در این گزارش 
همچنین آمده است: هرچند نمی توان نقش شیوع ویروس کرونا در 
تحقق پیدانکردن میزان اشتغال طی 2سال گذشته را نادیده گرفت، 
با این حال بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که 
حتی اشتغال ایجادشده طی سال های ۹۶ تا ۹۸ هم با رشد متوسط 

2.۵درصدی در مشاغل بی کیفیت و ناپایدار رخ داده است.

نان در تنور هوشمندسازی
پس از تجهیز نانوایی ها به کارت خوان های جدید، 

به زودی مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه نان با 
توزیع آرد براساس عملکرد نانوایان آغاز می شود

بیش از 2 ماه از اجرای فاز نخســت طرح هوشمندسازی یارانه 
نان با تجهیــز تدریجی نانوایی های کشــور به دســتگاه های 
کارت خوان مخصوص می گذرد و حاال آنگونه که مشــاور وزیر 
امور اقتصادی و دارایی می گوید: دستورالعمل های مرحله دوم 
هوشمندسازی یارانه نان تهیه شده و پس از نهایی شدن و ابالغ 
 این دستورالعمل به نانوایی ها، اجرای فاز دوم طرح در ماه جاری

 آغاز می شود.
به گــزارش همشــهری، در جریــان اجرای مرحله نخســت 
هوشمندسازی یارانه نان، داده های با اهمیتی از تولید و مصرف 
نان گردآوری شده و اکنون، گرچه محمد جالل، مشاور وزیر امور 
اقتصادی و دارایی جزئیاتی از مرحله دوم طرح هوشمندسازی 
یارانه نان ارائه نداده است؛ اما از اظهارات او چنین برمی آید که 
در این مرحله، توزیع آرد براساس عملکرد نانوایی ها در پخت و 
فروش نان انجام می شود و عماًل اتالف آرد مخصوص تولید نان 

در شبکه نانوایی ها کنترل خواهد شد.

وضعیت اجرای مرحله اول
آمار و ارقام نشــان می دهد در مرحله نخســت اجــرای طرح 
هوشمندسازی یارانه نان، ۸۵ تا ۹۰درصد نانوایی های کشور به 
کارت خوان های مخصوص این طرح تجهیز شــده اند و بیش از 
۹۵درصد تراکنش های فروش نان در کشــور تحت پوشش این 
طرح ملی درآمده اســت. مشــاور وزیر امور اقتصادی و دارایی 
می گوید: با اجرای این مرحله، روزانه بیش از ۶.۷میلیون تراکنش 
در قالب ۶میلیون کارت یکتا در حال ثبت در سامانه است و بیش از 
۹۸میلیون قرص نان در سامانه ثبت و به فروش می رسد. به گزارش 
همشهری، در مرحله نخست هوشمندســازی یارانه نان، بدون 
اینکه محدودیتی در میزان خرید نان توســط شهروندان اعمال 
شود، فقط بر نفوذ سیستم های جدید پرداخت در موضوع فروش 
نان تمرکز شده بود و همچنان توزیع آرد یارانه ای متکی به مجوز 
نانوایان و فارغ از میزان عملکرد آنها در پخت نان بود درحالی که 
طرح هوشمندسازی یارانه نان، همانگونه که نامش مشخص است 
به دنبال اصالح ساختار معیوب سنتی و هوشمند کردن یارانه هایی 
است که برای تأمین نان مردم توزیع می شود اما لزوماً با کیفیت 

و کمیت موردنظر سیاستگذار به سبد مصرفی مردم نمی شود.

تجهیز نانوایی ها ادامه دارد
در آســتانه اجرای مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه نان، 
هنوز دامنه نفوذ کارت خوان های جدیدی در شبکه نانوایی های 
کشور به ۱۰۰درصد نرسیده است اما خبرها حاکی از این است 
که تا پیش از اجرای مرحله دوم در مردادماه، مابقی نانوایی ها نیز 
به این دستگاه های کارت خوان تجهیز خواهند شد. در تهران، 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری می گوید: ۹هزارو۶۰۰ 
نانوایی مجوزدار در پایتخت فعالیت دارد و تا پایان هفته تمامی 
این نانوایی ها به سیستم کارت خوان مجهز می شود. حشمت اهلل 
عسگری در حاشیه نشست اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
استان تهران به ایرنا گفته است: تاکنون ۵2۰۰نانوایی در سطح 
استان به سیستم کارت خوان مجهز شــده و با توجه به اینکه 
طرح تجهیز نانوایی ها به سیستم کارت خوان از سرعت مناسبی 

برخوردار است و این طرح تا پایان هفته به پایان می رسد.

صرفه جویی آرد در مرحله دوم
طبق تصمیمات کارگروه ســتاد تنظیم بــازار و مدیریت 
کالن کشور، مرحله دوم هوشمندســازی یارانه نان با ابالغ 
به نانوایی ها در ماه جاری آغاز می شود. مشاور وزیر اقتصاد 
معتقد است: با اجرای مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان، 
صرفه جویی های ناشی از اجرای این طرح ملی مشهود خواهد 
بود؛ چراکه کلیت مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان این 
است که مفهوم ســهمیه آرد صرفاً برپایه مجوز موضوعیت 
خود را از دســت بدهد و اختصاص آرد یارانه ای یا به تعبیر 
دیگر دسترسی به یارانه آرد منوط به عملکرد تولید نان شود. 
به عبارت دیگر، در شــرایط فعلی نانوا می تواند به هر میزان 
که خواست آرد به قیمت آزاد بگیرد و هر تراکنشی هم که 
در کارت خوان نانوایی ثبت شود، نان محسوب شده و یارانه 
مربوط به آن پرداخت خواهد شد؛ اما در مرحله بعدی طرح 
قرار است پایش مستمر و دقیقی بر میزان فروش واقعی نان 
در نانوایی ها انجام شده و به همان میزان فروش نان، آرد در 
اختیار نانوا قرار گیرد. در این فرایند، آرد فقط برای تولید نان 
توزیع می شود و ســود نانوا نیز در این است که آرد را به نان 

تبدیل کرده و به مردم بفروشد.

چالش های نانوایان
رئیس اتحادیه نانوایان ســنگکی می گویــد: تأثیر نرخ آرد 
موجود در قیمت نان حدود ۸ تا ۱۰درصد است و اگر دولت 
آرد را مجانی در اختیار نانوایان قرار بدهد بازهم کفاف تأمین 
هزینه های نانوایان را نمی دهد. محمد ســلیمانی با اشاره 
به مشکالت طرح هوشمندســازی یارانه آرد برای نانوایان 
به ایلنا گفته اســت: در این طرح، آرد با نرخ آزاد به نانوایان 
داده خواهد شد اما نان همچنان با همان نرخ۱۴۰۰ به مردم 
فروخته می شود و مابه التفاوت قیمت آرد و قیمت فروش نان 
به مردم به عنوان یارانه از ســوی دولت به نانوایان پرداخت 
می شــود؛ اما به دلیل باال رفتن هزینه مایه خمیر، دستمزد 
کارگر، هزینه خوراک، مالیــات و هزینه حامل های انرژی، 
با این فرایند هــم نانوایان از پس تأمیــن هزینه های واحد 

صنفی برنمی آیند. 
چالش دیگری که رئیس اتحادیه نانوایان ســنگکی مطرح 
می کند، احتمال ناتوانی پشتیبان کارت خوان های هوشمند 
است. سلیمانی می گوید: در هر واحد صنفی نانوایی حداقل 
2دســتگاه کارت خوان با پشــتیبانی قوی وجود دارد؛ اما 
هم اکنون پشتیبانی کارت خوان های جدید یک شرکت است 
که توانایی رسیدگی به مشکالت این تعداد نانوایی را ندارد 
و کارت خوان ها یا بعضی اوقــات آنتن ندارند یا در پرداخت 
رسید با مشکل مواجه هستند. مسئله دیگر، ناآشنایی مردم 
در کار با دســتگاه های جدید و ناتوانی نانوایان در استخدام 
متصدی کارت خوان است. به گفته این فعال صنفی، مردم 
هنوز با نحوه کار کردن با این دســتگاه ها آشــنا نشده اند و 
همین مسئله روند خرید را طوالنی کرده است؛ چراکه هر 
واحد صنفی نمی تواند یک شخص را برای پز کشیدن مردم 

استخدام کند.

معمای افزایش نرخ بهره
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از افزایش 
یک درصدی نرخ سود بین بانکی و تغییر 
آن از 2۰ به 2۱ درصد خبــر داد و گفت: 
سیاست اقتصاد دولت درخصوص نرخ سود 
بانکی تغییر نکرده، ســقف آن 2۰ درصد 
بوده که االن 2۱ درصد شده است. برای حل این مسئله در جلسه 

آینده شورای پول و اعتبار تصمیم گیری خواهیم کرد.
براســاس اعالم بانک مرکزی، نرخ بهره در بــازار بین بانکی به 
2۱.۳۱درصد رسیده که باالترین میزان از زمان انتشار نرخ بهره 
بین بانکی در 2۵بهمن سال ۹۹است. پیش از این سقف نرخ بهره 
بین بانکی 2۰درصد تعیین شده بود. حاال سؤال اینجاست که آیا 
قرار است اعضای شورای پول و اعتبار نرخ دستوری تعیین کنند 
یا قرار است دست بانک مرکزی را باز بگذارند تا بتواند جلوی رشد 
تورم را بگیرد. فعال دست بانک مرکزی برای مهار تورم باز نیست و 
برای به کارگیری ابزارهای مستقیم پولی ازجمله نرخ سود بانکی 
استقالل کافی ندارد. در چنین شــرایطی سیاستگذار پولی به 
افزایش نرخ بهره بین بانکی اقدام کرده و تالش دارد تا از این ابزار 
به عنوان یک متغیر کلیدی، در کنترل تورم استفاده ببرد. اکنون 
اگر تصمیم شورای پول و اعتبار تثبیت سقف نرخ سود بین بانکی 
در سطح 2۱درصد باشد، عمال بانک مرکزی باید با دستان خالی 
به جنگ تورم برود. توجه داشته باشیم شکاف شدید بین نرخ سود 
سپرده های بانکی با نرخ تورم عمال انگیزه سپرده گذاران بانکی را 
به شدت تخریب و تضعیف کرده و در عین حال اگر بانک مرکزی 
با اجازه شــورای پول و اعتبار بخواهد این نرخ را افزایش دهد، با 
چالش ناترازی بانک ها در نتیجه افزایش هزینه سود سپرده مواجه 
می شود. تردیدی نیست که اگر هدف کنترل تورم باشد، نخستین و 
مؤثرترین ابزار و سیاست در کوتاه مدت افزایش نرخ بهره بین بانکی 
و نرخ سود سپرده هاست ولی در ادامه باید سیاست های مالی دولت 

تغییر کند تا جلوی خلق نقدینگی و چاپ پول گرفته شود. 

خودروسازی به سبک ترکیه
خبر: انجمن صادرکنندگان صنعت خودرو اولوداگ ترکیه اعالم 
کرد: این کشور در 6ماهه 2022میالدی 4.6میلیارد دالر صادرات 
خودرو داشته است. فرانسه اصلی ترین مقصد خودروهای ترک 
بوده و بعد از آن انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و آلمان، 4مقصد بعدی 

خودروهای ترک هستند.
نقد: ترکیه به توسعه متوازن و پایداری در حوزه صنعت دست 
یافته و در حوزه خودرو توانسته است محصوالت خود را به 
مهم ترین کشورهای تولیدکننده خودرو در اروپا صادر کند. 
آمارهای انجمن صادرکنندگان صنعت خودرو اولوداگ ترکیه 
حاکی از این است که این کشور در ۶ماهه سال جاری میالدی 
باوجود کاهش ۳۰درصدی صادرات خودرو به فرانسه، بازهم 
بالغ بر ۶۵۹میلیــون دالر خودرو به این کشــور صادر کند. 
همچنین ترک ها ۵22میلیون دالر خــودرو به انگلیس و 
۴۵۶میلیون دالر خودرو به اســپانیا فروخته اند و بخشی از 
بازار ایتالیا و آلمان را نیز در اختیار داشته اند. این آمارها از این 
منظر قابل تأمل است که خودروسازان ما، همچنان درگیر 
محصوالتی با قدمت ۱۰تا 2۰ساله هستند و باوجود انحصار 
تقریبا ۱۰۰درصدی بازار، نه تنها قادر به سودسازی نیستند 
و همواره درخواســت افزایش قیمت دارنــد، بلکه از ایفای 
تعهدات خود در همین بازار انحصاری نیز عاجز هســتند. 
شاید اگر خودروســازان ترکیه نیز می خواستند به انحصار 
در بازار داخلی این کشور بسنده کنند، امروز نمی توانستند 
به آلمان که به نوعی مقتدرترین خودروســاز جهان است، 
خودرو بفروشند. سال های پیش، قطعه سازان ایرانی در تأمین 
قطعات موردنیاز خودروسازان کره ای فعال بودند؛ اما دریغ که 
هرج ومرج خودروسازان گریبان قطعه سازان را نیز گرفت و آنها 
را در مواجهه با پرداخت نشدن مطالبات و تقابل با البی های 

واردات قطعه از چین، دچار بحران های بزرگ کرد.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

68.2هزار میلیارد تومان
 به طور مساوی بین همه 

استان ها تقسیم شد

200 میلیارد 
تومان

سهم هر استان

2000 میلیارد تومان
برای مددجویان جهت اشتغال 
خرد و خانگی اختصاص یافت

3000 میلیارد تومان
به طرح های اشتغال زایی 

اختصاص یافت

70درصد
سهم مدد جویان 

کمیته امداد

30درصد
سهم مدد جویان 
سازمان بهزیستی

 شیوه پرداخت: 
وام قرض الحسنه 
با کارمزد 4درصد

اولویت: مناطق روستایی 
و محروم 

عامل اجرا: بنیاد برکت 
ستاد اجرایی فرمان امام

دی
شی

خور
د 
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س: 
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 »مراکز درمانی با کمبود 79هزار پرستار مواجهند.« 
این خبری است که معاون پرستاری وزارت بهداشت 
به همشهری می دهد. به گفته او، اگر این تعداد پرستار 
جذب شود، میزان پرستار به تخت به 1.8که نزدیک 
به استاندارد جهانی است، می رســد. کمبود پرستار، 
ماجرای تازه ای نیســت. سال هاست که فعاالن حوزه 
پرستاری، از نبود پرســتار به تعداد کافی و مشکالتی 
که برای ارائه خدمات درمانی ایجاد می شــود، انتقاد 
می کنند؛ انتقادهایی که گاهی منجر به استخدام های 
محدود شده است؛ مثل آزمون استخدامی که در بهمن 
سال 99برگزار شد و به گفته دبیرکل خانه پرستار به 
همشهری، از 39هزار نفری که استخدام شدند، تنها 
حدود 12تا 13هزار نفرشان پرستار بودند؛ این در حالی 
است که نظام سالمت به 100هزار پرستار نیاز دارد. بر 
سر عدد پرستاران موردنیاز اختالف است؛ از یک طرف 
عباس عابدی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، تأکید 
می کند که حتی اگر همین حاال هم مجوز اســتخدام 
79هزار نفر داده شود، این تعداد پرستار در دسترس 
نیستند و اگر هیچ خروجی وجود نداشته باشد، حدود 
8سال زمان می برد تا این تعداد پرستار به مراکز درمانی 
افزوده شــوند؛ چرا که ســاالنه 8هزار و 500پرستار 
فارغ التحصیل می شوند؛ این در حالی است که 20درصد 
از فارغ التحصیالن، یعنی حدود 1500نفر، وارد سیستم 
وزارت بهداشت نمی شوند.از سوی دیگر گفته می شود 

100 هزار پرستار مورد نیاز  است.

کمبود 30ساله پرستار در مراکز درمانی
ماجرا اما به تعداد پرستاران مورد نیاز محدود نمی شود. 
نوع استخدام آنها هم حاال تبدیل به معضل دیگری 
شده است. در وضعیتی که یکی از دغدغه پرستاران 
برای ورود به این حرفه، استخدام است، رئیس سازمان 
امور اداری و استخدامی روز گذشته اعالم کرد که در 

استخدامی های جدید پرستاری، برخی از این افراد 
به صورت کوتاه مدت در قالب طرح نیروی انســانی، 
قراردادی و شــرکتی جذب می شوند و جذب نیروی 
انســانی در بلندمدت باید متناســب با نیازها باشد. 
میثم لطیفی، این را هم گفت کــه عدد دقیق تعداد 
پرستارانی که قرار است جذب شوند، مشخص نیست 
و این موضوع در قالب کارگروهی با وزارت بهداشت 
در حال بررسی است. محمد شریفی مقدم ، دبیرکل 
خانه پرستار معتقد است که اســتخدام  کوتاه مدت 
تنها جذب نیروست؛ نه استخدام؛ چراکه همین حاال 
هم پرستاران به صورت های مختلف مانند شرکتی و 
89روزه وارد مراکز درمانی می شوند. او به همشهری 
می گوید: » سیاســت  وزارت بهداشــت و ســازمان 
امور اســتخدامی از حدود 20ســال پیش به سمت 
قراردادهای موقت رفته اســت؛ درحالی که در سال 
92، نه پرستار شرکتی در مراکز درمانی وجود داشت 
و نه پرستار بیکار. اما در 9سال، نزدیک به 100هزار 
پرستار بیکار شدند و استخدام هم تقریبا در این مدت، 
تنها مربوط به سال 99می شــود که فقط 30درصد 
39هزار نفر یعنی حدود 12تا 13هزار پرستار، جذب 
شدند. همه اینها در شرایطی است که در این مدت، 
40هزار تخت به بیمارستان ها اضافه شد.« او درباره 
اینکه حوزه پرستاری کشور اکنون نیازمند افزایش چه 
میزان نیروی انسانی است، می گوید: »آمار پرستاران 
در نظام سالمت چه داخل و چه خارج از بیمارستان ها 
براساس چند شاخص بررسی می شود؛ تخت، پزشک 
و جمعیت. جامع ترین شــاخص برای نیاز به نیروی 
انسانی پرستاری براساس جمعیت سنجیده می شود. 
این آمار هم جهانی است و حداقل آن این است که به 
ازای هر هزار نفر باید 3پرســتار باشد. بررسی  همین 
آمارها نشان می دهد که ما برای جمعیت 85میلیون 
نفری، باید حدود 250هزار پرستار داشته باشیم که 
اکنون این آمار 150هزار نفر است. اگر مردم بخواهند 
حداقل خدمات پرستاری را بگیرند، باید 100هزار نفر 
به این حوزه اضافه شوند.« به گفته شریفی مقدم، در 
کشورهای همسایه مثل ارمنستان، به ازای هر هزار 

نفر، 5پرســتار وجود دارد: »براساس تأکید سازمان 
جهانی بهداشت هر قدر به تعداد هزار نفر تعداد پرستار 
کمتر از 3نفر باشد، به همان میزان مرگ ومیر افزایش 
پیدا می کند. بســیاری از بیماران ما به دلیل کمبود 
پرستار جان خودشان را از دست می دهند.« به گفته 
شریفی مقدم، آخرین آمار اعالم شده درباره متوسط 
پرستاری در کشــور مربوط به ســال 2017است و 
پس از آن آماری منتشر نشده است: »آن زمان اعالم 
شــد به ازای هر هزار بیمار 1.6پرســتار وجود دارد. 
هم اکنون نیاز داریم که نیروی پرستاری دوبرابر شود 
تا کف خدمات به آنها ارائه شود.« او درباره اینکه نظام 
سالمت کشــور از چه زمانی با کمبود پرستار مواجه 
شده؟ توضیح می دهد: »در گذشته مراکز درمانی و 
بیمارستان ها اغلب عمومی و محدود به چند بخش 
داخلی، جراحی، عفونی )زنان و مردان( و کودکان بود. 
بیشتر بیمارستان ها آی سی یو و سی سی یو نداشتند 
و نیاز به پرستار براساس ســاعت مراقبت نیاز بیمار 
محاسبه می شد. آن زمان یک بیمار در هر یک از این 
بخش ها نیاز به حدود بیش از 5ساعت مراقبت داشت. 
پیش از انقالب این نیاز به ازای هر تخت یک پرستار 
بود، اما به مرور زمان بخش ها تخصصی تر شدند که در 
این بخش ها ساعت مراقبت و مدیریت بیمار بیشتر و 
چندین برابر شده است؛ مثال در آی سی  یو 18ساعت، 
در سی سی یو 12ســاعت، آی سی یو قلب 22ساعت 
و پیوند کبد 28ساعت به ازای هر بیمار است. زمانی 
که کشور به سمت تخصصی و فوق تخصصی شدن 
رفت، نیاز به نیروی انسانی بیشتر شد، اما فرمول ثابت 
مانده و تخصصی شدن ساعت کار دیده نشده است. 
در بخش های تخصصی که ضرورت نظام ســالمت 
بوده است، کمبود پرستار وجود دارد. به عنوان مثال 
در بخش آی ســی یو 4بیمار، 2پرســتار دارند.« او با 
اعالم اینکه، کمبود پرســتار به حدود 30سال پیش 
بر می گردد، ادامه می دهد: »این اتفاق دقیقا از دهه 70و 
همزمان با ورود پول به سیستم درمانی کشور رخ داد. 
قبل از اجرای تعرفه و کارانه پزشکی، نظام پرداخت 
یکســان بود و اختالف چندانی در دریافتی پزشک 

و پرســتار وجود نداشــت، اما پس از آن درآمدهای 
اختصاصی به پزشــکان و اعضای هیأت علمی تعلق 
گرفت؛ مثال در عمل جراحی قلب، کارانه پزشک مبلغ 
هنگفتی است و معتقدم که اگر بخش کوچکی از آن 
به پرستاران و حتی سایر نیروها اختصاص پیدا کند، 

رسیدگی به بیمار روند مطلوب تری خواهد داشت.«

 مشکل در پرداخت حقوق است؛ نه نوع استخدام
با اینکــه نوع اســتخدام یکــی از دغدغه های اصلی 
پرســتاران است، معاون پرســتاری وزارت بهداشت 
می گوید هم اکنون 155تخت در بیمارستان ها وجود 
دارد و باید به ازای هر تخت، 1.8پرســتار باشد: »ما 
نزدیک به 200هزار نفر در گروه پرســتاری داریم که 
شامل پرستار، کارشناســان اتاق عمل، کارشناسان 
هوش بری ، کمک پرستار و... می شوند. برای رسیدن به 
عدد 1.8، ما نیاز به 79هزار نفر در این گروه داریم. البته 
هم اکنون وضعیت پرستار به تخت نسبت به سال های 
98و 99بهتر شــده، قبال این میزان هشت دهم بود و 
حاال به 98صدم و نزدیک به یک رســیده است. اگر 
این 79هزار نفر استخدام شوند، ما به استانداردهای 
جهانی نزدیک می شــویم.« به گفته او،  ساالنه حدود 
10هزار نفر از وزارت بهداشــت بازنشسته می شوند، 
این افــراد در گروه های مختلف پرســتاری، مامایی، 
آزمایشگاه و... هســتند؛ البته ساالنه عددی هم برای 
ترک کار پرستاران باید درنظر گرفته شود که نمی توان 
دقیق آن را اعالم کرد.   حاال در همین شرایط، صحبت 
از نوع استخدام پرستاران می شود، اما عابدی می گوید 
که مشکل پرداخت ها باید حل شود: »امنیت شغلی 
برای پرستاران بسیار مهم است، از سوی دیگر، مسئله 
پرستاران با پرداختی هاست. نظام پرداخت ما منصفانه 
نیست.« او درباره آخرین وضعیت نیروهای 89روزه 
هم می گوید که وزارت بهداشت به سمت حذف این 
قراردادها می رود؛ هــر چند که این نیروها، تخصصی 
هم نبودند و بیشتر همکاران پشتیبان و کمک پرستار 
بودند: »تعداد افرادی که این قراردادها را دارند، کمتر 

از نیم درصد است که باید به صفر برسد.«

کمبود پرستار؛ بحرانی 30ساله
فعاالن حوزه پرستاری می گویند از دهه 70، معضل کمبود پرستار ایجاد شد و حاال معاون پرستاری وزارت بهداشت اعالم 

کرده با استخدام 79هزار پرستار، کمبودها جبران می شود

زهرا جعفرزادهگزارش
روزنامه نگار

هدفمندکردن شهریه دانشجویی 
ایثارگران 3

در مــاده 2 آیین نامــه اجرایی تبصره مــاده 66 قانــون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
موظف شده اند بدون دریافت وجه از ایثارگران نسبت به ثبت نام 
و اخذ امتحانات اقدام کنند.در تبصره یک این ماده مجدداً تأکید 
شده است که دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ملزم هستند 
به گونه ای عمل کنند که در هیچ یک از مراحل و فرایند تحصیل 
ایثارگران شامل ثبت نام، اخذ امتحانات، فارغ التحصیلی، دریافت 
گواهی موقت تحصیلی به بهانه عدم دریافت شهریه مانعی برای 
آنان ایجاد نکنند. عالوه بر آن اخذ شــهریه یا هر نوع وثیقه برای 
اجرای تعهد بنیاد به پرداخت شهریه از ایثارگران برای دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی ممنوع شده است.  این ماده و تبصره های 
آن به نوعی ایجاد آرامش در ادامه تحصیل ایثارگران و فرزندان آنان 
خواهد بود و دانشــگاه ها را ملزم می کند که به بهانه های مختلف 
مانع تراشی برای تحصیل آنان نکنند. در ماده 3 این آیین نامه به 
موضوع نوع، میزان و کمک شــهریه برای رشته های تحصیلی با 
اولویت بندی رشــته ها برای ایثارگران، اشاره شده است. اولویت 
رشته های تحصیلی مورد نیاز با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و 
بودجه و بنیاد و با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری 
و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از 
سازمان های فوق و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری 
و استخدامی کشور و دانشگاه آزاد اسالمی هر 5 سال یک بار خواهد 
بود که پس از تعیین از طریق دفترچه های آزمون سراسری سازمان 
سنجش کشور اعالم می شود. یکی از اهداف مهم تحصیالت عالیه، 
ایجاد زمینه برای رشد و تربیت نیروهای سالم، متخصص، کارآمد 
و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. برای 
این منظور برنامه ریزی ها و فعالیت های مختلفی نیز در این عرصه 
ضروری است. اینجاست که مسئله هدایت تحصیلی اهمیت باالیی 
پیدا می کند. زمانی این هدف ها محقق خواهد شد که رشته های 
تحصیلی براساس نیاز، توان و استعداد جامعه و افراد تدوین شوند. 
عواملی مانند خانواده، محیط آموزشی، پیشرفت علوم و تکنولوژی، 
زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، ظرفیت پذیرش، بازار 
کار، هوش و استعداد، جنســیت، اهداف و انگیزه های فردی در 
انتخاب رشته تحصیلی می تواند مؤثر باشد. شاید از نکات برجسته 
این آیین نامه، این هدف گذاری باشد تا انتخاب رشته ها برای جامعه 
مفید بوده و ایثارگران و فرزندان آنان هدایت شــوند تا با انتخاب 
رشته های مناسب و مفید جایگاه اجتماعی بهتری پیدا کنند و از 
انتخاب رشته هایی که در جامعه کمتر مؤثر است و بازار کار خاصی 

ندارد و فاقد جایگاه اجتماعی ویژه ای است خودداری شود.

هشدار مدیریت بحران به تهرانی ها 
نسبت به طغیان رودخانه ها

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری تهران نسبت به طغیان 
رودخانه ها در روزهای پایانی هفته جاری هشدار داد. به گفته 
حامد یزدی براســاس پیش بینی های ســازمان هواشناسی و 
فعالیت ســامانه بارشــی همرفتی و وزش باد شدید و خیزش 
گرد و خاک و نفوذ گردوغبار در استان تهران احتمال باال آمدن 
آب رودخانه ها، آب گرفتگی معابر، جاری شــدن روان آب در 
مسیل ها، از روز چهارشــنبه هفته جاری تا اواخر وقت جمعه 
در اســتان تهران وجود دارد: »وقوع رگبار باران، رعد و برق و 
احتمال بارش تگرگ در ارتفاعات شــمال شرقی به ویژه نیمه 
شمالی و ارتفاعات و مناطق مســتعد بارش پیش بینی شده و 
از همه شــهروندان می خواهیم ضمن اجتناب از فعالیت های 
کوهنوردی نســبت به ترددهای درون و برون شهری احتیاط 

الزم را داشته باشند.«

محمد اسکندری 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
یکی از موضوعاتی که مورد توجه صندوق 
بازنشســتگی بوده تخصیــص اعتبارات 
جهــت تامیــن کاالهــا و لــوازم خانگــی 
به صــورت اقســاطی ویژه بازنشســتگان 
صندوق بازنشســتگی اســت که امسال 
این اعتبــارات به رقــم 50میلیــون تومان 
افزایش پیدا کرده و با کارمزد 6درصد به 

آنها پرداخت می شود.

محمدهادی زاهدی وفا
سرپرست وزارت رفاه

وزارت تعــاون براســاس اطالعــات موجود، 
وسع ســنجی خانوارهــا بــرای دهک بنــدی 
یارانه هــا را انجام می دهد. طــی یکی دوماه 
گذشته وسع سنجی مجدد انجام شده و این 
فرایند رو به تکامل است. اگر مردم اعتراض 
و مشــکلی دارند، اطالعات خود را اصالح و 

اعالم کنند تا بتوانیم روی آن اقدام کنیم.

نقل قول 

تخفیف برای دریافت کارت و دفترچه رایگان 
خدمات درمانی، شگرد جدید افراد سودجو 
بــرای کالهبــرداری اســت. آنهــا بــا ارســال 
پاکت نامه به منازل از مردم می خواهند که 
برای دریافت تخفیف خدمات دندانپزشکی 
و پزشکی، چکاپ و ویزیت رایگان به صورت 
ماهانــه از ســوی دندانپزشــکان مجــرب و 
متخصص اطالعاتشــان را به شماره اعالم 
شده داخل پاکت نامه اعالم یا پیامک کنند 
و با این اقدام شهروندان در دام کالهبرداران 

قرار می گیرند./باشگاه خبرنگاران جوان 

50
درصد

 در کلیه مناطق آموزشی ۱5 استان کشور 
توســط ۱56۴ تیم ارزیابی فراینــد ثبت نام 
و در بازدیدهــای وزارتــی مــورد بازدیــد قرار 
گرفتنــد و ایــن رونــد ادامــه دارد. امســال 
QR کد اختصاصی هر مدرســه بــرای اخذ 
نظر مســتقیم اولیا درباره فراینــد ثبت نام 

راه اندازی خواهد شد.

530
مدرسه

عدد خبر

ایثارگران بدانند

خبر

 مهلت 2ماهه برای 
جمع آوری معتادان متجاهر 

وزیر کشور از استانداران سراسر کشور خواست به فوریت 
و با برنامه ریزی جامع و عملیاتی، تا پایان شهریور ماه به 
جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر اقدام کنند. 
احمد وحیدی در نشست مشترک با استانداران سراسر 
کشور با بیان اینکه در شرایط کنونی یکی از چالش های 
مهم مدیریت شهری مسئله معتادان متجاهر است که 
اثر نامطلوب بر چهره عمومی شــهر دارد، تأکید کرد: 
»باید با تمام ظرفیت های ملی و استانی مسئله حضور 
معتادان متجاهر در شهر مدیریت شود و در این خصوص 
استانداران باید ورود جدی داشــته باشند.« به گفته 
وحیدی معتادان متجاهر، امنیت عمومی شــهرها را 
به خطر می اندازند و برای همین الزم اســت با رویکرد 

جهادی این مسئله هر چه سریع تر برطرف شود.
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نجات باورنکردنی از چاه

پایان شیرین در پرونده قتل به خاطر یک میله آهنی

قبل از تخلیه باید تکلیف کسبه پاساژ آزاد مشخص شده 
باشد

مسئوالن تصمیم گرفته اند پاســاژ آزاد در سه راه جمهوری را 
به دلیل ناایمن بودن تخلیه کنند. این پاساژ بورس تولید و فروش 
لباس عروس است و قبول داریم که با قدمتی نزدیک به 60سال 
فرسوده و نیازمند بازسازی اســت. خود ما بارها به دلیل ریزش 
سقف و شیشه ترسیده و آسیب دیده ایم و تصمیم درخصوص 
تخلیه پاساژ را کامال درست می دانیم اما قبل از آن توقع داریم 
تکلیف کسبه پاساژ مشخص شود. قرار است طی چند روز آینده 
پاساژ تخلیه شود و ما هنوز در استقرار در محل دیگر بالتکلیفیم.
رضایی از تهران 

 پاسخ مسئوالن
تعریض و بهسازی جاده حارث آباد به روداب در دست اجراست

روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور پیرو 
چاپ پیام مردمی با عنوان »جــاده حارث آباد به روداب مرمت 
شــود« در ســتون با مردم روز اول خردادماه پاسخ داده است: 
»ضمن ســپاس از انعکاس دیدگاه ها و نقطه نظرات هموطنان 
و ظرفیت ایجاد شده برای پاســخگویی به مردم به استحضار 
می رساند: » 20کیلومتر از محور سبزوار – حارث آباد – روداب 
با مشارکت کارخانه سیمان تعریض،  بهسازی و آسفالت شده و 
هم اکنون نیز عملیات تعریض و بهسازی 10کیلومتر باقی مانده 
از مسیر توسط اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
خراسان رضوی در حال انجام است. همچنین در راستای انجام 
وظایف ســازمانی عملیات راهداری جاری در طول این مسیر 
به صورت مستمر انجام می شــود. با وجود این موضوع به اداره 
کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خراسان رضوی جهت 

بررسی و رسیدگی امور اعالم شده است.«

نظارتی برای چادرزنی و اقامت های موقت نیست
جنگل های شمال کشور متأســفانه ماوا و محل برخی افرادی 
شده که یا بودجه اقامت در مکانی زیرنظر میراث فرهنگی ندارند 
یا اینکه نمی خواهند به چنین مکان هایــی پا بگذارند. جا دارد 
مسئوالن مکان هایی برای شب مانی و چادرزنی درنظر بگیرند 
و جلوی موارد مشکوک و هنجارشکنی را بگیرند که این امر به 

عفت عمومی جامعه بیشتر کمک خواهد کرد.
عفتی از تهران

رودخانه های بروجرد را خشکانده اند
بروجرد 2 رودخانه دائمی دارد که هزاران سال است پر آب بوده و 
روستاها، دشت بروجرد و شهر دورود را آبیاری می کنند. در چند 
سال اخیر عده ای سودجو با اســتفاده از موتور پمپ و لوله های 
پالستیکی، اقدام به انتقال آب این رودخانه ها به باالی کوه و تپه 
کرده و در آنجا ویالهای استخردار و باغات آب به راه انداخته و 
موجب کم آبی و خشک شدن رودخانه و دشت بروجرد شده اند. 
از مسئوالن درخواســت داریم تا هر چه زودتر به این وضعیت 
رســیدگی کنند و مانع از خشک شــدن رودخانه هایی با این 

قدمت شوند.
 گودرزی، مرادی، نظام اسالمی از بروجرد

وسایل ایستگاه های تندرستی نیازمند مرمت و بازسازی است
برخی وسایل نصب شده در ایستگاه های تندرستی شهر تهران 
به خصوص آنها که قبل تر بنا شده اند فرســوده شده و نیازمند 
مرمت،  رنگ آمیزی و بازســازی و حتی تعویض اســت. تقاضا 

می شود مسئوالن به این مهم توجه کنند.
راهبر از تهران 

وضعیت لوله های آب بوستان ها و پارک های شهری بررسی شود
 با فرارسیدن فصل تابستان و با وجود کم آبی و خشکسالی در 
کشور، در بعضی از بوستان های سطح شهر لوله ها و شیر های آب 
که برای آبیاری گیاهان از آنها استفاده می شود مشکل دارند و 
روزانه آب زیادی را هدر می کنند. بارها شاهد ترکیدن لوله در 
جاهای مختلف شهر بوده ام و به شــهرداری هم اطالع دادم تا 
رسیدگی شود. از مردم هم خواهش می کنم اگر در بوستان ها با 
خرابی لوله و شیر های آب مواجه شدند به شهرداری اطالع دهند 
تا از اسراف آب در فصل کم آبی جلوگیری شود. از شهرداری هم 
تقاضا دارم این لوله و شیر های خراب را شناسایی و آنها را تعمیر 

یا تعویض کند.
پویا از تهران

بیمارستان اعصاب و روان به محدوده های سرسبز خارج 
شهر منتقل شود

بیمارستان اعصاب و روان و توانبخشی نور داخل شهر اصفهان 
است که هم در مرکز شلوغی هاست که برای بیماران خوب نیست 
و هم از جهت برخی مســائل که بعضا ایجاد می شــود مناسب 
نیست. بهتر است چنین بیمارستان هایی به بیرون شهرها و نقاط 

آرام و سرسبز شهرها منتقل شوند.
 احمد کامکار از فریدن اصفهان

روشنایی خیابان صاحب جمع کافی نیست
روشنایی خیابان صاحب جمع نرسیده به چهارراه مولوی، بسیار 
کم است و این موضوع برای خودروها و موتورسیکلت هایی که 
هنگام شب در این مسیر تردد می کنند بسیار خطرناک است و 

موجب تصادف می شود.
صاحبدل از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

ماجرای مرموز کشف جسدی در پارک
 یک ماه پس از کشف جسد زنی در یکی از پارک های جنوب تهران 
مأموران پلیس آگاهی زنی را به عنوان مظنون بازداشت کردند که 

گمان می رود در این جنایت دست داشته باشد.
به گزارش همشهری، شامگاه 1۴ تیر به کالنتری 11۷جوادیه 
راه آهن خبر رســید که جسد زنی میانســال در گوشه یکی از 
پارک ها کشف شده است. به این ترتیب ماجرا به قاضی محمدتقی 
شعبانی، بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران گزارش 

و به دستور او تحقیقات در این خصوص آغاز شد.
اولین نفری که این جسد را دیده و ماجرا را به پلیس گزارش کرده 
بود مرد بی خانمانی بود که در پــارک زندگی می کرد. او درباره 
چگونگی کشف این جسد به مأموران گفت: مدتی است که شب ها 
در این پارک می خوابم. امشب )شب حادثه( هم در پارک بودم که 
کنار فنس ها بسته ای آبی رنگ و بزرگ دیدم. کنجکاو شدم و جلو 
رفتم. یک کیسه آبی رنگ روی آن بود. کیسه را کنار زدم و یک 
چمدان بزرگ دیدم. با خودم گفتم شاید داخل چمدان وسیله 
باارزشی باشد و زیپ آن را باز کردم و دیدم که داخلش یک کیسه 
زباله مشکی رنگ است. همزمان بوی بدی هم از داخل چمدان 
احساس کردم و متوجه شدم که داخل چمدان یک جنازه است. 
ترســیدم و فورا با پلیس تماس گرفتم و ماجرا را خبر دادم. این 
مرد در ادامه گفت: چند دقیقه بعد وقتی مأموران آمدند و کیسه 
را باز کردند معلوم شد که جسد یک زن داخل چمدان است که 

به قتل رسیده است.
هیچ اوراق هویتی یا نشانه ای که هویت مقتول را نشان دهد همراه 
او نبود. او دهانش با چسب بسته شده بود و شواهد نشان می داد که 
او در محل دیگری بر اثر خفگی به قتل رسیده و سپس جسدش به 
پارک منتقل شده است. در این شرایط بود که جسد مقتول برای 
انجام بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات برای 

شناسایی عامل این جنایت آغاز شد.
با وجود اینکه مأموران در مراحل اولیه نتوانســته بودند هویت 
مقتول را شناسایی کنند؛ اما در پزشــکی قانونی با بررسی اثر 
انگشــت هویت او روشن شد. از طرفی معلوم شــد که خانواده 
مقتول مدتی قبل مفقود شدن او را به پلیس اطالع داده بودند. 
آنها گفتند که این زن که حدود ۷0سال داشت در کار جمع آوری 
و فروش ضایعات بود و به تنهایی در خانــه ای زندگی می کرد. 
آنطور که خانواده اش می گفتند او چندین النگو به ارزش حدود 
150میلیون تومان داشــت که بعد از حادثه مفقود شده بود و 
همین موضوع نشان می داد که این قتل به احتمال زیادی با انگیزه 

سرقت انجام شده است.
در ادامه بررســی ها معلوم شــد که مقتول آخریــن مرتبه با 
صاحبخانه اش دیده شــده اســت. زمانی که صاحبخانه تحت 
بازجویی قرار گرفت، گفت: من چند روز قبل او را دیدم. می گفت 
می خواهد مقداری ضایعات از زني که در همسایگی مان زندگی 
می کند بخرد. در این شرایط بود که مأموران سراغ این زن رفتند 
و با مجوز قضایی او را بازداشت کردند. این زن اما دست داشتن در 
قتل زن مسن را انکار کرد. او گفت: این زن چند روز قبل سراغم 
آمد تا مقداری ضایعات بخرد. من هرچه داشتم به او دادم و حتی 
پول هم نگرفتم و بعد از آن هم دیگر از او خبری نداشتم تا اینکه 
فهمیدم فوت شده است. بعد از آن هم در مراسم تشییع پیکرش 

شرکت کردم.
براساس این گزارش هم اکنون تحقیقات کارآگاهان پلیس برای 

رازگشایی از این جنایت ادامه دارد.

سارق، ماشین و سرنشینش را دزدید
سارقی که با ایجاد تصادف ساختگی دســت به سرقت خودرو 
می زد، در آخرین سرقت ماشینی را با سرنشینش دزدید اما تنها 

چند ساعت بعد به دام پلیس افتاد.
به گزارش همشهری، چند روز پیش مأموران کالنتری128 تهران 
در جریان سرقت یک خودروی سراتو در این منطقه قرار گرفتند 
و راهی محل سرقت شــدند. مالباخته مردی بود که نگرانی در 
چهره اش موج می زد و مدعی بود که سارق ماشینش را به همراه 

دختربچه 12ساله اش که داخل ماشین بوده، دزدیده است.
او در ادامه توضیح داد: درحالی که دخترم هم سوار ماشین بود، 
در حال عبور از خیابان بودم که یک خودروی پراید از پشت سر 
با ماشــینم برخورد کرد. همان لحظه توقف کردم و پیاده شدم 
که ببینم ماشینم چقدر خسارت دیده اســت. راننده پراید هم 
درحالی که عذرخواهی می کرد از ماشــینش پیاده شد و مرا به 
عقب ماشین کشاند تا محل تصادف را نشــان دهد. اما در یک 
لحظه به سمت ماشین من دوید، پشت فرمان نشست و اقدام به 
فرار کرد. این در حالی بود که دختر 12ساله ام که داخل ماشین 

بود، وحشت کرده بود و جیغ می کشید.
با اظهارات این مرد و با توجه به حساسیت موضوع، مشخصات 
خودروی مســروقه به تمامی تیم های گشــت پلیس اعالم و 
طرح مهار به اجرا گذاشته شــد. تیم های گشتی پلیس تمامی 
خیابان های منتهی به محل ســرقت را زیرنظر گرفتند تا اینکه 
دقایقی بعد خودروی مسروقه در یکی از خیابان ها مشاهده شد.

ســرهنگ جلیل موقوفــه ای، رئیس پلیس 
پیشگیری پایتخت، گفت: در یک عملیات 
منسجم و پلیســی خوشبختانه خودروی 
مســروقه متوقف و ســارق دســتگیر و 
دختربچه 12ساله مالباخته نیز صحیح 

و سالم تحویل پدرش شد.
وی ادامه داد: با دستگیری متهم 
که مردی 50ساله است معلوم 
شــد خودروی پرایدی که وی 
با استفاده از آن اقدام به تصادف 
ساختگی با خودروی سراتو کرده 
بود نیز سرقتی اســت و متهم چند روز 

قبل آن را با همین شگرد دزدیده بود.
ســرهنگ موقوفه ای گفت: متهم که 
مجرمی سابقه دار است و تا کنون 10بار 
به اتهام ارتکاب جرایــم مختلف راهی 
زندان شده است به سرقت های سریالی 
با شگرد تصادف ساختگی اعتراف کرد و 
معلوم شد که وی هفته گذشته از زندان 
آزاد شده و به محض آزادی، سرقت هایش 
را از سر گرفته بود که خوشبختانه دستگیر 
شد و تحقیقات برای کشف دیگر سرقت های 

احتمالی وی ادامه دارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه مردی که 8روز در چاه قنات گرفتار بود با کمک آتش نشانان نجات یافت

مرد جوان بعد از 7سال از کابوس قصاص نجات یافت کشف جسد آخرین قربانی سیل 
3روز پس از ســیالب مرگبار اســتهبان، با کشف پیکر 
دختری یک و نیم ساله که آخرین مفقودی این حادثه تلخ 

بود، عملیات جست وجو به پایان رسید.
به گزارش همشهری، طغیان رودخانه رودبال استهبان در 
روز جمعه گذشته، حادثه تلخی را در منطقه سلطان شهباز 
این شهرســتان رقم زد و جان 21نفــر را گرفت. قربانیان 
این حادثه شــامل 11زن، ۴مرد و 6کــودک و همگی از 
گردشگرانی بودند که از شهرهای اطراف برای لذت بردن 
از طبیعت منطقه 5 سلطان شهباز در یک روز آفتابی راهی 
آنجا شده بودند که سیل غافلگیرشــان کرد. عالوه بر این 
قربانیان که پیکر اغلب آنها چند ساعت پس از سیل کشف 
شد، دختری یک و نیم ساله در این سیل مفقود شده بود 
که هیچ کس از سرنوشــت او اطالعی نداشت. با این حال 
چندین تیم به جست وجوهای شــبانه روزی خود برای او 
ادامه دادند تا اینکه سرانجام روز گذشته )دوشنبه( پیکر 
بی جان او کشف شد. خلیل عبداللهی، مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری فارس درباره این حادثه گفت: این سیل 
بر اثر بارش باران در نی ریز و الیزنــگان داراب اتفاق افتاد 
و رودخانه رودبال در عرض مــدت 30دقیقه طغیان کرد. 
این حادثه به دلیل آفتابی بودن منطقه برای گردشــگران 
غیرقابل باور بود و در این حادثه 3هزار نفر گرفتار شــدند 
که بیشترشان همان زمان توسط نیروهای امدادی و مردم 
محلی از محل دور شدند و 55نفر نیز از مرگ حتمی نجات 
یافتند. او در ادامه گفت: اجساد قربانیان به تدریج کشف شد 
و پیکر 2 کودک پیدا نشده بود که یکی از آنها روز یکشنبه 
و پیکر دختری یک و نیم ساله که خانواده او در سیل جان 
باخته اند نیز ساعت ۷:30دقیقه صبح دوشنبه کشف شد. با 
تکمیل شدن آمار مفقودین این سیل، عملیات جست وجو 
پایان یافت و با تکمیل گزارش پزشکی قانونی و صورتجلسه 

نهایی پرونده سیل استهبان بسته شد.

جوانی که بخاطر یک تکه میله 
آهنی با مرد سالخورده ای که 
در کار جمع آوری ضایعات بود 
درگیر شده و باعث مرگش شده بود ۷سال پس از 
این حادثه در شرایطی که حکم قصاصش قطعی 
شده بود بدون هیچ قید و شرطی از سوی اولیای 

دم بخشیده شد.
به گزارش همشــهری، عصر روز 28بهمن ماه 
ســال9۴ به قاضی ســیدمجتبی حسین پور، 
بازپرس جنایی وقت پایتخت خبر رســید که 
در جریان درگیری  2نفر در جنوب تهران، یکی 
از آنها که مردی ســالخورده بود مجروح شده و 
ســاعتی پس از انتقال به بیمارستان جان خود 
را از دست داده است. عامل این درگیری جوانی 
3۴ســاله بود که دقایقی پس از حادثه در محل 
توسط پلیس بازداشت شده بود. آنطور که شواهد 
نشــان می داد متهم و مقتول بر سر جمع آوری 
ضایعات با یکدیگر درگیر شده بودند و او با یک 
میله آهنی بر سر مقتول کوبیده و جانش را گرفته 
بود. با این حال وقتی او در برابر بازپرس جنایی 
قرار گرفت منکر این ضربه مرگبار شد و روایت 

دیگری را تعریف کرد.
متهــم در اعترافاتش گفــت: مدتــی قبل از 
شهرستان برای کار به تهران آمدم و به تنهایی 
زندگی می کردم. با سختی زیادی توانستم به طور 
قسطی یک موتورسیکلت بخرم و با آن به عنوان 
پیک موتوری کار کنم. زندگی سختی داشتم و 
این اواخر با خراب شــدن موتورم شرایط برایم 
سخت تر هم شد. نه تنها برای تعمیر موتورم پولی 
نداشــتم، بلکه بعد از چند روز هیچ پولی برای 

اینکه غذا بخرم هم باقی نمانده بود.
متهم درباره روز حادثه گفت: آن روز گرســنه 
بودم و دنبال وسیله ای بودم تا بفروشم و با آن غذا 
بخرم. در خانه یک میله آهنی پیدا کردم و آن را 
برداشتم تا به عنوان ضایعات بفروشم و شکمم را 
ســیر کنم. در نزدیکی خانه ام سراغ یک سطل 
زباله رفتم و داخــل آن دنبال ضایعات بودم. آن 

موقع بجز من مقتول هم آنجا بود و در بین زباله ها 
دنبال وسیله ای باارزش می گشت تا اینکه ناگهان 
میله آهنی را از دستم قاپید. او می گفت میله ای 
را که من از خانه ام آورده بودم برای اوست و بر سر 
همین موضوع با یکدیگر درگیر شــدیم. در این 
بین او را هل دادم و روی زمین افتاد و همه زباله ها 
هم رویش ریخت. و بعد هم فهمیدم که او فوت 
شده اســت. من ضربه ای به سرش نزدم و قصد 
کشتن او را نداشتم و نمی دانم که او چطور جانش 
را از دست داد.با وجود انکارهای متهم درخصوص 
قتل اما همه شــواهد و مدارک نشان می داد او 
عامل قتل مرد سالخورده است. در این شرایط 
بود که پرونده اتهامی او با صدور کیفرخواســت 
به دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده 
شد. او مدتی بعد در شعبه دهم دادگاه به اتهام 
قتل عمدی محاکمه و با درخواست اولیای دم به 
قصاص محکوم شد و با قطعی شدن این رأی در 
دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه دوم اجرای 
احکام دادسرای امور جنایی فرستاده شد. ۷سال 
زندگی در زندان از متهم مرد دیگری ســاخته 
بود. او در زندان به یکی از زندانیان نمونه تبدیل 

شده بود. در اغلب کالس های فرهنگی شرکت 
می کرد و هیچ کس ندیده بود که کار خالفی از 
او سر بزند. همین تغییر رفتار متهم باعث شد تا 
مسئوالن اجرای احکام به فکر پادرمیانی برای 
جلب رضایت اولیای دم شوند. اولیای دم 2پسر 
و یک دختر مقتول بودند. آنها زمان وقوع حادثه 
اعالم کرده بودند که خواسته شان قصاص مقتول 
است و تحت هیچ شرایطی از این خواسته کوتاه 
نخواهند آمد. با وجود این ۷سال از آن روز تلخ 
گذشته بود و آنها نیز به آرامش بیشتری دست 
یافته بودند. در این شرایط رایزنی ها با آنها آغاز 
شد تا اینکه ســرانجام آنها اعالم کردند بدون 
دریافت هیــچ دیه ای حاضر به بخشــش قاتل 
پدرشان هســتند. آنها چند روز قبل در شعبه 
دوم اجرای احکام در برابر قاضی سیدموســی 
رضازاده قرار گرفتند و برگه رضایتنامه را امضا و 
اعالم کردند انگیزه شان از این کار فقط رضایت 
خداست. براســاس این گزارش با منتفی شدن 
اجرای حکم قصاص درباره این متهم، پرونده او 
برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم به دادگاه 

کیفری فرستاده شد.

»حســین از وقتی که همســرش طالق گرفت و 
فرزندشــان را با خودش برد، حــال و روز خوبی 
نداشت. همیشه  توی خودش بود و یک شب که از 
ناراحتی راهی بیابان شده بود، به داخل چاه سقوط کرد و ناپدید 
شــد تا اینکه بعد از 8روز یک معجزه او را به ما برگرداند«. اینها را 
یکی از آشــنایان مرد جوانی می گوید که 8روز در چاه قناتی در 
بیابان های روســتای خورمیز در حوالی شهرستان مهریز گرفتار 
بود و صبح دیروز با کمک آتش نشــانان و مــردم محلی به طرز 
معجزه آســایی نجات یافت. قناتی که حسین به داخل آن سقوط 
کرده بود 12متر عمق داشت و کامال خشک بود و هنوز هم معلوم 
نیست که این مرد 28ساله چگونه توانسته در همه این مدت دوام 

بیاورد و زنده بماند.
به گزارش همشــهری، ماجرایی که برای حســین زارع رخ داد، 
شــامگاه 26تیرماه رقم خورد. مرد جوان از مدت ها قبل تر از آن 
زندگی اش دگرگون شــده بود. یعنی از زمانی که همسرش از او 
طالق گرفت و دست فرزندشان را گرفت و با خودش برد. از آن پس 
اهالی روستا هرگز حسین را مثل قبل ندیدند. او افسرده شده بود و 
همیشه توی خودش بود و حتی کار به جایی کشیده بود که داروی 
اعصاب و روان استفاده می کرد. تا اینکه شب قبل از عید غدیر، به 
بهانه قدم زدن از خانه بیرون رفت و دیگر خانواده  اش او را ندیدند.

آن شــب تا صبح از مرد جوان خبری نشــد. خانواده اش نگران 
بودند که مبادا اتفاق تلخی برایش رخ داده باشــد. برای همین به 
جست وجو برای پیدا کردن او پرداختند اما هیچ ردی از وی نبود. 
تنها سرنخی که از حسین بود، حرف های یکی از محیط بان ها بود. 
او ظهر روز بعد حســین را دیده بود که در بیابان پیش می رود و 

هیچ کس همراه وی نبود.

جست وجو در بیابان
ناپدید شدن مرد جوان با وضعیت روحی ای که داشت خانواده اش 
را بیشتر نگران کرده بود. برای همین وقتی نتوانستند ردی از وی 
پیدا کنند، با پلیس، هالل احمر و آتش نشــانی تماس گرفتند و 
درخواســت کمک کردند. از آن به بعد بود که با حضور تیم های 

جست وجو تالش برای پیدا کردن مرد گمشده شروع شد.
یکی از آشنایان مرد گمشده در گفت وگو با همشهری می گوید: پدر 
حسین چند سال پیش فوت کرده بود و او از زمانی که از همسرش 
جدا شد، با مادرش زندگی می کرد. مادر، برادر و خواهرهای حسین 
خیلی نگران او بودند و در این مدت به هر دری زدند تا شاید ردی 
از وی پیدا کنند. آنها نه تنها از تیم های امدادی کمک گرفتند بلکه 
اقدام به انتشار اعالمیه هم کردند اما روزها می گذشت و هیچ خبر 

امیدوارکننده ای از جوان گمشده نبود.
هر چند تیم های جســت وجوی هالل احمر نیز برای پیدا کردن 
حســین وارد عمل شــده بودند اما به گفته اهالی روستا امکانات 

زیادی نداشــتند. مرد جوان می گوید: آنها مثال ســگ زنده یاب 
نداشتند که اگر داشتند حتما می توانســت کمک زیادی به پیدا 
کردن حسین بکند. با این حال آنها با همان امکانات کم روزها در 
بیابان به دنبال جوان گمشده می گشتند و شب که می شد عملیات 

جست  وجو متوقف می شد.

جلسه خانوادگی 
یک هفته از گم شدن جوان 28ســاله می گذشت و تالش مردم 
محلی و تیم های امــدادی برای پیدا کردن او فایده ای نداشــت. 
بیابان های اطراف روســتای خورمیز پر از قنات و چاه هایی است 
که به قنات منتهی می شود اما جست وجو در داخل این چاه ها هم 
بی فایده بود. هر چند با گذشت زمان امیدها برای پیدا کردن مرد 
گمشده کم رنگ شده بود، اما اعضای خانواده او یکشنبه شب دور 
هم جمع شدند و تصمیم گرفتند از صبح دوشنبه مسیری جدید را 
جست وجو کنند. آنها حدس می زدند که حسین به داخل یکی از 
چاه های قنات افتاده باشد و صبح دیروز و با روشن شدن هوا، راهی 

قناتی شدند که تا پیش از آن به سراغش نرفته بودند.
آشــنای خانوادگی آنها می گوید: مادر، برادر، خواهر و دامادهای 
حســین از صبح زود جست وجو را شــروع کردند. وقتی به قنات 
مورد نظر رســیدند، چاه اول را گشتند و اسم حسین را صدا زدند 
اما جوابی نگرفتند. به سراغ چاه دوم، سوم و چهارم هم رفتند اما 
خبری از او نبود. هر کدام از این چاه ها که منتهی به قنات خشک 
و بی آب هستند، در فاصله 100تا 200متری از هم قرار دارند. آنها 
به چاه پنجم که رسیدند و جوان گمشــده را صدا زدند، صدایی 
شنیدند. صدایی شبیه ناله. با کمک چراغ قوه داخل چاه را دیدند 
اما اثری از حسین نبود. با این حال صدای ناله او همچنان به گوش 
می رسید. آنجا بود که مطمئن شدند حسین در تونل قناتی که از 
عمق چاه می گذرد گیر کرده است. یکی از اهالی با طناب به پایین 
چاه رفت و وقتی داخل تونل را دید، متوجه شد که جوان گمشده 
در تونلی که شاید قطر آن به 30ســانتی متر هم نمی رسید گیر 

کرده است.

اعزام تیم نجات 
خانواده حسین ماجرا را به آتش نشــانی گزارش کردند و دقایقی 
بعد تیمی از آتش نشــانان شهرســتان مهریز راهی محل حادثه 
شدند. یکی از آتش نشان ها به همشهری می گوید: وقتی به محل 
حادثه رسیدیم، متوجه شدیم جوانی در تونلی باریک در عمق چاه 
قنات گیر کرده است. ظاهرا این جوان از 8روز قبل تر گم شده بود 
و برای نجات او دست به کار شــدیم و با ایجاد کارگاهی در دهانه  
چاه، نیروهای نجات وارد آن شدند و با اســتفاده از کلنگ شروع 
به کندن دیواره های تونلی کردند که به چاه منتهی می شــد. آنها 
حدود یک متر آنجا را کندند تا اینکه به مرد جوان که در تونل گیر 

کرده بود رسیدند. پس از آن به کندن دیواره های تونل ادامه دادند 
و پس از حدود 3ساعت عملیات نفسگیر موفق شدند مرد جوان را 
زنده از داخل چاه بیرون کشیده و با کمک اورژانس به بیمارستان 

منتقل کنند.

یک معجزه
مرد جوان پس از انتقال به بیمارســتان تحت درمان قرار گرفت 
و معلوم شد که هیچ صدمه و آســیب جدی ندیده است. آشنای 
خانوادگی آنها می گوید: حســین هیکل بــزرگ و قوی ای دارد. 
شاید به همین دلیل توانسته همه این مدت را در داخل چاه دوام 
بیاورد. وقتی به بیمارستان رفتم، پزشکان گفتند که از خطر مرگ 
نجات یافته است. او می توانســت حرف بزند و برای خانواده اش 
تعریف کرده بود کــه بعدازظهر 2۷تیرماه، زمانــی که در بیابان 
پیش می رفته، ناگهــان به داخل یکی از چاه های قنات ســقوط 
کرده و نتوانســته باال بیاید. پس از آن برای نجات خودش شروع 
به پیشروی در تونل قنات کرده تا شــاید به چاهی برسد که باال 
آمدن از آن راحت باشد. او همینطور در تونل پیش رفته تا اینکه 
به جایی رسیده که تونل تنگ و تنگ تر شده. آنقدر تنگ که دیگر 
نه می توانسته جلو برود و نه عقب. حسین همانجا گیر کرده بود و 
در همه این روزها در حالت درازکش در تونل گرفتار بوده تا اینکه 
سرانجام خانواده اش او را پیدا کردند و با کمک آتش نشانان و مردم 

روستا به طرز معجزه آسایی نجات یافت.

گزارش

دادسرا

2مرد شیاد وانمود می کردند که مأمور پلیس اماکن هستند و با ادعای رفع پلمب مغازه های 
پلمب شــده از مغازه داران اخاذی می کردند؛ اما در آخرین مورد با هوشــیاری صاحب یک 
رستوران به دام افتادند. به گزارش همشهری، اواخر هفته گذشته صاحب رستورانی در شمال 
تهران با پلیس تماس گرفت و مدعی شد 2مأمور قالبی قصد اخاذی از او را داشته اند. دقایقی 
بعد وقتی مأموران پلیس امنیت عمومی خود را به آنجا رساندند مأموران قالبی آنجا را ترک کرده 

بودند. مرد رستوران دار به آنها گفت: رستورانم از مدتی قبل پلمب شده است. امروز این دو نفر 
درحالی که وانمود می کردند مأمور اداره اماکن هستند سراغم آمدند و گفتند در قبال دریافت 
25میلیون تومان رســتورانم را رفع پلمب می کنند اما من به آنها مشکوک شدم و موضوع را 
گزارش کردم. هرچند مأموران قالبی تالش کرده بودند ردی از خود به جا نگذارند؛ اما در ادامه با 
استفاده از تصاویر به دست آمده شناسایی و دستگیر شدند. سرهنگ نادر مرادی، معاون نظارت 
بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ در این باره گفت: هم اکنون متهمان در بازداشت 

به سرمی برند و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

نقره داغ شدن مأموران قالبی توسط مأموران واقعی

لحظه بیرون کشیدن  جوان 28 ساله از چاه پس از 8روز



7 سه شنبه 4 مرداد 1401
 شماره  8552

همچنــان  ترکیــه  در  تــورم 
رکوردشــکنی می کند. نرخ تورم 
طبق اعــام دولت بــه 73درصد 
رسیده اما بســیاری باور دارند تورم واقعی، باالتر از 
اینهاســت. باالرفتن قیمت ها در این کشور باعث 
شده توان خرید مردم به نسبت زمان مشابه در سال 
گذشــته چند برابر کاهش پیدا کند. این وضعیت 
میزان نارضایتی عمومی نســبت بــه رجب طیب 
اردوغان را کاهش و میل به مهاجرت را افزایش داده 
است. مردم دولت را مقصر بحران اقتصادی می دانند 
که زندگی روزمره آنها را تحت تأثیر قرار داده است. 
این وضعیت، مختص ترکیه نیست؛ حکایتی است 
که درحال حاضر از بســیاری از کشورهای جهان 
شنیده می شــود. تورم اســتانداردهای زندگی را 
به کمترین حد خود رســانده، خشــم عمومی را 
برانگیخته و بستر مناسبی برای آشوب فراهم کرده 
اســت. جنگ اوکراین روند افزایش قیمت جهانی 
مواد غذایی و سوخت را تسریع کرده است. بسیاری 
از دولت ها تمایل دارند ایــن ضربات اقتصادی را به 
نوعی مهار کنند، اما از زمان همه گیری کرونا تاکنون 
به شدت مقروض شده اند و به این ترتیب توانی برای 
مقابله با تبعــات بحران جدید اقتصادی ناشــی از 
جنگ ندارند. فشــار این وضعیت،باعث تنش هایی   
که از گذشته در بسیاری از کشورها وجود داشته را 
تشدید کرده و احتمال ایجاد آشوب را در کشورهای 

مختلف جهان افزایش داده است.

جهان در آستانه آشوب
در گــزارش جدید صنــدوق جهانی پــول آمده 
که قدرتمند ترین شــاخصه پیش بینــی بی ثباتی 
سیاسی و اجتماعی کشــورها در آینده، »گذشته 
بی ثبات« آنهاست. سوابق تاریخی نشان می دهند 
در شرایط عادی احتمال ایجاد آشــوب و ناآرامی 
شدید اجتماعی در یك کشور تنها یك درصد است. 
اما ایــن احتمال درصورتی که همین کشــور طی 
6ماه گذشــته درگیر ناآرامی بوده باشــد، 4برابر و 
درصورتی که یکی از همســایگان این کشور درگیر 

آشوب و ناآرامی شده باشد، 2برابر خواهد شد.
این محاسبات حاکی از اخباری ناگوارند؛ زیرا جهان 
سال هاست درحال بازتولید ناآرامی است. براساس 
محاســبات اندیشــکده اقتصاد و صلح استرالیا، از 
ســال2008 تا کنون، 82کشــور جهان ناآرام تر از 
قبل شده اند و فقط وضعیت 77کشور بهبود یافته 
است. شاخص اعتراضات خشونت آمیز در گزارش 
این مؤسســه اکنون 50درصد افزایش یافته است. 
صندوق جهانی پول هم با اســتفاده از شــیوه ای 

متفاوت و با شــمارش واژه های مرتبط با اغتشاش 
و ناآرامی در رسانه های بیش از 130کشور جهان، 
برآورد کرده که نــرخ ناآرامی اجتماعــی از زمان 
آغاز همه گیری کرونا تا کنون به باالترین حد خود 

رسیده است.
مجله اکونومیســت هم بــرای درک ارتباط میان 
تورم قیمت مواد غذایی و ســوخت بــا ناآرامی ها و 
آشــوب های اجتماعی مدلی آمــاری ایجاد کرده 
است. این نشــریه با اســتفاده از آمارهای به دست 
آمده از پروژه جهانی »داده های رویداد ها و موقعیت 
 ،»ACLED« درگیری های مســلحانه« موسوم به
درباره آشوب های رخ داده در جهان از سال1997 
تاکنون به این نتیجه رسیده که افزایش قیمت غذا 
و سوخت یکی از شــاخصه های قدرتمند بی ثباتی 

سیاسی در کشورهای جهان است.
اکونومیســت همچنین به دالیلی بــرای نگرانی 
از وضعیت جهــان در ماه های آینده بــه آمارهایی 
دست یافته است. براســاس محاسبات این نشریه، 
هزینه واردات غــذا و انرژی در ماه هــای آینده در 
جهان به ویژه در کشورهای فقیر، همچنان افزایش 
خواهد یافت. عاوه بر این، میزان بدهی کشورهای 
فقیر افزایش یافته اســت. صنــدوق جهانی پول 
نســبت بدهی دولتی بــه تولید ناخالــص داخلی 
یك کشور با درآمد متوســط رو به پایین را حدود 
69.9درصد تخمین زده اســت. این نســبت قرار 
است تا پایان سال جاری افزایش بیشتری پیدا کند 
و از میانگین نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص 
داخلی کشــورهای ثروتمند فراتــر رود. از آنجایی 
که کشــورهای فقیر معموال ســود باالتری بابت 
بدهی های خارجی خود پرداخت می کنند، بسیاری 
از بدهی های آنها کاما ناپایــدار و غیرقابل جبران 
به نظر می آید. صندوق جهانی پول اعام کرده است 
که 41کشور که 7درصد از جمعیت جهان را در خود 
جا داده اند، در معرض خطر شدید بحران بدهی قرار 

دارند. تعدادی از این کشــورها ازجمله الئوس در 
آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند. بر همین اساس 
پیش بینی می شــود تعداد رویداد های اعتراضی و 

آشوب در سال های آینده در جهان 2برابر شود.

قربانیان کنونی
کشــورهایی که تا پیش از ایــن وضعیتی متزلزل 
داشته اند، ممکن است زودتر از دیگر کشورها درگیر 
آشوب شوند. برای مثال ترکیه پیش از آنکه جنگ 
روسیه و اوکراین منجر به مختل شدن روند واردات 
سوخت و غات شود، از سیاســت های غلط پولی 
دولت اردوغان به شــدت آســیب دیده بود. او باور 
دارد باالبردن نرخ بهره بانکی منجر به افزایش تورم 
خواهد شد؛ این در حالی است که افزایش نرخ بهره، 
ابزار دســت بانك های مرکزی جهان برای کنترل 
تورم است. اردوغان از ســال2021 برای حمایت 
از ارزش لیر مردم را تشــویق کرد ســرمایه خود را 
در حســاب های ویژه ای پس انداز کنند و وعده داد 
کاهش ارزش سرمایه درون این حساب ها در برابر 
دالر را جبران خواهد کرد. حال، ارزش لیر به دالر 
در سال جاری 25درصد کاهش داشته است. بیش 
از 960میلیارد لیر برابر با 55میلیارد دالر یا 7درصد 
از تولید ناخالص داخلی ترکیه، در این حســاب ها 
پس انداز شده اند و مسئولیت مالی سنگینی بر دوش 
دولت ترکیه گذاشته اند. به گفته کارشناسان مالی، 
این حساب ها اکنون به دینامیتی تبدیل شده است 
که پیش از انتخابات سال آینده منفجر خواهد شد. 
می توان گفت که بحران اقتصادی ترکیه این توانایی 
را خواهد داشــت که سیاســتمداری قدرتمند که 
برای 2دهه بر ترکیه حکومت کرده را به زیر بکشد؛ 
یا اندک دمکراسی باقی مانده در این کشور را قربانی 
حفظ حکومت اردوغان ســازد. هرچــه پیش آید، 

آرامش و صلح سناریوی آینده ترکیه نخواهد بود.
این سرنوشــت، کشــور بــه کشــور تحت تأثیر 

توفان اقتصادی تکرار خواهد شــد. در پاکســتان 
فشــارهای اقتصادی منجر شــد پارلمان با اشاره 
ارتش، عمران خان را از نخســت وزیری خلع کند. 
ســریانکا هم جدیدترین و پررنگ ترین نمونه ای 
است که به واســطه فشــارهای اقتصادی به یك 
بحران بزرگ خارج از کنترل تبدیل شــده اســت؛ 
رئیس جمهور فراری شــده و نخست وزیر بر کرسی 
ریاســت جمهوری تکیه زده اســت اما بســیاری 
معتقدند این تازه نقطه آغــاز یك بحران بزرگ در 

این کشور است.

کشورها در لیست انتظار آشوب
پیش بینی اینکه کدام کشور در صف انتظار آشوب 
بعدی رتبه اول را دارد، دشوار است. منطقه ساحل 
در آفریقا که طی 2سال گذشته 5کودتا را پشت سر 
گذاشــته یکی از گزینه هاست. قزاقستان، کشوری 
که در ابتدای ســال جاری از ارتش برای ســرکوب 
اعتراضات اجتماعی کمك گرفت، یا قرقیزستان که 
به شدت وابســته کمك مالی و غذایی روسیه است 
و از ســال 2005تاکنون 3رئیس جمهور آن برکنار 
شده اند، گزینه های محتمل دیگر هستند. اما تونس 
گزینه ای است که تقریبا تمامی گزینه های آشوب 
را در خود دارد. این کشــور ســابقه ای طوالنی در 
آشوب های داخلی دارد. بهار عربی تقریبا 12سال 
پیش پس از خودسوزی میوه فروشی تونسی، آغاز 
شد و امواج آن کل خاورمیانه را درنوردید و چندین 
رهبر عربی را سرنگون کرد. انقاب دمکراتیك تونس 
در ابتدا خوب عمل کرد، اما از سال گذشته رویکرد 
دیکتاتوری به این کشــور بازگشته تا بار دیگر آن را 
به انبار باروتی درحال انفجار تبدیل کند. نرخ باالی 
بیکاری، باالبودن قیمت مــواد غذایی، بی میلی به 
تولید محصوالت کشــاورزی به دلیل تاش دولت 
برای پایین نگه داشتن قیمت خرید محصوالت از 
کشــاورزان، نرخ باالی تورم و فساد، همگی در این 
کشور دست به دست هم داده اند تا بستری مناسب 
برای آغاز بی ثباتی اجتماعی و سیاســی را فراهم 
کنند. پرو کشور دیگری است که به واسطه وابستگی 
شدید به واردات کود کشــاورزی از روسیه، با آغاز 
جنگ اوکراین، با بحران بزرگ اقتصادی درگیر شده 
است؛ بحرانی که از میزان محبوبیت رئیس جمهور 
این کشور کاسته و تاکنون آشوب ها و ناآرامی های 
اجتماعی زیادی به دنبال داشته است. ترکمنستان و 
مصر هم از نارضایتی گسترده و عمومی مردم نسبت 
به دولت مستثنا نیستند، اما سیاست دولت در این 
کشورها در سرکوب نارضایتی ها احتمال آغاز هرنوع 

آشوبی را بسیار کاهش داده است. 

اوکراین؛ 5ماه جنگ خانمان سوز
طبق اعام سازمان ملل، تاکنون بیش از 5هزار 

غیرنظامی در جنگ کشته شده اند

جنگ روسیه و اوکراین وارد ششمین ماه خود شده؛ آن هم 
در شــرایطی که خوش بین ترین ناظران هم امیدی به پایان 
زودهنگام آن ندارند؛ این در حالی است که تقریبا هیچ آمار 
دقیقی از شمار قربانیان نظامی و غیرنظامی این جنگ وجود 
ندارد. از آنجا که شــمار تلفات نظامیان می تواند روایت های 
پیشــروی یا عقب نشــینی در میدان جنگ را تغییر دهد، 
دوطرف نســبت به اعام آمار دقیق در این باره حساســیت 
زیادی دارند؛ بر همین اســاس اســت که به عنــوان مثال 
اوکراین تاکنون از اعام آمار رسمی تلفات نیروهای نظامی 
خود خودداری کرده اســت. گرچه یکی از مشــاوران ارشد 
ریاست جمهوری این کشور، اخیرا اعام کرده که در منطقه 
دونباس روزانه 100تا 200سرباز اوکراینی کشته می شوند. 
از سوی دیگر، روســیه 3ماه قبل مدعی شده بود که حدود 
23هزار سرباز اوکراینی را در میدان نبرد از پا درآورده است.

گرچه روســیه هم درباره تلفات نیروهای خود در اوکراین 
هیچ آماری منتشر نکرده، اما بی بی سی روسیه مدعی شده 
که توانسته مرگ 4هزار نظامی روسی را از زمان آغاز جنگ 
تأیید کند. این شبکه خبری اعام کرده که نام و مشخصات 
نظامیان کشته شده را در اختیار دارد. گفته شده از این تعداد 
685نفر افسر و 4تن نیز ژنرال بوده اند. این رسانه مدعی شده 
که شمار کشته شدگان نظامیان روســیه احتماال بیشتر از 
آمار اعام شده اســت؛ چون هویت برخی از کشته شدگان 
هنوز مشخص نشــده و برخی از اجساد نیز هنوز در میادین 
جنگ است. رویترز نیز 3روز پیش به نقل از ویلیام برنز، رئیس 
ســازمان اطاعات مرکزی آمریکا )سیا(، نوشــته که بنا بر 
ارزیابی های این سازمان، شمار قربانیان نظامی روسیه چیزی 
حدود 15هزار نفر و شمار مجروحان 45هزار نفر است. در این 
میان، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعام 
کرده که شمار قربانیان غیرنظامی این جنگ تا تاریخ 26تیر 
)17جوالی( 5هزار و 110نفر بوده است که 346تن از آنان 
کودک بوده اند. در این گزارش شمار مجروحان غیرنظامی 
این درگیری نیز 6هزار و 725نفر عنوان شده که 547تن از 
آنان کودک هستند. این نهاد تأکید کرده که شمار قربانیان 
غیرنظامی می تواند بیشتر از آمارهای اعام شده باشد. برخی 
منابع شمار قربانیان غیرنظامی را بیش از 10هزار نفر عنوان 
کرده و گزارش داده اند که بیشتر قربانیان در مناطق جنوبی و 
شرقی اوکراین و در طول خطوط مرزی روسیه کشته شده اند.
شمار آوارگان جنگ روسیه و اوکراین نیز حداقل 12میلیون 
نفر اعام شده است. بنا بر اعام سازمان ملل متحد، از زمان 
آغاز جنگ 12میلیون نفر آواره شده اند که بیش از 5میلیون 
نفر از آنان به کشورهای همسایه گریخته اند و حدود 7میلیون 
نفر هنوز در داخل مرزهای این کشور به دنبال سرپناه هستند. 
بنا بر اعام یونیســف، حدود  یك میلیون و 500هزار نفر از 

آوارگان جنگ در اوکراین کودک هستند.

حمایت های مالی از جنگ
»مؤسسه کیل برای اقتصاد جهانی«)IfW(  اعام کرده که 
آمریکا تاکنون بیشترین حمایت نظامی را از اوکراین داشته 
است. آخرین کمك نظامی واشنگتن 3روز پیش به ارزش 
270میلیون دالر به اوکراین ارســال شد. این بسته شامل 
موشك های برد متوســط و پهپاد بوده است. این کمك ها، 
حجم کمك های نظامی مورد تعهد از ســوی آمریکا برای 
اوکراین را به 8.2میلیارد دالر می رســاند. این رقم، بخشی 
از بسته 40میلیارد دالری است که کنگره برای کمك های 
نظامی و اقتصادی به اوکراین تصویب کرده است. کمك های 
نظامی شــامل موشــك های دوش پرتاب، راکت اندازها و 
توپ های هویتزر هم بوده است. دومین کشوری که بیشترین 
حمایت نظامی از اوکراین را داشــته، انگلیس است. گفته 
شده، لندن 2.5میلیارد دالر به کی یف کمك نظامی کرده؛ 
رقمی که تقریبا معادل 0.1درصد از تولید ناخالص داخلی 
این کشور اســت. لهســتان، آلمان، کانادا، نروژ، استونی و 
 لتونی به ترتیب بیشــترین حمایت نظامــی را از اوکراین

 داشته اند.
این در حالی اســت که به رغم حمایت های گسترده غرب از 
اوکراین، روسیه توانسته تقریبا یك چهارم خاک اوکراین را 
اشغال کند. نشریه نیواستیتمن نوشته: »روسیه هم اکنون 
126هزار و 610کیلومترمربع از خاک اوکراین را اشغال کرده 
است که تقریبا معادل یك پنجم مساحت فرانسه و نیمی از 

انگلیس است.«

سرنوشت مبهم جنگ
نشریه فارین افرز درباره وضعیت کنونی جنگ نوشته است: 
در جنگ اوکراین، خطوط قرمز بسیاری نقش شده اند، اما 
خطوط قرمز اصلی و نانوشــته هنوز نقض نشده اند؛ روسیه 
ارسال تسلیحات ســنگین و حمایت اطاعاتی کشورهای 
غربی به اوکراین را پذیرفته، اما مشارکت مستقیم نیروهای 
غربی در میدان های جنگ را خط قرمز اصلی خود می داند. 
خط قرمز اصلی غرب هم استفاده روسیه از تسلیحات کشتار 
جمعی در اوکراین است؛ موضوعی که روسیه به آن پایبند 
بوده است، اما واقعیت این است که هنوز هم احتمال کشیده 
شدن پای دیگران به جنگ و آغاز جنگ جهانی سوم جدی 
است؛ به خصوص اینکه هیچ گونه سازوکار بین المللی برای 

کنترل این درگیری وجود ندارد.
سازمان ملل به حاشیه رانده شــده و اتحادیه اروپا خود به 
حمایت از یکی از طرف های درگیر پرداخته است. در ادامه 
و انتهای این گزارش آمده: »خواســت مشــترک پوتین و 
بایدن برای جلوگیری از توسعه عرصه جنگ هیچ تضمینی 
برای از کنترل خارج شدن این جنگ ایجاد نمی کند؛ چون 
هر جنگی امکان خارج شــدن از کنترل را دارد؛ حتی اگر 
هیچ کدام از طرف ها تعمدا اقدام به تشدید اوضاع نکرده یا از 

تسلیحات هسته ای استفاده نکنند.«

سرگئی الوروف
وزیر خارجه روسیه 

ایــده جنــگ هســته ای همــواره در ســر 
سیاســتمداران غربــی اســت و نــه در 
سر روس ها. ناتو به دنبال حفظ برتری 
خود اســت. با وجود حسن نیت زیادی 
که به خــرج می دهیم، به کســی اجازه 
نمی دهیم تا منافع مســکو را تضعیف 
کنــد. همچنيــن روســيه حــق دارد كــه 
دســت بــه عمليــات ويــژه در اوكرايــن 
بزنــد، چون مســكو نمــی توانــد تهدید 
نظامی از ســوی کی یــف را تحمل کند، 
اگرچــه تردیــدی نيســت کــه راه حلــی 
برای بحــران اوکراین پیدا خواهد شــد. 

)عرب نیوز(

هنری کیسینجر
وزیر خارجه سابق آمریکا

در مذاکــرات آتــی دربــاره اوکرایــن، 
هیچ یک از ســرزمین های اشغال شده 
نباید به روسیه واگذار شــود؛ واگذاری 
خــاک اوکرایــن نبایــد روی میــز باشــد. 
غرب باید در برابر روسیه در مورد آنچه 
قابل مذاکره است و آنچه قابل مذاکره 
نیســت، شــفاف و روراســت باشــد. 

)زددی اف(

ریشی سوناک
نامزد نخست وزیری انگلیس

چیــن تهدید شــماره یــک بــرای امنیت 
انگلیــس و همچنیــن امنیــت جهانــی 
اســت. چین فناوری ما را مــی دزدد، به 
دانشگاه های ما نفوذ می کند، با خرید 
نفت روسیه از والدیمیر پوتین حمایت 
و در برابــر تایــوان قلــدری می کنــد. 

)ایندیپندنت(

تیراندازی در آمریکا 
همچنان قربانی می گیرد 

پلیس لس آنجلس می گوید بر اثر تیراندازی در 
یکی از پارک های این شهر، 2نفر کشته و 5نفر 
دیگر زخمی شــدند. به گزارش ای بی سی نیوز، 
در این تیرانــدازی 7نفر زخمی شــدند که در 
ابتدا حال 4نفر از آنها وخیم گزارش شــد. چند 
ساعت بعد مقامات بیمارستانی تأیید کردند که 
2نفر از زخمی ها در بیمارســتان جان باختند. 
این تیراندازی در مجاورت یك نمایشگاه خودرو 
صورت گرفت، امــا پلیس لس آنجلس علت این 
تیراندازی را اختافات شــخصی و بی ارتباط با 
نمایشــگاه خودرو اعام کرده اســت. براساس 
آمار وب ســایت Gun Violence، طی کمتر 
از 7ماهی که از ســال2022 می گذرد، حداقل 
25هزار نفر در سراســر آمریکا جان خود را بر 
اثر تیراندازی با ســاح گرم از دست داده اند. از 
این تعداد، بیش از 11هزار نفر به قتل رسیده اند 
و حدود 14هزار نفر نیز با ســاح گرم دست به 

خودکشی زده اند.

نقل قول جهان نما

 خبر

کشــور »انقــاب یاســمین« 
در شــمال آفریقا بــار دیگر در 
مقطعی سرنوشت ساز قرار گرفته 
اســت؛ روز دوشــنبه دومین همه پرسی تونس 
پس از انقاب ســال 2010برگزار شد. این همه 
پرسی به درخواســت قیس سعید، رئیس جمهور 
تونس صــورت می گیرد که 2 ســال و نیم پیش 
با حمایت گســترده احــزاب سیاســی ازجمله 
اســامگرایان در انتخابات به پیروزی رسید، اما 
اکنون مخالف سرسخت بیشتر گروه ها و احزاب 
سیاسی شــده اســت. همین موضوع باعث شده 
تا همه پرسی موردنظر ســعید با نگرانی از سوی 
احزاب و فعاالن سیاســی دنبال شــود. برگزاری 
همه پرســی تونس یك ســال پس از آن صورت 
می گیرد که رئیس جمهور، کابینه نخست وزیر را 
منحل کرد و پارلمان را به حالت تعلیق درآورد. او 
 پس از این اقدامات، وعده تغییر قانون اساســی و
همه پرسی داد و همه پرسی فعلی در ادامه انحال 
یك ساله دولت صورت می گیرد. گاردین در این 
ارتباط گزارش داده که ســعید در پی جایگزینی 
قانون اساسی سال 2014 اســت که به اعتقاد او 
حاصل مصالحه اسام گرایان و نیروهای سکوالر 

بوده است. او به دور از اسام گرایان و سکوالرها، 
راه ســومی را در پیش گرفته اســت. شعارهای 
عوام پسند سعید هنگام انحال کابینه و مجلس 
ازجمله ایجاد هزاران شغل با استقبال تونسی ها 
روبه رو شد. بســیاری معتقد بودند او کسی است 
که خواهد توانست کشتی به گل نشسته اقتصاد 
تونس را به حرکت درآورد، اما اکنون یك سال پس 
از آن زمان، نه نان ارزان شــده و نه آمار بیکاری 
پایین آمده اســت و به نظر نمی رســد آثاری از 

رضایت خاطر در چهره تونسی ها دیده شود.
مخالفان قیس ســعید که شــامل اتحادیه های 
کارگری نیز می شوند، نظر مساعدی به اقدامات 
سعید ندارند. بسیاری نسبت به حرکت دمکراسی 
تونس به سمت اقتدارگرایی فردی هشدار داده و 
گفته اند که قانون اساسی موردنظر قیس سعید، 
بیشــترین اختیارات را به او خواهد داد. برخاف 
گذشــته که نخســت وزیر را مجلس نمایندگان 
انتخاب می کردند، در متن قانون اساســی جدید 
انتخاب نخست وزیر به رئیس جمهور سپرده شده 
و فراتــر از آن نظام دو مجلســی در تونس حاکم 
خواهد شد که رئیس جمهور اختیار بسیار زیادی 

در انحال آنها خواهد داشت.

وضعیت شکننده دمکراسی در تونس
پیش نویس قانون اساسی جدید تونس که به همه پرسی گذاشته شده، بخش زیادی از قدرت 

اجرایی کشور را در دست رئیس جمهور متمرکز خواهد کرد

جهان در آشوب گرانی و تورم
 فشارهای اقتصادی ناشی از بحران کرونا و جنگ اوکراین، کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر جهان را 

در آستانه آشوب های گسترده اجتماعی قرار داده است
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اثر متقابل بی ثباتی بر اقتصاد
همانطور که بحران هــای اقتصادی منجر به ناآرامی و آشــوب های اجتماعی می شــوند، 
بی ثباتی های اجتماعی و سیاسی هم متقابال به اقتصاد کشورها و در نهایت اقتصاد جهانی آسیب 
وارد می کنند. بررسی های بانک جهانی و صندوق جهانی پول نشان می دهند به صورت متوسط 
یک سال ونیم پس از آغاز آشوب های بزرگ و گسترده اجتماعی، یک درصد از تولید ناخالص 
داخلی کشورهای درگیر آشوب کاسته می شود و این کاهش مستقل از تأثیر سیاست هایی است 
که از گذشته به ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورها آسیب وارد کرده اند. همچنین محققان 
دریافته اند بی ثباتی های اجتماعی ناشی از عوامل اجتماعی-اقتصادی بیش از بی ثباتی های 
اجتماعی ناشی از عوامل سیاسی منجر به انقباض اقتصاد کشورها می شوند و زمانی که عامل 
آشوب ها هم اجتماعی-اقتصادی باشد و هم سیاسی، بیشترین آسیب به اقتصاد وارد خواهد 
آمد؛ مانند آنچه ســال2021 در آفریقای جنوبی رخ داد و منجر به انقباض 1.5درصدی تولید 

ناخالص داخلی این کشور شد.
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گرینویچ

ابتالی همزمان به کرونا و آبله 
 

کالیفرنیا: یک گزارش نشــان می دهد مردی در 
آمریکا در نخستين مورد شناخته شده، همزمان به 
کووید-19 و آبله ميمون مبتال شده است. گزارش ها 
حاکی از آن اســت که »ميچو تامپسون«، ساکن 
کاليفرنيا، در اواخر ژوئن به ویروس کرونا مبتال شده 
اســت. چند روز بعد، »تامپسون« متوجه ضایعات 
قرمز در پشت، پاها، بازوها و گردن خود شد که بعداً 
توسط پزشکان تشخيص داده شد که وی همچنين 
به آبله ميمون مبتال شده است. این در حالی است 
که سازمان بهداشت جهانی باالترین سطح هشدار 
خود را برای شــيوع آبله ميمون اعالم کرد و آن را 
اورژانس بهداشت عمومی نگرانی بين المللی ناميد. 
آمریکا، جایی که انتظار می رود تعداد مبتالیان به 
آبله ميمون در هفته های آینده افزایش یابد، تاکنون 
بيش از 2 هزار و 400 مــورد ابتال به آبله ميمون را 

گزارش کرده است.

تلنگر »شام عروسی« 

ادعای آمريکايی، باغ چینی
 

نیويورك: منابع آگاه آمریکایی پس از متهم کردن شرکت 
چينی »هوآوی« به جاسوسی در ســایت های نظامی این 
کشور، مدعی شــدند چينی ها قصد داشــتند پارکی را در 
مرکز واشنگتن دی سی برای اســتفاده جاسوسی بسازند. 
طبق گزارشی که سی ان ان منتشر کرده این داستان از سال 
2017 ميالدی شروع شده است، زمانی که پکن پيشنهاد 
داد 100 ميليون دالر برای ساخت یک پارک چينی مجلل 
در محوطه پارک ملی واشنگتن دی ســی هزینه کند. این 
پارک قرار بود شامل مجسمه ها، سازه ها و برج هایی به ارتفاع 
70 فوت )21 متر( باشد. در آن زمان مقام های محلی آمریکا 
با چنين پيشنهادی اميدوار شــدند که تاسيس این پارک 
می تواند ساالنه هزاران گردشــگر را به این محوطه جذب 
کند. دولت چين به نوبه خود هرگونه تالش برای جاسوسی 
از ایاالت متحده را رد می کند. همچنين شرکت هواوی در 
بيانيه ای این موضوع را که تجهيزات این شــرکت در حوزه 
ارتباطاتی برای وزارت دفاع تعيين شده است رد کرد. با این 
حال، منابع زیادی که با این تحقيقات آشنایی دارند تأیيد 
کردند تجهيزات هوآوی نه تنها می توانند داده های تجاری را 
رهگيری کنند، بلکه داده های طبقه بندی شده مورد استفاده 

ارتش را نيز رهگيری می کنند.

استخر مرگبار در کف اقیانوس

 
میامی: استخری مرگبار در قعر دریای سرخ کشف شده است 
که هر موجود دریایی شناور درون خود را می بلعد. این استخر که 
وسعت آن 32 مترمربع است، با تحقيقات کارشناسان دانشگاه 
ميامی آمریکا و به وسيله یک ربات زیردریایی کشف شده است. 
به گزارش نيویورک پست، این اســتخر در عمق 1770 متری 
دریای سرخ قرار دارد و فاقد اکسيژن و پر از نمک است، که همين 
غلظت باالی نمک موجب مرگبار شدن آب آن شده است. سام 
پورکيس، محقق دانشــگاه ميامی گفت: »هر حيوانی که وارد 
این استخر شــود، بالفاصله بيهوش یا کشته می شود. بسياری 
از پژوهشگران باور دارند که خليج مکزیک ميليون ها سال قبل 
عمق بسيار کمتری داشــته و با تبخير آب، الیه های عظيمی از 
نمک بر جای مانده است. در طول زمان الیه های رسوبات روی 
هم انباشته شــده و نمک ها را دفن کرده اند. وقتی فشار بيش از 
حد افزایش پيدا می کند، این الیه ها می شکنند و مقدار زیادی 
نمک را در آب پخش می کنند. این اســتخر هم به همين شکل 

به وجود آمده است.

دلخوش به زمین سبز ،  منطقه حاشیه نشین »میرآباد« چابهار   عکس: مرتضی زنگنه اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

   قربانیان حقارت ها 
و مهربانی ها

هميــن چنــد روز پيــش بــود که 
عزیزی، برایم لينکی فرستاده بود از 
روانشناسی؛ در اینستاگرام. به نکته بســيار جالبی اشاره کرده بود 
روانشناس محترم. اول پرســيده بود که چرا پدر و مادرها، دوست 
دارند که کامل ترین و بهترین چيزها را برای فرزندان شــان فراهم 
آورند و چرا دوست دارند رفاه حداکثری را برای شان فراهم سازند؟ 
سؤال که سؤال دقيقی است؛ همه ما این مدلی هستيم و اگر خودمان 
نداشته باشــيم و نخوریم و سخت مان باشد، دو ســه شيفته کار 
می کنيم تا فرزندان مان دســت کم در چنين وضعيتی نباشند و تا 
جایی که دست مان می رسد، برای شان رفاه حداقلی را فراهم سازیم. 

این هم تبدیل به یک اتفاق عمومی شده است، اما واقعا چرا؟
علت ها متنوع اســت و مختلــف؛ اما یکــی از جالب ترین علت ها 
حقارت هایی است که خود ما در کودکی و نوجوانی تحمل کرده ایم. 
یعنی وقتی که بر می  گردیم و به گذشــته خودمان نگاه می کنيم، 
می بينيم که حسرت های زیادی در آن بوده است؛ از حسرت خرید 
یک کتاب تا دوچرخه و یک وسيله بازی و یک جفت کفش ورزش 
معمولی و... البته ما در دوره ای بوده ایم که این دست حسرت ها به 
واسطه شرایط کشور و جنگ و... عمومی بوده و غالبا هم اعتراضی 
نداشته اند و همين تحمل شان را ساده تر می  کرد. اما حاال که بزرگ 
شده ایم، می خواهيم که حســرت های خودمان و کسری هایی که 
داشــته ایم، به بچه ها منتقل نشــود. به همين دليل بچه ها هرچه 
می گویند فراهم می سازیم و دوســت داریم که، در بهترین شرایط 

ممکن به نسبت نياز و تالش ما باشند.

خب، نکته کجاست و اين چه اشکالی دارد مگر؟ 
اجازه بدهيد کمی عقب تر برگردیم و به تاریخ نگاهی بيندازیم. یکی 
از نکات جالب تاریخ، شکل گيری، اوج گيری و البته سقوط تمدن ها و 
امپراتوری های بزرگ بوده است. شروع این تمدن ها و امپراتوری ها، 
همراه با چالش ها و ســختی های فراوان بــوده و همين امر باعث 
می شد تا اهالی آن تمدن و امپراتوری، تند و تيز و چابک و سبکبال 
و بلندپرواز باشند. نتيجه اش، اوج گيری تمدن ها و امپراتوری ها و 
سرازیر شدن ثروت و ثبات و امنيت فراوان به آنها بوده است. بعدش؟ 
قابل حدس است: رخوت به جان آن تمدن ها و امپراتوری ها می افتاد 
و کم کم کارشان تمام می شد؛ چون در آن سوی دیگر رقيبی وجود 
داشت که در ابتدای شکل گيری خودش بود و الجرم، مشخص بود 

که چه کسی شکست خواهد خورد.
به قول این ورزشکاران، پيروزی موفقيت به همراه می آورد و موفقيت 
هم امنيت و امنيــت و هم خيال راحتــی و خيال راحتی هم باعث 
می شــود تا دیگر تالش خاصی نکنيم و در نتيجه همه  چيز خراب 
می شود. به نظر می رسد در زندگی های ما نيز چنين باشد؛ اگر که 
بخواهيم به نسبت توانی که داریم بهترین وضعيت را برای بچه ها 
بسازیم، ممکن است بدترین اتفاق را برای شان رقم بزنيم. این البته 
بدان معنا و مفهوم نيست که بخواهيم ســختی های بی مورد را به 
زندگی شان الصاق کنيم. به واقع هر چيزی باید منطق خاص خودش 
را داشته باشد و در اینجا »حد کفایت« کليد ماجراست. وقتی یک 
اسباب بازی ساده می تواند »حد کفایت« برای بچه باشد، چه نيازی به 
خرید یک اسباب بازی چند ميليونی؟ و مثال های دیگر. و اینها البته 
هيچ ارتباطی به نحوه تربيت و سختگيری های منطقی و انضباطی و... 
ندارد و شما به هر حال چه بهترین امکانات را برای شان بسازید و چه 

نسازید، باید این موارد را درباره تربيت بچه ها درنظر داشته باشيد.
در واقع به نظر می رسد ما گاهی بچه ها را ناخواسته، قربانی عقده های 
حقارت کودکی های خودمان می کنيم؛ چون نداشته ایم باید آنها 
بيش از »حد کفایت« داشــته باشــند. بدون اینکه پاسخ بدهيم 
منطق این ماجرا کجاســت و قرار اســت چه ارزش افــزوده ای به 
زندگی این بچه اضافه کند! و مسئله بعدی هم مدیریت مهربانی ها 
و دوست داشتن های ماست. یک مربی شاید شاگردانش را دوست 
داشته باشد، خيلی هم دوست داشته باشد؛ اما بدون وارد کردن فشار 
مضاعف به آنها و منضبط ساختن شان که همراه درد و رنج و سختی 
خواهد بود، می داند که مهربانی حقيقی که دلســوزی برای آینده 
درخشان آنهاست، اتفاق نخواهد افتاد. و این متأسفانه اتفاقی است 
که نزد بيشــتر پدر و مادرها دیده نمی شود؛ و بدون اینکه خواسته 
باشند، بچه ها را دارند قربانی چيزهایی می کنند که اگر واقعيت اش 

برای شان آشکار شود، خودشان حيرت خواهند کرد...

عدد خبر

 جادوگر کلمات
جورج برنارد شــاو، نويســنده 
شوخ طبع ايرلندی - انگلیسی از يک 
پدر تاجر غــالت و مادری خواننده 
متولد شد و تحصیالتش را در مدرسه  
علوم انگلیسی و تجاری دوبلین به 
پايان رساند. سال1925 برنده جايزه 
نوبل شد اما از پذيرش آن امتناع 
کرد و گفت: »من هر ســال کتاب 
می نوشتم و کسی جايزه ای نمی داد. 

امسال که چیزی ننوشــته ام، به من نوبل می دهند؛ يعنی اينقدر بد 
می نويسم؟« آخر سر هم جايزه را به اصرار زنش پذيرفت ولی پولش 
را نگرفت و خواست تا برای ترجمه کتاب های سوئدی به انگلیسی 
خرج شود!  برنارد شاو بیشــتر از اينکه رمان نويس موفقی باشد، 
يک جامعه گرا، سخنوری افسونگر، مجادله گر و نمايشنامه نويسی 
قدرتمند بود. از او به عنوان توانمندترين نمايشنامه نويس بريتانیايی 
پس از شکسپیر و نافذترين رســاله نويس پس از جاناتان سويیفت 
)هجونويس ايرلندی(، ياد می کنند. برنارد شــاو همچنین يکی از 
برترين منتقدان موسیقی و تئاتر نســل خود هم بود. در واقع شاو 
درك خوبی از موسیقی، به خصوص سبک اُپرا داشت و با آمیختن اين 
دانش با ديگر معلومات خود، باعث شده بود تا نقدهايش، جذابیتی 
همیشگی داشته باشند. اما به طور قطعی، کار اصلی او زمانی شروع 
شد که به وسیله فرانک هريس به عنوان يک منتقد تئاتر در هفته نامه 
َسِترِدی ری ويیو استخدام شــد. او در اين جايگاه از تمام ذکاوت و 
قدرت های بحث و جدل خود استفاده کرد تا تصنعات و تظاهرات را از 
صحنه نمايش عصر ويکتوريا، پاك کند و افکار حیات بخش را به آن 
تزريق کند. عالوه بر اين، خودش هم شروع به نوشتن نمايش کرد. در 
نهايت بايد گفت شاهکار طنز و خنده دارترين و مشهورترين نمايش 
جورج برنارد شاو پیگمالیون است که در سال 1913 میالدی به نمايش 
گذاشته شد. از اين نمايشنامه، در 1938 میالدی اقتباسی موفق به 
نام »بانوی زيبای من« نوشته و ساخته شد و توانست جايزه اسکار 
فیلمنامه را به دســت بیاورد. برنارد شاو در سال های پايانی عمرش 
بیانیه های عمومی کمتری منتشر کرد، اما تا مدت کمی پیش از مرگ 
به خلق آثار فراوانش ادامه داد و در 94سالگی درحالی که از دريافت 
تمام نشان های ملی - ازجمله نشان مريت در سال1946 - خودداری 

کرده بود، از دنیا رفت.

حافظ

درخِت دوستی بنشان که کاِم دل به بار آرد

نهاِل دشمنی بَرکن که رنج بی شمار آرد

صحبــت از یــک 
اجرای متفاوت است؛ 
آنچنان متفاوت که 
نيازی به توضيح یا 
تبليغ نــدارد. همان تيزر ابتدایی نمایش»شــام عروســی« که دختری 
با یک پای مصنوعی خودش را نشــان می دهد، روایتی از یک داســتان 

مهيج دارد. داســتان را بعد از تهيه بليت از ســایت تيوال و نشستن 
روی صندلی های پردیس تئاتر شهرزاد متوجه خواهيد شد. نه تنها 
روایت و داستان، بلکه بازیگرانش هم شما را تحت تأثير قرار خواهد 
داد. تمام بازیگران نمایش شام عروســی، کودک و نوجوان هستند. 

کودکانی با نيازهای ویژه؛ بازیگران تمام صحنه نمایش از طيف 
اوتيسم، پروانه ای، تفاوت اندام،  سندرم داون، جسمی حرکتی، 
اختالل تمرکز، بيان، کوتاه قامت و... هستند. زمان اجرا و روی 
صندلی های سالن، جلسات تمرین بچه ها را مثل صحنه ای 
از یک فيلم مرور می کنم. جلساتی شاد اما پر دغدغه برای 

مجریان طرح، کارگردان و به خصوص مادران؛ مادرانی 
که ساعت ها پشــت در منتظر می ماندند تا بچه ها 
ساعتی تمرین کنند، شادباشند و روی صحنه بمانند. 

حتما پشت در های بسته از مشکالتشــان با یکدیگر درد دل 
می کردند، بغض می کردند، از یکدیگر برای بدغذایی، بدخوابی 
یا حساســيت های ریز و درشــت فرزند دلبندشان راهنمایی 
می گرفتند و می خواســتند تجربه ای هم کسب کنند. کسی 
شاید نداند اما این کالس و تمرین هایش بزرگ ترین اميدشان 

بود؛ جایی امن و بدون حاشيه که بچه ها را در اتاقی جمع می کرد. آن هم 
در شرایطی که بچه های با نيازهای ویژه هيچ فضای امن و مناسبی برای 
تخليه انرژی، بازی و آموزش ندارنــد اگرچه تمرین تئاتر بهانه بزرگی بود 
برای کار کردن یا یک اجرای متفاوت اما تمرین مهارت هایی مثل صبوری، 
توانایی حل مسئله، برقراری معاشرت، تعامل و دوستی، انجام مشارکت و 
کارهای گروهی بزرگ ترین دستاورد این تمرین ها بوده است؛ دستاوردی 
که باید به آنها توجه کرد. اما حاال تمام این بهانه ها و تمرین های سخت و 
شيرین به اجرا رسيده است. آن هم اجرایی متفاوت؛ در کنار بازیگران 
و هنرمندان بااستعداد و با نيازهای ویژه، »ابوالفضل محمودی پور«، 
نوجوان توانمند که ســال ها از بيماری پروانه ای رنج می برد با دستان 
زخمی و انگشت های مشت شده اش، سنتور می نوازد. »ژینا گرگانی« 
پيانو می زند و شور و اشتياق نمایش را صدبرابر می کنند. با تعظيم 
بچه ها در پایان نمایش، بغض ها را حس می کنم. نه فقط حس 
و حال تماشاگران که حس و حال مادران با تشویق بی امان 
فرزندشان دیدنی است. نویسنده و کارگردان نمایش شام 
عروسی، »جواد فراهانی« در کنار »روشنک بستانچی« 
مجری طرح و روانشــناس کودک و نوجوان با هدایت 
این نوجوانان برای ایفای نقــش، اثبات کردند که این 
بچه ها که هر کدام با یک اختالل و تفاوت دست و پنجه 
نرم می کنند، تنها برای ایفای نقش در حوزه معلوالن استعداد 
ندارند بلکه می توانند صحنه هایی متفاوت از هنر و بازیگری را 
خلق کنند. آنها باید کشف شده و استعدادیابی شوند، تمرین 

کنند و مهم تر از همه امکانات داشته باشند.

عیسی محمدی
روزنامه نگار

سمیه جاهدعطائیاننگاه
روزنامه نگار

آشــپزخانه پر از 
کارهــای نامرئی 
اســت. چيزی که کمتر کسی از آن خبر 
دارد مگر اینکه ســاعت های طوالنی از 
عمرش را در آن سپری کرده باشد. یکی 
از کارهایی که به چشم غيرماهر نمی آید، 
جابه جایی هایی است که مرتب باید انجام 

شود.
یکی از ایــن جابه جایی هــا، جابه جایی 
ظرف های شسته شــده و تميز است. تا 
وقتی ظرف ها کثيف هســتند، باالخره 
یک متولی پيدا می کنند که حاضر بشود 
ظرف ها را بشوید تا آشپزخانه را از کثيفی 
نجات بدهد. اما مســئوليت ظرف های 
شسته شــده را تقریبا هيچ کس به عهده 
نمی گيرد. اهالی خانه وارد آشــپزخانه 
می شوند. یک دور می زنند و فکر می کنند 
»به به چه آشــپزخانه تميزی!« و کسی 
حواسش نيســت برای اینکه آشپزخانه 
دوباره کارایی صد درصدی خودش را پيدا 
کند باید کسی ظرف های تميز را جابه جا 

کند و بگذارد سر جایش.
جابه جایی یکی از کلمه های کليدی در کار 
آشپزخانه است. جابه جایی خریدهایی که 
انجام شده، تقسيم کردن و جا دادنش در 
جاهای مختلف خانه. جابه جایی مواداوليه 
از کيسه به قفسه های مختلف. جابه جایی 
مواد غذایی و جا دادنشــان در یخچال یا 

فریزر بسته به نوع مصرف.
برای همين اســت که یــک محکوم به 
آشپزخانه مدام در حال راه رفتن و جابه جا 
کردن چيزهایی اســت که به چشم بقيه 
نيازی به جابه جایــی ندارند. ظرف های 
شسته شده می روند توی قفسه. از قفسه 
بيرون می آیند و در اقصی نقاط خانه رها 
می شوند. از اقصی نقاط خانه دوباره باید 
جمع شــوند بروند توی سينک. شسته 
شوند و باز چيده شــوند توی قفسه ها و 

این چرخه تا ابد 
ادامــه دارد؛ 
بـدون اینکه 

نقطه شروع و پایانی داشته باشد.
درســت در لحظه ای که یک محکوم به 
آشــپزخانه ظرف های خشــک شده را 
جابه جا کرده. ســينک را تميــز کرده و 
روی پيشخوان را دستمال کشيده و دارد 
می رود که بخوابد، فرزندش پيروزمندانه 
با یک کوه ظرف که از گوشه و کنار اتاقش 
جمع کرده ســر می رسد و سينک خالی 

دوباره پر می شود.
درست وقتی که همه لباس های شسته 
شده و خشک شده جمع شــده اند و در 
کمدها قرار گرفته اند یک جفت جوراب 
کثيــف از زیر یکــی از مبل هــا نمایان 

می شود.
درست وقتی که خاک همه سطوح گرفته 
شده است ذرات غبار در هوا می رقصند و 

آرام روی سطوح تميز فرود می آیند.
درســت وقتی کــه آشــغال ها را دم در 
گذاشــته اند و آشــپزخانه تميز و مرتب 
است، قوری پر از تفاله چای از گوشه ای 
سر می رسد. کار خانه و آشپزخانه بی پایان 
اســت و فقط وقفه هــای کوتــاه دارد؛ 
وقفه هایی بين کشــف قطعات گم شده 
پازل در گوشه کنار خانه و برگرداندنش 

به آشپزخانه.
پازل کار خانه به هرحال هميشه حداقل 
یک قطعه کم دارد و کاریش هم نمی شود 
کرد. خانه و آشــپزخانه کمال جادویی 
خودش را بــرای دقایقــی کوتاه حفظ 
می کند و بعد با جریان زندگی، چرخه اش 
دوباره به جریــان می افتد؛ چرخه ای که 
همراه زندگی می آید و هــر قدر هم که 
خســته کننده و تکراری باشــد، نشانه 

زندگی است.

یادداشت های یک محکوم به آشپزخانه

شیدا اعتماد

جابه جا کن تا کامروا باشی

4مرداد مــاه روز بزرگداشــت شــيخ 
صفی الدیــن اردبيلی روزی اســت که 
می توان از آن به عنــوان نقطه عطفی در 
تاریخ سياسی، فرهنگی و مذهبی کشور 
یاد کرد. در چنين روزی شــاه اسماعيل 
صفوی بــا تاج گذاری در تبریــز و اعالم 
رسمی حکومت صفویه آغازگر اقداماتی 
شــد که اثرات آن همچنان قابل لمس 
اســت. اســماعيل فرزند حيدر از نسل 
ششم شــيخ صفی الدین اردبيلی )عارف 
بزرگ قرن هشــتم(، زمانی متولد شــد 
که ایــران گرفتار جنگ هــای داخلی و 
خارجی متعددی بــود. نه تنها در داخل 
ایران و در هر گوشــه و کناری حاکمی 
سودای حکومت داشــت بلکه مرزهای 
ایران نيز توسط دشمنان تهدید می شد. 
شاه اســماعيل بعد از تاج گذاری در سن 
13سالگی، مذهب شــيعه اثنی عشری 
را به عنوان مذهب رســمی کشور اعالم 
و تاجی 12تکه به نشــانه 12امام بر سر 
گذاشت. بعدها سربازان وی نيز کاله های 
مشابه به ســر می گذاشتند و لقب »قزل 
باش« بــه آنها خطاب می شــد. شــاه 
اسماعيل بعد از تاج گذاری در جنگ های 
متعددی حضور داشــت. وی جنگ های 
داخلی را با سر جای خود نشاندن حاکمان 
خاتمه داد و از مرزهــای غربی که محل 
جنگ ایران و ترکان عثمانی و همچنين 
مرز شمال شرق که محل جنگ با ازبک ها 
بود، حفاظت کرد. می تــوان گفت بيرق 
شيعه شاه اسماعيل صفوی بعد از دهه ها 
جنگ داخلی و خارجــی، ایران را متحد 
و یکپارچه ساخت. بســياری از شهرها 
ازجمله تهران، اصفهــان، تبریز و اردبيل 
با توجه خاص شاه اســماعيل آباد شد و 

ناامنی در مرزهای کشور خاتمه یافت.
شاه اســماعيل به واســطه تربيت دینی 
خود عالقه و احترام خاصی براي عتبات 
عاليات قائل بود و در دوره پادشاهی خود، 
اقدامات متعددی برای بهسازی عتبات 
عاليات داشت. تا جایی که تمامی اماکن 
مقدس و عتبات عاليات عراق و مشــهد 

تحت فرمان شاه بهسازی می شدند. وی 
بعد از پادشــاهی فرمان داد تا سکه ای 
تحت عنوان »بنده شــاه والیت« برای 
وی ضرب کنند که در طــرف دیگر آن 
عبــارت ال اله اال اهلل، محمد رســول اهلل، 
علی ولی اهلل و اطراف ســکه نيز اسامی 
12امام ضرب شده بود. او در سال 930 
هجري قمري در 37سالگی درگذشت و 
آرامگاهش در مجموعه جهانی بقعه شيخ 
صفی الدین اردبيلی است. دورتادور مقبره 
وی عنوان علی)ع( نقش بســته اســت. 
آرامگاه شــاه صفوی که در جوار آرامگاه 
جد خود شيخ صفی الدین اردبيلی است، 
به انضمام بخش هــای مختلف ازجمله 
قندیل خانه، چينی خانــه، چله خانه و...  
مجموعه کم نظيــری از معماری و هنر 
ایرانــی اســالمی دوره صفــوی بوده و 
به عنوان یکی از آثار ثبت شــده جهانی 

ایران شناخته می شود.
اقدامات خاندان صفوی که سرمنشأ آن 
به نقش واال و تعليمات شيخ صفی الدین 
اردبيلی بازمی گردد موجب شــد تا روز 
4مرداد، سالروز استقرار حکومت صفویه 
با عنوان روز بزرگداشت شيخ صفی الدین 

اردبيلی در تقویم کشور ثبت شود.
رهبر معظم انقالب اســالمی در سفر به 
استان اردبيل و دیدار با مردم این استان، 
نقش شــاه اســماعيل صفوی در تاریخ 
سياسی کشور را چنين توصيف کردند: 
»مشگين شهر محل تولد شاه اسماعيل 
است. همان کسی که توانست با همت و 
اراده خود با صالبت از این منطقه برخيزد. 
در جوانی همت بگمارد. عاشقان اهل بيت 
را، عاشقان دین و معرفت را با خود همراه 
کنــد و ایــران را نجات دهــد و مکتب 
اهل بيت را بر سراســر کشــور و بر همه 
دل های مردم این منطقه حاکم گرداند.«

ایران زمين

ونوس بهنود

بیرق صفویه و اتحاد خاک ایران

تقويم / زادروز

 در تدارک 
اتوبوس جادویی 

یک اتفاق خوب در شهر در حال وقوع است. اتفاقی که 
می تواند برای خيلی از کودکانی که کارشان ایستادن 
سر چهارراه ها و پاک کردن شيشه ماشين ها، یا فروختن 
شاخه های گل یا فال حافظ است و به اسم کودکان کار 
شناخته می شوند باعث خوشحالی شود. سازمان رفاه، 
خدمات و مشــارکت های اجتماعی شهرداری تهران 
قرار اســت اتوبوس هایی را با عنوان مراکز سيار ارائه 
خدمات به کودکان کار و آسيب دیده اجتماعی مجهز 
کند. در این اتوبوس ها هم خدمات آموزشی، مددکاری 
و حمایت از کودکان آسيب دیده ارائه می شود. تعداد 
 این اتوبوس ها فعال محدود اســت و قاعدتا با اجرای 
موفقيت آميز این طرح، این تعــداد افزایش هم پيدا 
می کند. اما پيش از اینکه این طرح خالقانه که نمونه اش 
را اغلب در کشــورهای خارجی دیده بودیم، اجرایی 
شود، شهرداری مایل است برای طراحی این اتوبوس ها 
از طراحان شهری کمک بگيرد. برای این موضوع هم 
فراخوانی داده شده تا هر کسی که دستی در طراحی و 
گرافيک دارد، در این فراخوان شرکت کند. محورهای 
پيشنهادی برای شرکت در این رویداد هم »طراحی 
گرافيکی، دکوراســيون و چيدمان داخلی اتوبوس«، 
»طراحی بدنه خودروهای اتوبوس با بهره گيری از اصول 
روانشناسی«، »ارائه مدل های مشابه در سایر کشورها 
با تحليل عملکرد تخصصی« است. این طرح می تواند 
کمک زیادی به کاهش آسيب های اجتماعی در حوزه 
کودکان کار و خيابان بکند و به نوعی نجات بخش این 
بچه ها باشد. کسانی که شرایط شــرکت در فراخوان 
شهرداری تهران را دارند، می توانند آثار و پيشنهادهاي 
خود را تا تاریــخ 15 مرداد به نشــانی خيابان کارگر، 

انتهای خيابان 15، پالک 2 ارسال کنند.

فاطمه عباسیدریچه
روزنامه نگار



طبق اعــام ســازمان 
 ،)WHO( بهداشت جهانی
در ســال۲۰۵۰ جمعیت 
ســالمندان کشــورهای 
در حال توسعه ۸۰درصد 
جمعیت سالمندان جهان 
را تشکیل خواهد داد و این 
رقم قابل توجهی اســت. 
گرچه ایران با بحران های 
اقتصادی دست و پنجه نرم 
می کند امــا نباید بحران 
افزایــش »ســالمندان 
تنها« را در جامعه نادیده 
گرفت. برآورد شده است 
که در آینــده ای نزدیک، 
ســالمندان، بیشــترین 
جمعیت کشور را تشکیل 
دهند. از ســویی بیش از 
۸۰ درصد آنها بــه یک یا 
چند اختال یــا بیماری 
مشکاتی  هستند؛  مبتا 
مثل بیماری های جسمی، 
روحی، روانی و اجتماعی که 
مواردی چون از دست دادن 
همســر، فرزند، دوستان، 
تنها شــدن در خانواده، 
بازنشســتگی، کاهــش 
عملکرد،  توانایی هــای 
کاهش  تغییرات ظاهری، 
درآمد و امنیت اجتماعی و 
نگرش های منفی جامعه به 

آن دامن خواهد زد.

عددبازی

1۰111۲
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مسافرت های سالمندی

کشور در آستانه سالمندی قرار گرفته و توجه به 
نیازهای سالمندان باید بیش از پیش مورد توجه 
قرار بگیرد. یکی از این نیازها شــاید نیاز به سفر 
و گردش کردن باشــد. گردشــگری در 2 حوزه 
سالمندان و کودکان مدت هاست به شکل تخصصی 
در بســیاری از کشــورهای دنیا دنبال می شود. 
حوزه ای که در کشــور ما نه تنها تخصصی دنبال 

نمی شود که حتی مغفول مانده است.
توسعه سفرهای ســالمندی و برنامه ریزی برای 
برگزاری تورهای گردشگری ویژه این گروه سنی 
می تواند راهکاری برای پـر کردن بخشی از اوقات 
فراغت سالمندان ایرانی محسوب شود و درعین 
حال به توسعه صنعت گردشــگری ایران کمک 

شایانی کند.
ویژگی های تمیزی، مکان اقامتگاه، امنیت و قیمت؛ 
پیامدهای حفظ ســامتی، حس خوب و راحتی 
خیــال و هیجانات مثبت مهم ترین مــوارد برای 
گردشگران ســالمند است. ســالمندان خدمات 
باکیفیت تر، بــا دقتی باالتــر را مطالبه می کنند. 
به عنوان مثال امکان خوردن غذای ناســالم برای 
آنها وجود ندارد. بر این اساس غذاهای ارائه  شده 
باید در چارچوب های ســالمندی باشد؛ بنابراین 
فاکتورهایی وجود دارد که در برنامه ریزی تورهای 
گردشگری سالمندان باید مورد توجه قرار گیرد؛ 
به گونه ای که عمدتا تورهای ســالمندان با قطار 
انجام می شــود. به عبارتی اصطاح گردشــگری 
آرام) Slow Tourism( به عنوان یکی از الزامات 
گردشگری این قشر مورد توجه قرار دارد. همچنین 
در گردشگری سالمندان امنیت، آرامش و مناسب 
بودن محل اقامت و الزامات گردشگری سامت از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عاوه گاهی این 
نیاز وجود دارد که ابزاری مانند ویلچر، عصا و... نیز 
در تورها مهیا باشد. معموال در تورهای سالمندان 
پزشک و پرستار نیز حضور دارند تا لیست داروهای 
مسافران سالمند را بررسی و بعضی بیماری ها یا 
سوابق بیماری گردشــگران را بررسی می کنند تا 

نهایتا بین گروه تعامل حداکثری ایجاد شود.
خیلی ها عاقه مندند که پدر و مادرشــان را بدون 
همراهی کردن به سفر بفرســتند، اما عما بدون 
همراه برایشان ممکن نیست. اگر چنین شرایطی 
فراهم باشد، خیلی ها از آن استقبال خواهند کرد. 
گرچه فقط نبود این نوع گردشــگری مسئله ما 
نیست، چون زیرساخت چنین گردشگری فراهم 
نخواهد بود. سرویس هاي بهداشتی فرنگی، راه های 
هموار و ویلچر رو و ماشین های مناسب افراد مسن 
به عنوان زیرساخت مواردی است که در کنار برنامه 
غذایی و شناخت کامل از روحیه و شرایط فیزیکی 
سالمند باید در این نوع ســفرها مورد توجه قرار 
بگیرد. لیدرها نیز باید در این باره آموزش های الزم 
را گذرانده باشند. با وجود پژوهش های گسترده در 
موضوع گردشگری سالمندی در سطح بین الملل 
در ارتبــاط با ایــن موضوع پژوهش های بســیار 
محـدودی در ایران صورت گرفته و ما راه درازی 
تا رسیدن به گردشگری سالمند باید طی کنیم. اما 
اگر شرکت یا مجموعه ای در این باره برنامه ریزی 
کرده و شــرایط را برای چنین امکانی مهیا کند 

سود خواهد کرد.
بهترین نــوع گردشــگری  ســالمند طبیعت و 
طبیعت گردی است، زیرا فواید طبیعت گردی برای 
همه اقشار جامعه و خصوصا سالمندان ثابت شده 
اســت. در خانواده ها به دلیل مشغله های زندگی 
امکان رسیدگی به نیازها و دغدغه های گردشگری 
برای ســالمندان وجود ندارد. از ایــن رو اغلب در 
تورهای گردشگری، به ویژه طبیعت گردی، ویژه 
ســالمندان نام نویســی می کنند. پژوهش های 
مختلفی درباره تأثیر گردشگری و طبیعت گردی 
بر سامت جسم و روان انجام شده، که این تمایل 
در میان سالمندان بیشــتر است. پس از برگزاری 
تورهای گردشــگری معموال نگاه آنها نسبت به 
زندگی بهبود می یابد و به نوعی انگیزه بیشــتری 
برای ادامه پیدا می کنند. طبیعت گردی با انرژی، 
شادابی، شــور زندگی همراه است و باعث ارتقای 
تأثیرپذیری خــودآگاه و ناخودآگاه ســالمندان 
از شــرایط زندگی می شــود و دید وسیع تری در 
زندگی و اداره امور در اختیــار آنها قرار می دهد. 
محیط های آرام و کم صدا می تواند این گردش را 
برایشان مؤثرتر کند. حس آرامش و هم صحبتی 
در گروه ها نیز برای ســالمندان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت. از این رو انتخاب هم سفرها نیز 
باید به دقت صورت گیرد. در این نوع از گردشگری 
الزم است فعالیت های جسمی به حداقل برسد و 
از پیاده روی های طوالنی پرهیز و امکان استراحت 

در طول سفر برای آنان مهیا شود.
در تجربه چنین گردشگری در انگلستان با گروهی 
به یک مزرعه رفته بودم. در این مزرعه که دامداری 
و کشاورزی دایر بود، ســالمندان از نزدیک با این 
زندگی همراه شده و خود صبح شیر می دوشیدند، 
تخم مرغ برمی داشتند و سبزی می چیدند و همه 
اینها اعمالی بود که در امید به زندگی سالمند مؤثر 
بود. در این زمینه برنامه ریزی باید صورت بگیرد که 
بتوان تأثیر مثبت در روحیه  سالمندان ایجاد کرد. 
بنابراین چنین امر مهمی فقط به حوزه گردشگری 
محدود نخواهد ماند. باید در این زمینه با پزشکان، 
روانشناسان و... مشــورت کرده و زیرساخت ها را 
برای چنین برنامه ای فراهم کرد. زیرا هنوز خیلی از 
هتل هایمان حتی راهی برای ویلچر ندارند. بنابراین 
فقط بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند در این باره 
سرمایه گذاری کند و بخش دولتی هم باید در کنار 
بخش خصوصی برای این کار وقت صرف کرده و 

هزینه کند.
* نایب رئیــس انجمن صنفی گردشــگری اســتان 
تهران، هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران، رئیس 

کنسرسیوم گردشگری روسیه 

یادداشت
مصطفی عباسی سروی *

تصویری روشن از هزینه چند خانه  سالمندان تهران که امکانات خوبی به ساکنان خود ارائه می کنند

ســالخوردگی وقتی با تنهایی همراه شود، 
دردناک اســت. معضل اصلی این روزهای 
ســالمندان هم همین تنهایی  اســت که با 
تغییرات بسیار سریع جامعه در تکنولوژی، 
تغییر ســبک زندگی و قرنطینه ناشــی از 
همه گیری کرونا بسیار نگران کننده و آسیب زا 
شد. ۸ میلیون و ۳۰۰هزار سالمند در جامعه ما 
حضور دارند؛ سالمندانی که در ۳دهه آینده، 
با استمرار شرایط فعلی و پیر شدن جمعیت، 
تعدادشان با خیز تندتری همراه خواهد شد؛ 
یعنی جمعیت ســالمند ایران از 1۰درصد به 
۳۰درصد خواهد رسید و همین مسئله کشور 
ما را به یکی از ۵ کشور سالمند جهان تبدیل 
می کند. اما فــرار از تنهایی گاه همان پناه به 
خانه های ســالمندان است. شکستن ترس 
حضور در این خانه هــا و مبارزه با تصور غلط 
شایع از اوضاع بد این مجموعه ها، ما را بر آن 
داشت تا خانه های سالمندان مجهز و الکچری 
تهران را از نظر گذرانده و تصویری روشن از 
هزینه این مجموعه ها ارائه کنیم. از ســویی 
با این تصویر که پیری جمعیت این خانه ها را 
پررونق تر خواهد کرد، با چشمی بازتر رو به 

آینده قدم برداریم.

صدر جدول سالمندی ایران، کجاست؟
در یک تحقیــق علمی، وضعیــت زندگی ۴۶۱ 
ســالمند باالی ۶۵ ســال در دوران شیوع کرونا 
با عنــوان »بررســی وضعیت جســمی و روانی 
سالمندان ایرانی در دوران پاندمی کوویدـ۱۹« 
در ۱۰ اســتان کشور بررسی شــده است. نتایج 
این تحقیق نشان می دهد که بیش از ۱۶درصد 
سالمندان در دوران شیوع کوویدـ۱۹ برای انجام 
کارهای روزمره کاما وابســته به افــراد دیگر و 
نیازمند کمک بوده اند. در ایــن تحقیق بیش از 
۷۰درصد افراد، ساکن شهر و مابقی در روستاها 
زندگی می کردند و ۴۸.۸ درصد آنها زنان و ۵۱.2 
درصد مردان بوده اند. امــا گاهی خانواده از توان 
کافی برای نگهداری از سالمند یا بیمار بهره مند 
نیست؛ از این رو با صرف هزینه  سعی در جبران 

این مشکل می کند.
فریده باغ علیشاهی، سرپرست دفتر امور مراکز 
توانبخشی و مراقبتی بهزیستی کشور می گوید: 
»هم اکنون ۱۴هزار و ۷۷۷ نفر از سالمندان کشور 
در مراکز شبانه روزی بهزیستی اقامت دارند که از 
این تعداد حدود 2۵درصد مجهول الهویه یا فاقد 
سرپرست مؤثرند و با دستور قضایی برای نگهداری 
به سازمان بهزیستی معرفی می شوند. در 2سال 
اخیر تنها ۷/2درصد افزایــش در تعداد مقیمان 
مراکز نگهداری از سالمندان بهزیستی مشاهده 
شده است.« گفته می شــود که استان مرکزی با 
۱۰.۸درصد جمعیت سالمند رتبه دوم کشور بعد 

از استان گیان را به خود اختصاص داده است.

برای چه امکاناتی هزینه می کنیم؟
اما اگر برایتان سؤال شــده که هزینه های خانه 
سالمندان شامل چه چیزهایی است؟ از آنجایی 
که چند عامل مانند مکان، زمان اقامت، خدمات 
نگهــداری موردنیاز و ســایر ویژگی ها می تواند 
روی هزینه ها اثرگذار باشــد، بایــد دقیق تر و با 
فرصت بیشتری به این ســؤال جواب داد. اول بد 
نیســت بدانیم که هزینه نگهداری از سالمند در 
خانه سالمندان در مقایســه با سایر گزینه های 
نگهداری عالی است. آسایشگاه ها تمام خدمات 
مراقبتی پزشکی، اجتماعی، توانبخشی و خدمات 
خانه داری که در محیط هایی طراحی شــده که 
حس راحتــی خانه را دارد، برای ســالمند مهیا 
می کننــد. در بعضــی از خانه های ســالمندان 
تمام خدمات مراقبتی و درمانی ارائه می شــود، 
اما بعضی ها برای خدماتی ماننــد فیزیوتراپی، 
گفتاردرمانــی و مراقبت از ســالمندان مبتا به 
بیماری های مرتبط به حافظه هزینه های اضافی 
دریافت می کننــد. این هزینه ها در چند ســال 
گذشته به شدت صعودی شــده و احتمال دارد 
در سال های بعد بیشتر شود؛ مثا هزینه ماهانه 
اتاق نیمه خصوصی در خانه سالمندان با اتاق های 
عمومی متفاوت است. هزینه های خانه سالمندان 
غرب تهران با شمال تهران متفاوت خواهد بود. از 
سویی خدمات هم بنا بر نیاز سالمند به این هزینه 

اضافه خواهد شد؛ مثا اگر سالمندی دچار زوال 
عقل شده باشد، نسبت به کســی که زوال عقل 

ندارد به سطح باالتری از نگهداری نیازمند است.

صفر تا 1۰۰ چند خانه  گران قیمت تهران برای 
سالمندان

هزینه هــای نگهــداری خانــه ســالمندان را 
می توانید خصوصی پرداخت کنید یا با استفاده 
از بیمه ســامت، بیمه عمر، بیمه نامه های... تا 
پس انداز، وام مســکن معکوس، کمک هزینه ها 
از آژانس منطقــه ای یا محلــی پرداخت کنید. 
بیمه هزینه هــای خانه ســالمندان معتبر را در 

موقعیت های ویژه پوشــش می دهد، اما طوری 
طراحی نشده که بتواند هزینه های خانه سالمندان 
یا مراقبت و نگهداری را برای طوالنی مدت پوشش 
دهد. یکی از موقعیت هایی که بیمه آن را پوشش 
می دهد نگهداری و ترخیص سالمند است، اما در 
پرداخت خصوصی باید از پس انداز، پول صندوق 
بازنشستگی یا سایر ســرمایه گذاری ها استفاده 
کنید. افرادی هستند که از بیمه نامه بیمه عمر وام 
می گیرند، خانه شان را می فروشند و وام مسکن 
معکوس می گیرند تا هزینه های خانه سالمندان 

را پرداخت کنند.
اما برای ایــن پولی که پرداخــت می کنند، چه 
امکاناتی دریافت خواهنــد کرد؟ ما به چند خانه 
سالمندان مهم شهر رفته و این مزایا و قیمت ها را 

بررسی کرده ایم.
مثا خانه سالمندانی در شــرق تهران با برنامه 
فعالیت های ورزشی، ویزیت روزانه، فیزیوتراپی 
و گفتار درمانی در مهرماه ۱۴۰۰هزینه نگهداری 
از سالمندانش از ۸میلیون تومان آغاز می شد، اما 
حاال با گذشت کمتر از یک ســال این خانه برای 
اتاق هــای ۶تخته اش ۱۰میلیــون تومان، برای 
 ، vip  اتاق ۴تخته ۱2میلیون تومان و برای اتاق
2۰میلیون تومان دریافت می کند. البته کارشناس 
این خانه در توضیح می گویــد که فعا پذیرش 
این اتاق متوقف شده است. خانه سالمندانی در 
منطقه یک تهران نیز با امکانات رفاهی، تفریحی، 

پرســتاری و پزشــکی از ویزیت تا فیزیوتراپی، 
روانشناسی و کاردرمانی برای ۶تخته ۹میلیون 
تومان، ۵تخته۱۰میلیــون تومان، 3تخته ۱2تا 
۱3میلیون تومان، 2تخته ۱۵تا ۱۸میلیون تومان 
و vip  2۵تا3۰میلیــون تومان دریافت می کند؛ 
هرچند در این خانه، چشم انداز اتاق و اندازه آن بر 

قیمت ها اثرگذار است.
خانه سالمندانی در منطقه 3 تهران برای اتاق های 
۴تخته ۸میلیــون و ۵۰۰هزار تومــان، 2تخته 
۱۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان، vip  ۱3میلیون و 
۵۰۰هزار تومان، vip مستر ۱۶میلیون تومان و 
vip مستر پاس۶۰میلیون تومان ماهانه دریافت 
می کند. اتاق هــای vip مســتر از vip معمولی 
بزرگ تر بوده و vip مستر پاس در اصل سوییت 
اســت. خانه ســالمندان دیگری در منطقه یک 
تهران نیز برای اتاق های ۵تخته ۱۰میلیون تومان، 
3تخته۱۱میلیون تومان، 2تختــه ۱۷میلیون 
تومان و vip 2۵میلیون تومان دریافت می کند. 
این خانه سالمندان برای ویزیت توسط متخصص، 
خدمات آزمایشگاهی، آب درمانی و ورزش های 
آبی و گردشــگری کمتر از یک ســال گذشته 
متوســط قیمت هایش ۹میلیون تومان بود. در 
خانه ســالمندانی در منطقه 3 نیز اتاق 3تخته 
۱3میلیون تومان، 2تختــه ۱۵میلیون تومان و 
vip 2۵تا 3۰میلیون تومان اســت. در پارسیان 
خدمات توانبخشــی، پزشــکی و دندانپزشکی، 
فیزیوتراپی و خدمات رفاهی و تفریحی در مهرماه 
گذشته با میانگین ۶میلیون تومان ارائه می شد و 
در همین مدت قیمت هایش ۱۰۰درصد افزایش 
داشته است. اتاق vip با دیزاین مخصوص خانواده 
است؛ یعنی اگر خانواده قابی یا مبلمانی را دوست 
داشته باشند، می توانند با آن وسایل اتاق را تزیین 
کنند. در این خانه ســالمندان بخش متفاوتی از 
بخش عادی به نام بخش بازتوانی وجود دارد که 
جدا از بخش عادی اداره می شود و هزینه ها در آن 
بسته به شرایط وخیم سالمند ارائه خواهد شد و 
بی شک باالتر از قیمت های ارائه شده خواهد بود.

تخت هــای خانــه ســالمندانی در منطقــه 
۶ تهــران نیز با ۸میلیــون و ۵۰۰هــزار تومان 
ودیعه، بــرای اتاق 2تخته ۱۶میلیــون تومان و 
بــرای 3تا۴تخته۹میلیون تومــان خواهد بود. 
اما خانه ســالمندانی در منطقــه 3 تهران برای 
ارائه خدماتی چــون فیزیوتراپــی، آب درمانی 
و کلینیک تخصصــی مغز و اعصــاب، تورهای 
 ICU – CCU تفریحــی و مراقبت های ویــژه
برای اتاق های ۶تختــه ۱۴میلیون تومان و برای 
۴تخته اش ۱۶میلیون و برای 3تخته ۱۸میلیون 
دریافت می کند. 2هفته اول ورود، سالمند باید 
در اتاق vip سالمند قرنطینه شــود و پس از آن 
وارد اتاق خودش می شود که هزینه این 2هفته 
۱۱میلیون تومان اســت. خانه  ســالمندانی در 
منطقه 2 تهران نیز از مهرماه سال گذشته حداقل 
یک میلیون تومان با افزایش قیمت روبه رو بوده 

است. این خانه اتاق vip ندارد 
و قیمت هایــش از ۱3میلیون 
تومــان شــروع می شــود.

با سویه های منفی زندگی در خانه سالمندان چه کنیم؟

برای بسیاری از افراد  گذار از جوانی به ســالمندی، در تغییر توجه فرد، 
از جست وجوی ثروت به حفظ سامتی اســت. دلیل این امر نیز کاهش 
طبیعی کارکرد، تغییر وضعیت جسمانی و بیماری است. ساناز فاح زاده، 
روانشناس سامت معتقد است: »اواخر بزرگســالی یا سالمندی از ۶۵ 
سالگی آغاز می شود. درواقع پیری شناسان سالمندان را به ۲دسته تقسیم 
کرده اند: پیران جوان که شامل ۶۵ تا ۷۴سالگی می شود و پیران سالمند که 
سنین۷۵ به باال را دربرمی گیرد. همچنین می توان سالمندان را به ۲گروه 
سالمندان بیمار و غیربیمار تقسیم بندی کرد.« او می گوید که سالمندان 
بیمار ممکن است دچار نواقصی در عملکرد جسمی و ذهنی باشند که این 
مستلزم توجه خاص طبی و روانشناختی است، اما سالمندان سالم معموال 
سطح فعالیت فیزیکی و اجتماعی خود را حفظ کرده و در بعضی موارد، 
بیماری جسمانی و از دست دادن دوســتان و بستگان همسال از تداوم 
فعالیت مستقل در آنها می شود. فاح زاده می گوید: »بعضی سالخوردگان 
عاوه بر ضعف جسمانی دچار ضعف در کارکردهای ذهنی یا شناختی نیز 
می شوند که همین امر سبب ناتوانی در خودمراقبتی خواهد بود، اما این امر 
به معنای کاهش تمام کارکردها و نیازهای روانشناختی فرد مسن نیست. 
تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده که همگی نشانگر وجود عاقه 
به تعامات اجتماعی و حفظ روابط خانوادگی و دوستانه در این دوره سنی 
است. مشکل از جایی آغاز می شــود که سیستم های خانوادگی امروزه 
تغییرات فراوانی کرده؛ ازجمله کاهش تعداد فرزندان که منتج به کاهش 
تعداد بستگانی می شود که می توانند از فرد سالمند مراقبت کنند. همین 
امر ارائه بسیاری از کمک های طبی و اقدامات فوری در خانه را غیرممکن 
می کند.« او معتقد اســت همین دالیل باعث خواهد شد که الجرم خانه 
سالمندان از الزامات زندگی امروز باشد: »گرچه امکان معاشرت بالقوه 
در این خانه ها فراوان است، ولی تعامل در آن کمتر دیده می شود. ساکنان 
خانه ســالمندان برای انتخاب شــریکان اجتماعی خود از امکان کمی 
بهره مند هستند و زمانبندی ارتباط عموما توسط کارکنان نه ترجیحات 
 سالخوردگان تعیین می شــود. انزوای اجتماعی پاسخ انطباقی بیشتر

 تازه واردان به محیط های اینچنینی است. محدودیت استقال مخصوصا 
برای آن دسته از سالمندانی که فاقد ضعف های شناختی هستند، وجود 
دارد. به بیان ساده تر سالمندانی که ضعف بدنی دارند، اما از لحاظ ذهنی 
آســیب ندیده اند و کارکردهای مغزی مانند حافظه شان سالم است، در 

محیط های آسایشگاهی رنج بیشتری را متحمل می شوند؛ زیرا نیازشان 
به رفتارهای اجتماعی و نیازهای هیجانی برآورده نمی شــود.« به گفته 
این روانشناس ســامت، پیوندهای خانوادگی موجب رنج فرزندان نیز 
خواهد بود. جدای از فشــارهای فرهنگی و تقبیح فرستادن والدین به 
خانه سالمندان، بار روانی زیادی بر خانواده هایی که سالمندان خود را به 
آسایشگاه و مراکز نگهداری می سپارند، تحمیل می شود. معموال طراحی 
شبه خانه، خانه های سالمندان می تواند به احساس امنیت و کنترل بیشتر 
ساکنان بر تجربیات اجتماعی آنها کمک کند. آسایشگاه های خصوصی 
که ساکنان آن در سوئیت های خصوصی یا آپارتمان های کوچکی زندگی 
می کنند، تا اندازه ای با متعلقات خودشــان تزیین شده اند. پارک ها و 
باغ هایی که برای پیاده روی و دور شدن از تفریحات ساکنی چون تماشای 
تلویزیون طراحی شده اند، سالمند را به سمت فضاهای اجتماعی بیرون و 
فعالیت هدایت می کند. با ایجاد حس تعلق مکانی و توسعه روابط اجتماعی، 
سالمند از حس سرخوردگی و افسردگی ناشی از جدایی خانواده و عزیزان 
دور خواهد شــد. فاح زاده می گوید:  »درست است که مسئله انتخاب و 
تمایل فرد مسن و خانواده مهم است، اما بی شک زندگی در میان بستگان و 
عزیزان بر زندگی در خانه سالمندان ارجحیت دارد. موانع زندگی پرهزینه 
و ماشینی و کاهش تعداد افراد خانواده و امکان پذیر نبودن تامین نیازهای 
طبی فرد در منزل و... همگی از دالیل انتخاب خانه سالمندان برای اقامت 
افراد در سنین باالست که البته آن را از حالت انتخاب به نوعی اجبار بدل 
کرده است. پذیرش این امر در فرهنگ های سنتی شاید سخت باشد، اما 
گریزی از آن نیست. بهتر اســت که برای بهینه سازی و ایجاد خانه های 
نگهداری از سالمندان به صورتی که نیازهای روانشناختی این گروه سنی 

را به بهترین وجه ممکن برآورده کند، اهتمام بیشتری کنیم.«
در رویکرد مراقبت، گاهی سالمند و خانواده اش به عنوان واحد مراقبتی 
درنظر گرفته می شــوند. امکان تماس تلفنی و حضوری آزاد و خارج از 
چارچوب مشخص، امکان پوشــیدن لباس شخصی و داشتن وعده های 
غذایی  متناســب با ذائقه فرد، می تواند محیط گرم و آشناتری نزدیک 
به محیط خانوادگی برای فرد مهیا کند تــا در کنار مراقبت های طبی و 
تخصصی، بهداشت روانی و اجتماعی نیز برقرار باشد. فاح زاده معتقد 
است: »دوران ســالمندی دوران خردمندی و پختگی هیجانی است و 
می توان با انعطاف پذیری فکری، خانه سالمندان را از مکانی غم انگیز برای 
سالمند و شرم آور برای خانواده، به مکانی خوش و تأمین کننده نیازهای 

واقعی فرد بدل کند.«

نکته

ساناز فالح زاده، روانشناس سالمت : 
»دوران ســالمندی دوران خردمنــدی 
و پختگی هیجانی اســت و می تــوان با 
انعطاف پذیری فکری، خانه سالمندان 
را از مکانــی غم انگیــز بــرای ســالمند 
و شــرم آور بــرای خانــواده، بــه مکانــی 
خــوش و تأمین کننده نیازهــای واقعی 

فرد بدل کند«

زهرا رستگارمقدمگزارش
روزنامه نگار

سالمندی با امکانات الکچری

صنعت گردشگری تا چه اندازه به نیاز 
سالمندان توجه کرده است؟

۷۷  سال
 ســن امیــد در ســال 
1۳9۵اســت. در طول ۲۰ 
ســال، یعنی از سال ۵۵ تا 
9۵، ســن امید به زندگی 
از ۵۷ ســال به ۷۷ سال 
رسیده اســت. ما به این 
روند، »سالمندی فردی« 
می گوییم که مثبت است؛ 
چراکه ســالمندان از نظر 
فرهنگی و اجتماعی ضامن 
بقای ارزش های سنتی یک 
جامعه اند، اما در آن ســو، 
»سالمندی جمعیت« قرار 
دارد کــه درصد گروه های 
جمعیتی سالمند را نشان 

می دهد.

6درصد
مــردان و ۲1درصد زنان 
ســالمند تنهــا زندگی 

می کنند.

۷2درصد
سالمندان متاهل هستند 
)۶۲درصــد مــردان و 

۳۷.۸درصد زنان(

2۷.5 درصد
از ســالمندان مجردنــد 
)طاق، فوت همسر یا تجرد 

قطعی(

15هزار
 سالمنـد در مـراکز اقامتی 
تحت پوشش بـهـزیستی 
که یا هیأت امنـــایی و یا 
خصوصی هستند نگهداری 

می شوند.

۰.2درصد
 ســالمندان هم اکنون در 
مراکز نگهــداری زندگی 

می کنند.

3 دهه
دیگر ایران با اســتمرار 
شرایط فعلی به یکی از ۵ 
کشور سالمند جهان تبدیل 

خواهد شد.

 پشت پرده 
ماجرای مخالفان حجاب

 سکته جدید 
اینترنت با قطعی برق

 دیوار بلند
 شهرداری مقابل فساد

عملیات حجاب زدایی از جامعه ایران یک پروژه 
مشترک میان اپوزیسیون خارج نشین است

صبح روز گذشته برای حدود 3ساعت اینترنت ثابت 
و موبایل کاربران دچار قطعی و اختال شدید شد

مدیریت شهری تهران مبارزه با فساد را از طریق 
اصاح رویه  و هوشمند کردن  در دستور کار دارد
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حجــاب به عنــوان یک عنصــر فرهنگی 
گذرگاه خوبی اســت برای اسالم ستیزانی 
که می خواهند عناد آشــکار بــا جمهوری 
اســالمی داشــته باشــند. درواقع وقتی 
دشمنان قســم خورده ایران نمی توانند از 
روزنه های گوناگون ضربه بزنند و حمله کنند، 
جنبش های فمینیستی را انتخاب می کنند و 
حجاب را به عنوان عنصر مؤثر در اسالم مورد 
حمله قرار می دهند. به تازگی نیز حجم این 
رویدادها زیاد شده است؛ تا جایی که شاهد 
ایجاد کمپین هایی هســتیم که تنها هدف 
آنها سیاسی جلوه دادن حجاب است. با این 
حال خوب اســت بدانیم چه کسانی با چه 
ابزارهایی تالش دارند پروژه اسالم ستیزی و 
ایران ستیزی را با پوشش ضربه به حجاب در 

قالب »نه به حجاب« دنبال کنند.

جنگ ترکیبی
رد پــای اپوزیســیون خارج نشــین همــراه 
برخی چپ هــای داخلی معانــد در همکاری با 
سرویس های جاسوسی برخی سفارتخانه ها در 
پروژه های مختلفی که با هدف مبارزه با حجاب 
و تشویش افکار زنان ایرانی انجام می شد، دیده 
می شود. ماجرای دختران خیابان انقالب، تهیه 
کلیپ های غیرواقعی از پلیس گشــت ارشــاد، 
پخش تصاویر غیرواقعی از وضعیت زنان، ایجاد 
کمپین های »نه به حجــاب اجباری« یا کمپین 
محجبه ام، اما با گشت ارشاد مخالفم با مهره هایی 
انجام شده و می شود که دقیقا در چارچوب عناد 

با جمهوری اسالمی قدم می گذارند.

کیف پر پول فتنه گران!
دختران خیابان انقالب نام پروژه هنجارشکنانه 
و ضد حجابی بود که در آن دختــران و زنان در 
خیابان روســری خــود را برمی داشــتند. این 
پروژه در 26دی مــاه 1396 کلید خورد و بعدها 
مشخص شد که فردی با ارســال پاکت پستی 
همراه با مقدار قابل توجهــی تراول چک از یک 
فتنه گر حمایت کرده است. البته ماجرای ارسال 
بسته های پول توسط ســران فتنه برای برخی 
عوامل میدانی در شــبکه اباحه گری خیلی زود 
لو رفت. ماجرا از آن قرار بــود که یکی از افرادی 
که با واسطه قرار بود پاکت پول را دریافت کند، 
از مبلغ واریزی اظهــار نارضایتی کرده و همین 
موضوع باعث شد تا بســیاری از داستان باخبر 
شوند. یک عضو ارشــد حزب چپ گرا و منحله 
ســازمان مجاهدین انقالب بــرای رفع  و رجوع 
این افتضاح سیاسی بزرگ، خود را قربانی کرده 
و به نوعی خود را دخیل در این پروژه می داند و 
می گوید که فالنی از مبلغ آن خبر نداشته است. 
این اتفاق باعث شــد که پشت پرده بر سر چوب 
زدن روســری توســط برخی افراد ناشناس در 
خیابان افشا شــده و رد پای یک گروه سیاسی، 
چند سفارتخانه اروپایی، یک سرویس اطالعاتی 
غربی در آن ماجرا آشکار شود. بعدها دادستان 
وقت تهران اعــالم کرد که ویــدا موحد یکی از 
اعضای شــبکه دختران خیابانی مشکل روانی 
داشــته و برخی افراد از او بــرای اجرای طرح 
تجاهر به فساد سوءاستفاده کرده اند. البته پروژه 
آمریکایی موسوم به دختران خیابان انقالب پس 
از شناسایی سرشبکه های آن در داخل و خارج 
از کشور متالشی شد و گرداننده کمپین آن در 
شــبکه های اجتماعی اعتراف کرد که هدفش 

از کشــف حجاب در خیابان آن بوده اســت که 
براندازی نظام را پیش ببــرد. البته در آن زمان 
برخی افراد مسئله دار با پروژه اجتماعی سازمان 
ســیا آنطور که باید و شــاید مورد بررسی قرار 

نگرفت و تا حدی نیز فراموش شد!

چپ های معاند قسم خورده!
بعد از شکســت فتنه گران، اسالم ســتیزان باز 
هم بیکار ننشســتند! این بار طبقه متوســط و 
روشــنفکران معاند، گزینه خوبــی بودند تا با 
هم صدایی با اپوزیسیون خارج نشین و جاسوسان 
خارجی تــالش کنند تا پــروژه حجاب زدایی و 
حیا زدایی را در جامعه ایــران دنبال کنند. یکی 
از این افراد، کســی بــود کــه در دوران دولت 
اصالحات با حکــم یکی از وزیران مســئولیت 
یافته بود تا پــروژه حمایت از توســعه پایدار و 
توانمندسازی سیاســی را در ایران اجرایی کند. 
یکی از اهداف وی در پروژه واگذارشــده آن بود 
که به همسان ســازی اصول اســالمی با علوم 
انسانی سکوالر بپردازد. او از رابطان بنیاد هلندی 
هیفوس در ایران بود. این فرد با این مأموریت پا 
به تهران گذاشت که به تدریج سنت های اسالمی 
موجود در جامعه را تغییر داده و به اصطالح ایران 
 )HIVOS( را سرتاپا سکوالریزه کند. هیفوس نیز
مخفــف نام »مؤسســه توســعه همکاری های 
انسان دوســتانه« است که ۵۴ ســال پیش در 
شهر الهه هلند بنا نهاده شد؛ بنیادی که با شعار 
»انســان بدون مرز«، هدف خود را گســترش 
همکاری ها و کمک های مالی انسان دوســتانه 
به کشورها و ســازمان های آفریقایی، آمریکای 
التین و آسیا اعالم کرده است. بیشترین تمرکز 
این کمک هــا و حمایت ها در حــوزه تغییرات 
اجتماعی، فعــاالن فضای مجــازی و ابتکارات 
محلی است. ترویج تفکرات فمینیستی و کشف 
حجاب یکی از مهم ترین برنامه هایی بود که وی 
با ایده گرفتن از هیفوس ذیل عنوان پروژه توسعه 

پایدار برای کشور تنظیم کرده بود. هدف آن بود 
که با برگزاری پنل هــا و کارگاه های مختلف در 
کشور نیروی الزم برای تبلیغ لیبرال فمینیسم 
تربیت شده و شــبکه ای از نیرو و امکانات ایجاد 
شــود. البته این فرد قبل از آنکه پــروژه خود را 
به مرحله اجرا بگــذارد در چتر اطالعاتی افتاده 

و دستگیر شد.

بنیادهای به ظاهر حقوق بشری!
با وجود حذف این فــرد از عملیات هیفوس در 
ایران، این بنیاد همچنــان به کار خود ادامه داد! 
برنامه های هیفــوس در ایران بیشــتر بر حوزه 
»حقوق بشر« متمرکز و در 3محور حقوق زنان، 
حقــوق همجنس بازان و زندانیان با مشــارکت 
2گروه دنبال می شــود؛ یکی از طریق شــبکه 
رسانه ای وابســته به هیفوس در خارج و برخی 
دنباله هــای داخلی آن و دیگری با اســتفاده از 
اپوزیســیون داخلی و برخی فعاالن مدنی. البته 
پس از پیروزی حســن روحانــی در انتخابات 
ریاست جمهوری در ســال 1392 بار دیگر بازار 
هیفوســی ها در ایران رونق گرفته و ســروکله 
اعضای آن در تهران پیدا شــد. اینگونه شد که 
در سال 9۴ ماریچه اســخاکه، نماینده هلندی 
پارلمان اروپا از فضای پســابرجامی اســتفاده 
کرده و در پوشــش دیپلماتیک به ایران ســفر 
می کند. او در این ســفر با افرادی خاص ارتباط 
گرفته و چند کارگاه آموزشی نیز برگزار می کند. 
اسخاکه در میانه این سفر، عالوه بر دیدار با چند 
محکوم امنیتی در فتنه ۸۸، در ساختمان یکی 
از سفارتخانه های اروپایی یک کارگاه آموزشی 
برگزار کرده تا بار دیگر شــبکه اسالم زدایی در 
پوشش فمینیسم را احیا کند. او در این جلسه به 
این افراد توصیه می کند که قدرت کمپین سازی  
در شبکه های اجتماعی را دســت کم نگرفته و 
روی براندازی با اینترنت حساب ویژه باز کنند. 
جالب است بدانید که 2سال پس از سفر اسخاکه 
به تهران ماجرای کشف حجاب دختران خیابانی 
همزمان با بروز آشــوب در برخی شهرها کلید 
می خورد. اســخاکه در کارگاه آموزشی خود به 
لیدرهای بدحجابــی گفته بود کــه تکانه های 
اجتماعی در جامعه ایران در اقشار باالی شهری 
ایجاد نمی شود؛ از این رو باید کاری کرد که کف 
جامعه با آنها همراه شــود. اســخاکه همچنین 
گفته بود که برای اســتقرار فمینیسم در ایران 
باید حتی برخی چادری هــا را نیز به خط کرد! 
درواقع هدف اسخاکه از سفر به ایران آن بود که 
پروژه این شــخص برای برداشتن حجاب از سر 
زنان ایرانی را بار دیگــر راه بیندازد؛ البته پس از 
لو رفتن پروژه هیفوس در ایران، این بنیاد برانداز 
برخی از مهره های داخلی خود را از دست داده 
و برخی دیگــر نیز قطع ارتباط شــده بودند؛ از 

این رو هیفوس برای اجــرای طرح خود در ایران 
احتیاج به مهره های بومی داشت! زیرا در ارزیابی 
صورت گرفته در ســازمان های جاسوسی غربی 
پروژه های اسالم زدایی و تغییر ماهیت در نظام 
جمهوری اسالمی ایران تنها با تکیه  بر اپوزیسیون 
خارج نشین پیش نرفته بود و نیاز به یک عامل یا 
عوامل ویژه در داخل نیز داشــت. در این راستا 
نیز بود که پوشش دیپلماتیک اسخاکه بهترین 

گزینه برای بازیابی شبکه در آن زمان بود.

مهره های دست پرورده معاندان!
واقعیت آن اســت که تجربه سال های گذشته 
به سیستم های اطالعاتی غربی آموخته است 
که تکیــه  بر ضدانقــالب فــراری در خارج از 
کشــور بی فایده بوده و آنها بــه تنهایی امکان 
اجرای طرح های ضد امنیتی را ندارند. درواقع 
اپوزیســیون خارجی به دالیل مختلف توانایی 
سازماندهی در داخل را نداشته و تنها توانایی 
ایجاد موج های گذرا را داشتند؛ به عنوان مثال 
تمام قدرت آنها در حد تجمعی چون ماجرای 
کشــف حجاب زنان در میدان هفتــم تیر در 
ســال ۸۵ بود؛ ازاین رو کمپین هایی چون یک 
 میلیون امضا بــرای تغییــر در قانون حجاب 
)کمپین شیرین عبادی در سال ۸۰ تا ۸6( و نیز 
کارزارهایی چون چهارشنبه های سفید )سال 
92 تا 96( به تنهایی موتــور محرک تغییرات 
اساسی برای اسالم ســتیزان نبوده و باید یک 
نیروی مؤثر درونی با هدف اجتماعی سازی  نیز 
به میدان فراخوانده می شدند. اینگونه شد که 
در ارزیابی نهایی صــورت گرفته اصالح طلبان 
با همان چپ های ستادی مســتعدترین نیرو 
برای این اقــدام بودند. آنها از یک ســو انگیزه 
سیاســی، تبلیغاتی و انتخاباتی را داشتند و از 
سوی دیگر اســتعداد الزم را نیز برای پذیرش 
اندیشه های لیبرالیستی کســب کرده بودند. 
این گروه با پوســت اندازی های مکرر به مرور 
رادیکال تر شده و نیروی بالقوه برای تحرکات 
میدانی به حســاب می آمدند. بر این اســاس 
مهم ترین بخش از پروژه تجاهر و اسالم زدایی 
نه به افرادی چون شــادی صدر، شادی امین، 
علینژاد یا شــیرین عبادی، بلکه به یک نیروی 
متخصص و کارکشته در جنگ روانی و سیاسی 
در داخل واگذار شد. اجرای کمپین تبلیغاتی با 
عنوان »من محجبه هستم، اما با گشت ارشاد 
مخالفم« با به کارگیری مهره هایی شناسنامه دار 
در احزاب سیاسی، برخی از اعضای ستادهای 
انتخاباتی فتنه گران ســال۸۸، اعضای حزب 
منحله مشارکت، شــاخه جوانان حزب اتحاد 
باتجربه به دســت آمده در کمپین موج ســوم 
در فتنــه ۸۸ بخش نهایی پــروژه هیفوس در 
ایران بود که کلید خورد؛ پروژه هایی که به نظر 
می رسد به صورت رادیکال تر امکان بروز داشته 
باشــند؛ هر چند نیاز به بازشناسی بیشتر آنها 

بیش از پیش ضرورت دارد.

پشت پرده ماجرای مخالفان حجاب
عملیات حجاب زدایی و حیازدایی از جامعه ایران یک پروژه مشترک میان اپوزیسیون خارج نشین

معاندان چپ گرای داخلی و جاسوسان خارجی است

صفیه رضاییگزارش
روزنامه نگار

شاهکار تمدن غرب )15(

قتل عام در منهتن 
هلندی ها در اشغال سرزمین سرخپوستان نیز دستی بر 
آتش دارند! هرچند حضور آنها در این سرزمین چندان 
گســترده و طوالنی نبود، اما در همان زمــان کوتاه نیز 
جرم و جنایات فراوانی از این مدعیان حقوق بشــر ثبت 
گردیده است. در سال 16۰9هلند دریانورد ماجراجو و 
سرکش انگلیسی به نام »هنری هودسن« را به استخدام 
درآورد و او آب های اقیانوس اطلس را برای یافتن گذرگاه 
شمال غربی درنوردید و به سواحل شمالی ایاالت متحده 
آمریکای امروزی رسید و دهانه وسیع رودی را شناسایی 
کرد که امروزه به نــام خود او رود »هودســن« نامیده 
می شــود و در ایالت نیویورک جریان دارد. هودسن در 
بازگشــت به هلند، مورد اســتقبال قرار گرفت و دولت 
هلند به پیشــنهاد این دریانورد بر تمامــی نقاطی که 
هودسن توسط کشتی پیموده و یا در آن گام نهاده بود، 
ادعای مالکیت کرد. بازرگانان هلند، کمپانی هلند نو را 

تأسیس کردند.
جزیره منهتن مهم ترین پایگاه اشــغال شده هلندی ها 
در سواحل شمال شرقی آمریکا بود که به ظاهر در سال 
1626 میالدی به ثمن بخس 2۴ دالر از سرخپوســتان 
محلی خریده و بنای شــهر نیوآمستردام )نیویورک( در 
آنجا نهاده شــد. منهتن، در مدت کوتاهی به انبار اصلی 
تجارت پوست هلند در آمریکای شمالی تبدیل گردید و 
با تشویق مقامات هلندی شهر آمستردام نو تأسیس شد. 
این شهر هسته اولیه بندر نیویورک کنونی بود. به منظور 
جلوگیری از تهاجم سرخپوســتان دیوار محکمی به نام 
»وال« پیرامون آمســتردام نو کشیده شد. وال استریت 
کنونی در محل دیوار دفاعی هلندی ها ساخته شده است.

حضور اســتعمارگران هلندی در این سرزمین  با اخراج 
خونین و کشتار ســاکنان سرخپوســت آن همراه بود. 
در گزارش »دیوید د. وریس« که در فوریه سال 16۴3، 
درباره قتل عام سرخپوســتان »الگون کویین« ساکن 
در جنوب منهتن به دست ســربازان هلندی ارائه شد، 
چنین آمده است: ســربازان، بسیاری از سرخپوستان را 
درحالی که خواب بودند، به قتل رســاندند. کودکان از 
سینه های مادرانشــان جدا می شدند و در برابر چشمان 
آکنده از اشک و ناباوری والدینشان با شمشیر به دو نیم 
شده و آنها را به آتش می انداختند. نوزادان در گهواره های 
خود تکه تکه شده و سرهای آنها را در هم می کوبیدند و 
به فجیع ترین وضعیتی که حتی وجدان افراد سنگدل را 
نیز به درد می آورد وحشیانه به قتل می رسیدند. بعضی 
از کودکان را هم به رودخانه می انداختند و به دنبال آنها 
پدر و مادرهایشان برای نجات آنها به رودخانه می پریدند. 
ولی نظامیان نه به کودکان و نه به والدین آنها هرگز اجازه 

ندادند که از آب خارج شوند تا همه آنها غرق شدند.

کار فرهنگی؛ کار رانتی نیست 
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: امروز هرکسی کارآمدی دین را 
در جامعه به اثبات برساند، انقالبی است؛ یعنی جوان امروز که نشان 
دهد نظریه اسالم سیاسی امام خمینی)ره( می تواند زندگی مردم 
را هم در بعد معنوی و هم مــادی اداره کند؛ چنین رفتاری بیانگر 
انقالبی بودن است و هر کسی غیر از این رفتار کند، ضدانقالب بوده 

و در مسیر انقالب حرکت نکرده است.
به گزارش همشهری، محمدباقر قالیباف در دهمین اجالس رایزنان 
فرهنگی ایران با اشــاره به اینکه امروزه برخی تصور می کنند کار 
فرهنگی، کار رانتی اســت و دولت باید  برای آن هزینه کند، با رد 
این نظریه گفت: معتقدم امروزه انجام فعالیت فرهنگی در کشور، 
از جهت اقتصادی جزو مجموعه هایی اســت که می توان روی آن 
سرمایه گذاری کرد و مانند فعالیت های اقتصادی دیگر از آن انتفاع 

اقتصادی نیز داشت.
رئیس مجلس افزود: امروز گفته می  شود اقتصاد اولویت است، اما 
باید عنوان کرد که در این حوزه نیز نیازمند فرهنگ هستیم و اگر 
مشکالت اقتصادی حل نمی شود به این دلیل است که در اقتصاد 
فهم فرهنگی نداریم. قالیباف با اشاره به ویژگی های شهید سلیمانی، 
او را شهید جبهه فرهنگ خواند و افزود: شهید سلیمانی مرد میدان 
بود که می جنگید و در حقیقت رزمنده بود و کار امنیتی می کرد. او 
با گلوله سروکار داشت و به حد ضرورت کار سیاسی هم انجام می داد 
اما، نکته مهم اینجاست که اندیشه وی برخاسته از اندیشه امامین 
انقالب بود و اعتقاد داشت اگر قرار باشد به مقوله کار نظامی خود با 
رویکرد امنیت محور نگاه کند، انقالب اسالمی پیش نخواهد رفت، 
بنابراین برای مقابله با جنگی که تحمیل شــده و ظلمی که برای 
مسلمین و انســان ها رخ داده، باید به جای رویکرد تهدیدمحور، 
به مردم نگاه کــرد و رویکرد جامعه محور داشــت. رئیس مجلس 
شورای اســالمی در ادامه گفت: امروزه اگر در اطراف تهران سری 
به رزمندگان زینبیون و فاطمیون بزنید، جانبازانی را می بینید که 
حتی برای معیشتشان مشکل دارند اما، در جبهه مقاومت حضور 
داشتند. در واقع براساس این مهم باید اذعان کرد شهید سلیمانی 
بحث امنیت و دفاع را با نگاه فرهنگــی اداره کرد و پای آمریکا را از 
منطقه برید و نیروهای داعش را از بین برد، بنابراین با نگاه فرهنگی 
می توان به مقوله اقتصاد نیز نگاه کرد و به کار فرهنگی نیز باید با این 
رویکرد توجه کرد. قالیباف با بیان اینکه انقالب ما اساســا انقالبی 
فرهنگی است، گفت: انقالب یعنی فرهنگ، تحول درونی، شجاعت 
و در واقع به این معناست که ما ساختار گذشته را قبول نداریم. آنها 
دیدند امپریالیسم و کمونیسم در زمین جنگ سخت نمی توانند 
حریف انقالب اسالمی شــوند؛ بنابراین 
بالفاصله افراد ژئواستراتژیست آنها اقدام 
به ایده پردازی کــرده و با تغییر زمین  
بازی رویکرد خود را از حوزه فرهنگ 
به جنگ نظامی تغییر دادند و 
تهاجم جنگی رخ داد و در 
نتیجه اولویت همه ما به 
موضوع جنگ مرتبط 
شد که امری طبیعی 

بود.

بابک نگاهداری 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس 

و  منطقــه ای  اقتصــاد  ســمت  بــه  بایــد 
فرامنطقــه ای حرکــت کــرد و دیپلماســی 
اقتصــادی در دســتور وزارت خارجــه باشــد. 
اگر ما با جنگ اقتصــادی دســت و پنجه نرم 
می کنیم باید رویکرد دستگاه دیپلماسی هم 
به این سمت باشد. رایزنی های اقتصادی هم 
با هدف استفاده از فرصت های اقتصادی در 

منطقه و فرامنطقه تعیین شود. / ایسنا

 حسین سالمی 
فرمانده کل سپاه 

چــه افتخــاری باالتــر از اینکــه یــک پاســدار 
هــدف محــوری آمریکاســت و وقتــی زمین 
می افتــد، دشــمن از شــهادت این پاســدار 
احســاس می کنــد جهــان را تصــرف کــرده 
اســت؛ این عظمت دشمن نیســت، بلکه 
عظمت آن پاســدار اســت. به دنبال تولید 
و در اختیار گرفتن پیشــرفته ترین سالح ها 
هستیم، اما به آن تکیه نمی کنیم. / تسنیم 

محسن اسالمی
دبیر کمیسیون ماده١٠ قانون احزاب

بــا توجــه بــه تعییــن تکلیفــی کــه بــا نــگاه 
قانون مدارانــه بــر فعالیت هــای احــزاب 
صورت گیرد، احزاب باید در مهلت قانونی 
تعیین شده نسبت به تطبیق با قانون اقدام 
کننــد. احزابــی که نســبت بــه ایــن تطبیق 
اقــدام نکننــد، هرگونــه فعالیــت بــا عنوان 
حزب غیرقانونی تلقی می شود و نمی توانند 

فعالیت سیاسی داشته باشند. / ایرنا 

وزیر امورخارجه امروز به 
مجلس می رود

نماینده مردم پاکدشت در مجلس گفت: وزیر 
امور خارجه قرار است امروز با حضور در نشست 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس، پاسخگوی سؤاالت نمایندگان، به ویژه 

در حوزه دیپلماسی اقتصادی باشد.
 به گزارش فارس، فرهاد بشیری با بیان اینکه 
مجلس درباره دیپلماسی اقتصادی جلسه هایی 
با حســین امیرعبداللهیان و همــکاران وی 
داشته و در ادامه همین روند، وی قرار است به 
کمیسیون امنیت ملی بیاید و توضیحاتی ارائه 
دهد، افزود: در دوره فعلی اقدام هایی در حوزه 
دیپلماســی اقتصادی انجام شــده و برخی از 
ارتباطات شان استفاده کرده و با چند کشور کار 
اقتصادی انجام داده اند، اما می خواهیم دراین 
زمینــه اقدام ها بــا برنامه 
مشــخص و نقشه راه 

انجام شود.

نقل قول خبر

مجمع

مجلس

 خبر

محمدرضا مرادی؛ تحلیلگر سیاسییادداشت

چند نکته
تئوریزه کردن مباحثی چون »اصالحات ســاختاری« در برخی سفارتخانه های اروپایی 
پس از سفر اسخاکه به ایران نخستین فاز از عملیاتی است که در ۴ سال گذشته به تدریج 
به چپ های ستادی واگذارشــد. ماجرای دختران خیابانی در دی ماه سال ۹۶ نیز درواقع 
امکان ســنجی این گروه از ظرفیت های موجود برای عملیات اسالم ستیزی در کشور بود؛ 
فاز دوم این اقدام هفته گذشته و پس از انتشار سازمان یافته یک ویدئو کلیپ کوتاه از نحوه 
برخورد پلیس در طرح ارتقای امنیت اجتماعی کلید خورده است. هدف نهایی این طرح 
غیرمسلح کردن پلیس در امکان برخورد با قانون شکنان است؛ از این رو به نظر می رسد که در 
این جنگ ترکیبی، دشمن، پیاده نظام خود را به خوبی مسلح کرده است! ضمن اینکه دشمن 
به خوبی می داند که از کدام روزنه ها وارد شود که بیشترین تأثیر را بگذارد. برترین سالحی 
که می توان در این راستا مورد استفاده قرار داد، بازدارندگی رسانه ای و شناسایی و معرفی 
عناصری است که در پوشش های مختلف سعی در عناد با نظام را دارند. یادآوری جمله آن 
سیاستمدار فرانسوی چندان خالی از لطف نیست که گفته بود اگر می خواهید جامعه ای را 

استثمار کنید زنان آن را مورد هدف قرار دهید!

مکث

پــروژه آمریکایــی موســوم بــه دختران 
خیابــان انقــاب پــس از شناســایی 
سرشــبکه های آن در داخــل و خارج از 
کشور متاشی شــد و گرداننده کمپین 
آن در شبکه های اجتماعی اعتراف کرد 
که هدفش از کشف حجاب در خیابان 
آن بــوده اســت کــه برانــدازی نظــام را 

پیش ببرد

واقعیت آن اســت که تجربه سال های 
گذشــته بــه سیســتم های اطاعاتــی 
غربــی آموختــه اســت کــه تکیــه  بــر 
ضدانقــاب فــراری در خارج از کشــور 
بی فایده بوده و آنها بــه تنهایی امکان 

اجرای طرح های ضد امنیتی را ندارند

مجمع تصویب کرد:

قطع وابستگی نفت تا
 پایان برنامه هفتم

مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان برنامه هفتم توسعه 
به دولت مهلت داد که وابســتگی بودجــه به درآمدهای 

حاصل از صادرات نفت و گاز را قطع کند.
 بحث و بررســی درباره سیاســت های کلی برنامه هفتم 
توسعه در جلســه روز دوشنبه، ســوم مردادماه1۴۰1به 
ریاســت صادق آملی الریجانی و با حضور غالمحســین 
محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه ادامه پیدا کرد. روسای 
قوای مجریه و مقننــه در این جلســه فوق العاده حضور 

نداشتند.
براســاس گزارش مرکــز رســانه و روابط عمومی مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، این جلســه به بحث و بررسی 
درخصوص آخرین فراز سیاســت های اصالح ســاختار، 
سازوکار و فرایند بودجه کل کشــور اختصاص یافت و از 

تصویب اعضا گذشت. 
اعضای مجمع بر قطع وابســتگی بودجه بــه درآمدهای 
حاصل از صادرات نفت و گاز تأکیــد و مصوب کردند که 
»تامین مالی هزینه هــای دولت با افزایــش بهره وری و 
کاهش هزینه ها از محل مالیات و سایر درآمدهای عمومی و 
مولدسازی دارایی های دولت صورت گیرد و عواید حاصل از 
صادرات نفت، گاز و میعانات گازی صرفاً به سرمایه گذاری 
و تامین مالی طرح های زیرساختی و توسعه ای اختصاص 
یابد و این امر تا پایان برنامه هفتم می بایست محقق شود.« 
براســاس این گزارش، بحث و بررســی درباره صندوق 
توســعه ملی و بندهای مرتبط به آن به جلسه آتی مجمع 
موکول شد و مقرر شد در این زمینه از سوی کارشناسان  

بررسی های الزم صورت گیرد.
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یک بار دیگر طی چند ماه اخیر، روز گذشته اینترنت 
قطع و دچار اختالل شــد. کاربران اینترنت همراه و 
ثابت قطعی دیروز را از حدود ســاعت 8:30 تجربه 
کردند و ظاهرا این اختالل تا ساعت 12 ادامه داشته 
است.  بنابراین، گمانه ها به سمت شرکت ارتباطات 
زیرساخت معطوف و مشخص شــد مشکل قطعی 
برق در یکی از مراکز این شرکت بوده است. روزنامه 
همشهری باوجود پیگیری هایی که انجام داد موفق 
به گفت وگو با مسئوالن این شــرکت نشد. شرکت 
ارتباطات زیرساخت هم تا زمان نگارش این گزارش 
در مورد گستردگی و مدت زمان این اختالل و قطعی 
توضیحی ارائه نکرده اســت؛ هرچند این شــرکت 
ســاعت13:12 دیروز طی اطالعیــه ای اعالم کرد: 
»تدابیر ویژه، فوری و الزم برای رفع مشکل از سوی 
مهندســان و کارشناسان فنی این شــرکت انجام و 
مشکالت حادث شده، رفع گردید. اختالل اینترنت 
ثابت در برخــی از مناطق تهران براثر فرســودگی 
خطوط و تجهیــزات انتقال نیرو بوده اســت که با 
استفاده از مســیرهای جایگزین در خطوط انتقال 
نیرو این مشکل رفع و ارائه سرویس در سطح شبکه 

به حالت عادی برگشت.« 

تجربه کاربران
اختالل اینترنت روز گذشته باعث شد که کاربران با 
مشکالتی ازجمله در انجام تراکنش های بانکی روبه رو 
شوند؛ به طوری که بعضی از دستگاه های کارتخوان 
قطع بود و مشتریان با مشکل در پرداخت ها روبه رو 
بودند. بعضی از گزارش ها هم حکایت از اختالل در 
ســرویس دهی ســامانه های برخی از مراکز دولتی 
داشت. بررسی ها نشــان می دهد اختالل پیش آمده 
تنها مشــترکان تهرانی را درگیر نکــرده، بلکه در 
برخی شهرهای کشور مثل مشهد هم شاهد اختالل 
اینترنت و شــبکه پرداخت بوده ایــم؛ به طور مثال 
دستگاه کارتخوان برخی فروشگاه ها غیرفعال شده و 

مشتریان آنها را دچار سردرگمی کرده بود.

علت اختالل 
اطالعیه شرکت زیرساخت نشان می دهد که قطعی 

روز گذشــته به خاطر قطعی برق بوده اســت. این 
شرکت »فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال نیرو« 
را علت قطع شدن اینترنت اعالم کرده است؛ یعنی 
اتفاقی که در روزهای میانی اسفند سال گذشته در 
مرکز LCT شیخ بهایی شــاهد بودیم. در آن زمان، 
اعالم شــد که بر اثر یک آتش ســوزی و به منظور 
جلوگیری از گســترش حریق، به ناچار سیســتم 
برق رسانی را قطع کرده اند؛ به همین خاطر، بخشی 
از اینترنت کشور که محل توزیع آن در این مرکز بود، 

با اختالل و قطعی مواجه شد.
ظاهرا بیشــتر تجهیزات دیتاســنترها و همچنین 
اپراتورها در مرکز شیخ بهایی و امام خمینی به عنوان 
2مرکز عمده IXP مستقر هستند. همین تمرکز باعث 
می شــود که به محض اختالل در یکی از این مراکز، 
شاهد قطعی و اختالل گســترده در سرویس دهی 

اینترنت باشیم.

مشکل تمرکز در تهران
از آنجا که اطالعات کاملی در مورد علت قطعی روز 

گذشته در دسترس نیست، اما با این فرض که همانند 
سال گذشته، مشکل در ســاختمان LCT رخ داده 
باشد، نعیم فرهادیان، کارشناس شبکه در گفت وگو 
با همشهری می گوید: »تمرکز همه تجهیزات شرکت 
ارتباطات زیرســاخت در یک یا 2نقطــه به لحاظ 
امنیتی قابل تامل است و یکی از مشکالت اصلی که 
در زیرساخت وجود دارد، این است که همه  چیز در 

تهران و ساختمان LCT مستقر شده است.« 
فرهادیان به وجــود 2مرکز IXP در تهران اشــاره 
می کند که یکی همان مرکــز LCT و دیگری مرکز 
مخابرات امام خمینی است. او با اشاره به اینکه بعضی 
از ارائه دهندگان صرفا به مرکز LCT شیخ بهایی وصل 
هستند، می گوید: »مادامی که همه دیتاسنترها به 
مرکز امام وصل نباشــند، کاربران این اختالل ها و 

قطعی ها را تجربه می کنند.«

چه باید کرد؟
این کارشــناس شــبکه با تأکید بر اینکه باید همه 
دیتاسنترها و ارائه دهندگان، هم در مرکز LCT و هم 

در مرکز امام حضور داشته باشند، می گوید: »به این 
ترتیب اگر چنین مشکلی پیش بیاید، سیستم های 
جایگزیــن به طور خــودکار وارد مدار یــا اصطالحا 
failover می شــوند.« فرهادیان به این پرسش که 
آیا مرکــز دوم ظرفیت پذیرش همه دیتاســنترها و 
ارائه دهندگان را دارد، پاسخ مثبت می دهد و می گوید: 
»ظرفیت مرکز امام از ظرفیت مرکز LCT بیشتر است، 
اما در حالــت کلی، این دو مرکز بایــد به طور موازی 
با همدیگر ارتقا پیدا کنند.« این کارشــناس شبکه 
به عنوان توصیه به این نکته اشــاره می کند که »اگر 
همه دیتاسنترها و ارائه دهندگان این امکان را داشتند 
که تجهیزات خود را به صورت یکســان و متقارن در 
این دو مرکز مســتقر کنند، چنین مشــکلی اتفاق 
نمی افتاد.« او با اشاره به اینکه بعضی از ارائه دهندگان 
که از تمکن مالی برخوردار بوده اند)مثل همراه اول و 
ایرانسل(، این کار را انجام داده اند، می گوید: »کار فنی 
مناسب این است که وضعیت زیرساخت ها بهتر شود 
 single point of(و به عبارتی نقطه تکی شکســت

failure( نباشد.«

سکته جدید اینترنت با قطعی برق
 صبح دیروز برای حدود 3ساعت اینترنت ثابت و موبایل کاربران دچار قطعی و اختالل شدید شد

 که وزارت ارتباطات علت آن را قطعی برق اعالم کرد

عمادالدین قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

 کاهش احتمال زوال عقل
با درمان بیماری های چشمی

طبق بررسی سیســتماتیک اخیر و متاآنالیز 16مطالعه که 
شامل 76هزار و 373نفر بود، افراد مسن با مشکالت بینایی 
درمان نشده ممکن است بیشتر در معرض ابتال به زوال عقل 
باشند. به گزارش سایتک دیلی، یافته های این مطالعه که در 
مجله معتبر Aging and Mental Health گزارش شــده 
است، نیاز به تحقیقات بیشتری را نشان می دهد تا مشخص 
شود که چگونه پرداختن به مشــکالت بینایی افراد مسن ، 
مانند عینک یا جراحی آب مروارید، ممکن است از مشکالت 
شناختی و زوال عقل پیشگیری کند. این یکی از نخستین 
مطالعاتی است که ارتباط بین مشکالت بینایی و پیامدهای 
شــناختی را در افراد مســن از طریق بررســی جامع همه 
مطالعات مبتنی بر جمعیت موجود ارزیابی می کند. پروفسور 
بی بی ژو، از مرکز انفورماتیک پزشکی در دانشگاه پکن گفت: 
یافته های ما شواهدی دارد که نشان می دهد؛ کم شدن بینایی 
یک عامل خطر برای ابتال به زوال عقل است. اگرچه دالیل این 
امر نامشخص است، اما نشان می  دهد که  تشخیص و درمان 
بیماری های  چشمی ممکن اســت هم برای بهبود  کیفیت 
زندگی یک فرد و هم برای کاهش سرعت یا توقف از دست 

دادن حافظه مفید باشد.

از بین مطالعات گسترده ای که انجام شده ، نویسندگان رابطه 
بین اختالل بینایی و پیامدهای شناختی را در افراد مسن تر 
بررســی کردند. آنها دریافتند افرادی که مشــکل بینایی 
داشــتند، بدون توجه به اینکه اختالل بینایی آنها توســط 
خودشان گزارش یا با استفاده از معیارهای پزشکی تشخیص 
داده شده باشد، افزایش خطر ابتال به اختالل شناختی و زوال 
عقل را داشــتند. احتمال ابتال به اختالل شناختی در بین 
افرادی که مشکل بینایی داشتند 137درصد بیشتر از افرادی 
بود که دچار این مشکل نبودند. همچنین افرادی که در ابتدا 
مشکل بینایی داشتند، در مقایســه با افرادی که نداشتند، 
41درصد بیشــتر در معرض خطر ابتال به اختالل شناختی 
و 44درصــد افزایش خطر زوال عقل بودنــد. ژو گفت: پیدا 
کردن راه هایی برای جلوگیری یا به تأخیر انداختن شــروع 
زوال عقل می تواند به کاهش تأثیر مخرب آن بر زندگی افراد 

مبتال کمک کند. 

روبات شطرنج باز چطور انگشت 
یک کودک را شکست؟

یک روبات شطرنج باز انگشــت پسر 7ساله را هنگام مسابقه 
شکست. به گزارش گاردین، ویدئوی این حادثه که 19جوالی 
توسط یک کانال تلگرامی باز نشر شــد، نشان می  دهد که 
بازوی روبات برای چند ثانیه انگشت پسربچه را گیر می اندازد 
تا اینکه 4نفر به کمک او می آیند و انگشت او را آزاد می کنند. 
سرگئی اســمگین، نایب رئیس فدراسیون شطرنج روسیه، 
در این باره گفت:  به نظر می رســد روبات بعد از اینکه یکی از 
مهره های پســر را برمی دارد حالت دفاعی به خود می گیرد. 
اما پســر به جای اینکه منتظر بماند تا دستگاه حرکت خود 
را کامل کند، واکنش سریعی نشــان می دهد. قواعد ایمنی 
خاصی وجود دارد که ظاهرا این پسر آنها را نقض کرده است. 
او پس از انجام حرکت خودش، متوجه نشد که باید منتظر 
تکمیل حرکت از سوی روبات بماند. به گفته سرگئی الزارف، 
رئیس فدراسیون شطرنج مســکو، این یک مورد بسیار نادر 
است و نخستین حادثه ای است که از سوی روبات شطرنج باز 
رخ داده است. او گفت: در هر صورت، سازندگان روبات باید 

دوباره درباره روش های بازی او تامل کنند. 

پهپاد خورشــیدی آمریکایی زفیــر رکورد 
پیشین خود را برای مدت زمان پرواز یک 
هواپیمــای بــدون سرنشــین شکســت. 
این هواپیما تاکنون ۳۶ روز را در آسمان 
گذرانده و همچنان درحال پرواز اســت. 
پهپاد مذکور همچنــان در ارتفاع ۷ هزار 
فوتی ایالت آریزونا در حال پرواز اســت. 
این هواپیمای بدون سرنشــین در ســال 
۲۰۱۸ رکورد طوالنی ترین پــرواز به مدت 

۲۶ روز را ثبت کرده بود.

36 
روز

   بــا تصویــب آیین نامــه حمایــت از 
تولیــد، دانش بنیــان و اشــتغال آفرین 
در صنعــت آب و بــرق توســط هیــأت 
وزیــران، وزارت نیــرو مکلــف شــد بــا 
همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاست جمهوری یک کارخانه نوآوری 
آب و آبفــا، یــک کارخانــه نــوآوری برق 
و انــرژی در جــوار محیط هــای صنعتی 
و پژوهشــی و یــک صنــدوق پژوهــش 
و فنــاوری صنعــت بــرق و انــرژی را 

راه اندازی کند.

۲ 
کارخانه
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عملیاتجمعآوریریلهاوشاسیگذاری
درحریمراهآهنتهران-اهواز

عملیاتجمعآوریریلهاوشاسیگذاریدرحریمراهآهن
تهران-اهواز،جهتادامهاجرایپروژهاحداثزیرگذرسوارهرو

درحریمخطتهران-اهوازتوسطمعاونتحملونقلو
ترافیکشهرداریمنطقه17آغازشدهوبهزودیبهپایان

خواهدرسید.

 مقابله با فســاد، اولویت اقدامات 

مدیریت
شهرداری تهران و کلیدواژه ای است 
که سکاندار پایتخت به طور مستمر 
در سخنرانی هایش بر آن تأکید دارد. اصالح رویه ها، 
هوشمند کردن فرایندها و افزایش مسئولیت پذیری 
پرسنل، 3راهکار اصلی و اساسی شهرداری تهران در 
راستای مقابله با فساد است و شهرداری تهران هم با 
نظارت های تخصصی در حال پیگیری این موضوع 
است. فسادســتیزی در این دوره مدیریت شهری، 
آنچنان مورد تأکید علیرضا زاکانی اســت که گفته 
»مقابله با فساد از طریق این راهکارها محقق می شود 
و می توان با شفافیت، مسیر کار خودمان را همراه با 
تالش و کوشش برای پیشرفت و آبادانی شهر دنبال 

کنیم و هم در این مســیر شــاهد پاکی و خدمت 
شایسته باشیم. در مبارزه با فساد رحم هم نمی کنم.« 
او چندین بار تاکنون تأکید کرده که »خط قرمز ما 
فساد است و مدیر باید جرأت اقدام داشته باشد. اگر 
قرار است در شهرداری تهران با تخلفات برخورد شود، 
اولویت با دانه درشــت ها و افرادی اســت که گمان 
می کنند به دلیل برخورداری از رانت ثروت و قدرت 

در حاشیه امن قرار دارند.«
حاال حدود 10ماه از فعالیت مدیریت شــهری در 
دوره جدید می گــذرد و در همین مدت  زمان کوتاه 
اقدامات خوبی در راســتای فسادستیزی بخش ها 
و معاونت های مختلف به ویــژه در 10حوزه ازجمله 
معاونت عمرانی، مالی و اقتصادی و... انجام شــده 

و شــهرداری تهران نشان داده اســت در این حوزه 
دغدغه دارد و عزم خود را برای مقابله با این معضل 

جزم کرده است.

انتخاب افراد اصلح
مبارزه با فســاد در نهاد عریض وطویل شــهرداری 
مطالبه شــهروندان و اعضای شــورای شهر تهران 
اســت؛ گرچه بنا بر دالیلی ازجمله موارد امنیتی و 
محرمانه بودن برخی اطالعات و... گزارشی از کارهای 
صورت گرفته ارائه نشــده است. به هرحال همانطور 
که فســاد دارای ابعاد پیچیده ای است قطعا مقابله 
با آن هم پیچیده و زمان بــر خواهد بود؛ بنابراین در 
مدت زمان کمتر از یک ســال نباید انتظار معجزه 

داشت. شــهرداری تهران اقداماتی مانند برخورد با 
افراد خاطی، انتخاب مدیران پاکدســت و کارآمد، 
اصالح فرایندهای آسیب زا و فسادخیز و... را شروع 
کرده و حتما به زودی شــهروندان شــاهد تأثیرات 

مثبت آنها خواهند بود.

صیانت از کرامت انسانی
اطالع رسانی از اقدامات انجام شده در راستای مقابله 
با فســاد به دلیل صیانت و حفظ کرامت انســانی و 
محرمانه بودن برخی از موضوعات، با محدودیت هایی 
مواجه اســت، اما باتوجه به شــائبه های پیش آمده 
سازمان حراست شهرداری تهران گزارشی از اقدامات 

انجام شده در 10حوزه را ارائه داده است.

1  حوزه فنی و عمران
  جلوگیری از انعقاد قرارداد 50میلیاردتومانی خرید قطعات بتنی 
و یک قرارداد 194میلیون تومانی که مشمول قانون منع مداخله و 

تعارض منافع بودند.
  جلوگیری از برگزاری مناقصه خرید مصالح حدود 200میلیارد 

تومان که مغایر قوانین و مقررات بود.
  کشف 700تن بارنامه جعلی تراشه آسفالت

2  معاونت مالی و اقتصاد شهری
  جلوگیری از 200میلیارد تومان نشت پرداخت در حقوق 6ماه 

پایانی سال گذشته
  شــفافیت کامل در خریدهای تخصصی شــهرداری با خرید 
230میلیارد تومان قیر، میلگرد و ســیمان و جلوگیری از فساد در 

فرایند خرید و صرفه جویی حدود 40درصدی
  مسدود شدن حدود 170حساب در شــهرداری تهران و ایجاد 
خزانه واحد و جلوگیری از حدود 4هزار میلیارد تومان نشت درآمدها

3  مرکز حقوقی
  پیگیری پرونده موسوم به ساختمان شیشه ای بورس در شعبه 
6تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید مبلغ 500میلیارد 

تومان جریمه و به همین نسبت مبلغ عوارض به نفع شهرداری
  پیگیری پرونده موسوم به شرکت نمونه رسا به مبلغ 500میلیارد 

تومان و 40هزار متر تخریب طبقات ساختمانی منطقه22

  پیگیری پرونده موسوم به پاساژ عالءالدین

4  سازمان امالک و مستغالت
  راه اندازی سامانه برخط و دانش بنیان تعیین و انتخاب کارشناس 
رسمی دادگستری با حضور اعضای شورای شهر و نماینده سازمان 

بازرسی کل کشور
  پیگیری و اخذ اسناد مالکیت کاداستر تک برگی 411فقره امالک

  رشــد 50درصدی ثبت و ضبط امالک شــهرداری تهران طی 
10ماه اخیر

  پیگیری و تخلیــه 22فقره امالک در اختیار غیر به مســاحت 
22هزارو805مترمربع عرصه و هزارو798مترمربع اعیان

  اتصال سامانه های جامع معامالت، امالک و مستغالت و سامانه 
اموال و دارایی های شهرداری تهران برای هم افزایی و ارتقای شفافیت 

در فرایندها

5  سازمان پیشگیری و مدیریت بحران
  ورود مستقیم رئیس سازمان به  قرارداد ساخت برنامه مسابقه، 
ساخت فیلم مســتند و قراردادهای حوزه اچ اس ای و جلوگیری از 

تضییع حقوق بیت المال

6  مؤسسه همشهری
  جلوگیری از فروش امالک مؤسســه که درگذشــته به واسطه 

تخلفات گسترده کارسازی شده بود.

7  سازمان مدیریت پسماند
  طی ماه های اخیر سر شبکه مافیای پسماند شهر تهران شامل 
افراد ایرانی و غیرایرانی شناسایی و به مراجع قضایی ذی صالح معرفی 

شدند که از طریق پلیس امنیت موضوع در حال پیگیری است.

8  شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل
  جلوگیری از داللی هــای موجود در جابه جایی کیوســک ها و 

خریدوفروش آنها با اعمال قوانین
  مکانیزه کردن مرکز خریدوفروش خــودروی چیتگر در نحوه 
شــمارش تعداد خودروهای ورودی و جلوگیری از تضییع حقوق 

حداقل ماهانه 300میلیون تومان
  جلوگیری از کارسازی فروش زیر قیمت زمین 5هزارمتری متعلق 

به شرکت ساماندهی و حفظ حقوق بیت المال

9  سازمان میادین میوه وتره بار
  شناسایی، اطالع رسانی و پیگیری رسیدگی به آب انگورگیری 
غیرمجاز در نقاطی از میادین تره بار مرکزی برای تولید مشــروبات 

الکلی
  انحصارزدایی از شبکه توزیع و اجرای پروژه نرخ گذاری عادالنه

10  شرکت شهروند
  ثبت دقیق و کامل موجــودی انبارها حتی انبار فروشــگاه ها 

به صورت روزانه که اکنون کامال به روز شده و در حال انجام است.

دیوار بلند شهرداری مقابل فساد
مدیریت شهری تهران مبارزه با فساد از طریق اصالح رویه، هوشمند کردن فرایند و مسئولیت پذیری پرسنل را در دستور کار دارد

طرح جدید محدوده اطراف حرم عبدالعظیم حسنی) ع( در مراحل اجرایی قرار می گیرد
نفرآباد  در مسیر تحول

خانه های ریز و درشــت که زمانی ســاکنانی داشــتند حاال تبدیل به 
زمین های بزرگ و کوچک آسفالتی شده اند که تکه تکه در کنار هم قرار 
گرفته اند. بعضی از خانه های کوچک و قدیمی هنوز سرپا هستند و پشت 
در های کوچک و دیوار های سیمانی هنوز هم کسانی زندگی می کنند. 
بین این زمین های صاف شده و خانه های باقیمانده، آپارتمان های نوساز 

هم دیده می شود که نمای سنگ تراورتن دارند.
بافت قدیمی اطراف حرم عبد العظیم حسنی)ع( که به نام نفر آباد شناخته 
می شود مدتی مخروبه ماند اما نه خرابه ای که سنگ و خاک داشته باشد. 
رفتگران زمین ها را جارو زده  و تمیز کرده اند. ایستگاه پلیس هم مستقر 
شده است تا جرمی رخ ندهد. شــهرداری دیوار ها را رنگ کرده است. 
تا قبل از ساعت 6و 7عصر که شــدت آفتاب داغ کم می شود، کوچه ها 

خلوت هستند.
از سمت جنوب که به حرم نزدیک شوید مینی بوس های قدیمی بنز را 
می بینید که منتظر مسافر های ورامین هســتند. حوض و فضای سبز 
بزرگ و طوالنی، راه را به سمت گنبد های فیروزه ای و طالیی حرم نشان 
می دهد. در سمت راست ورودی های جنوبی زنانه و مردانه و امانت سرا، 
در بیمارستان مجاور حرم قرار دارد که خودرو ها از آن عبور می کنند. از 
همان طرف می شود پیاده و پس از طی کردن مسیری، به سمت شمال 
حرم و بازار رسید. این مسیر هم پر از همان خانه هایی است که تبدیل به 
تکه های زمین  آسفالت شده اند و آثار دیوار ها و پستی و بلندی از خانه های 
سابق باقی مانده اســت. نقشه تخریب و ســاخت این خانه ها به شکل 
نیمه تمام اجرا و منجر به این شرایط خاص شده است. بازار سرپوشیده 
شمال حرم که اهالی شهرری همچنان به آن »سید الکریم« می گویند، 
به همان شکل قدیمی باقی مانده است و مغازه ها و داالن ها و سرا ها مانند 
گذشته هستند. به سمت شــمال، بازار تمام می شود و خیابان حرم که 
نوسازی شده است و در هر دو طرف مغازه   دارد، آغاز می شود که تا میدان 

و ابتدای خیابان رازی ادامه پیدا می کند.
بخش بزرگی از محله 13هکتاری نفر آباد در شــرق حــرم قرار دارد و 
سال هاست که اهالی این محدوده منتظر مشخص شدن وضعیت طرح 
و شکل نهایی آن هستند. مدتی پیش شهر دار تهران در دیدار با متولی 
حرم عبد العظیم حســنی)ع( طرح های ساخت وساز و بهسازی اطراف 

حرم را بررسی کردند. شهردار تهران در این دیدار گفت: تهران بسته ای از 
شرایطی است که در آن بی عدالتی، ناپایداری، بی هویتی و... نهفته است 
اما به لطف خدا ناظر به نوسازی شهری حول محور حمل ونقل، بازطراحی 
بر مدار توزیع خدمات، ایمنی و بازسازی چشم انداز تهران روشن است. 
علیرضا زاکانی با تأکید بر این مطلب که هیچ قفل و بن بســتی در شهر 
تهران وجود ندارد و می توان در این کالنشهر اقدام های جدی و بزرگ 
انجام داد، افزود: ری قبله تهران است و باید در مدیریت شهری پایتخت 

ادای دین به قبله تهران انجام شود.

طرح 15ساله
نفر آباد از ســال 85به صورت کامال فریز )محدودیت ساخت وساز برای 
مالکان، همزمان با اجرا نشدن پروژه های عمرانی کالن( شده بود و برنامه 
شهرداری این بود که کل محله را تملک و تخریب کند. تا سال91حدود 
200پالک در آن محله خریده و تخریب و به حال خود رها می شــود. 
در ســال91برنامه خرید امالک تغییر می کند اما محله از فریز خارج 
نمی شود و پالک های تملک شده هم تعیین تکلیف نمی شوند. این کار 
باعث می شود که فضای بی دفاع شهری و شرایط نامناسب اجتماعی در 

آن ایجاد شود.
در ســال 98پروژه نفرآباد به سازمان نوسازی شــهر تهران محول شد 
تا برنامــه بازآفرینی برای آن طراحی شــود. هدف از ایــن برنامه هم 
احیای هویت تاریخی این محله بود. طرح در اواخر سال 99به تصویب 
کمیســیون ماده 5)مرجع بررسی طرح های توســعه شهر و تغییرات 
کاربری( رســید. ابالغ این طرح باعث خروج محلــه از فریز در ابتدای 
سال1400شد. در این طرح 2موضوع به صورت موازی مطرح شده بود؛ 
یکی اینکه مالکان امکان ساخت وساز داشته باشند و دوم اینکه زمین های 

تملک شده توسط شهرداری تعیین تکلیف شوند.
به دلیل مجاورت با حرم فقط امکان 3طبقه ساخت وساز وجود داشت 
و این کار برای مالکان سودی نداشــت. این مشکل در شورای شهر هم 
مطرح شــده بود. بعد از گفت و گو هایی که با میراث فرهنگی انجام شد 
امکان ساخت 4طبقه برای مالکان فراهم شد. با شرایط جدید، تمام طرح 
مربوط به اطراف حرم دوباره باز نگری و به کمیسیون ماده5ارسال شد. 
درصورت ابالغ امکان ساخت 4طبقه فراهم می شود. از طرف دیگر در 
بودجه سال گذشته کشور، امکان انتشار اوراق مشارکت برای نوسازی 
محدوده های اطراف حرم های مطهر در چند شهر ایران دیده شده بود. 
3شهر دیگر که می توانند از این اوراق استفاده کنند مشهد و شیراز و قم 

هستند. با مجوز شورای شهر، وزارت کشور و بانک مرکزی، امکان انتشار 
250میلیارد تومان اوراق مشارکت برای این محدوده وجود دارد. انعقاد 
قرارداد با بانک عامل در حال انجام است و در تابستان امسال این اوراق 

هم منتشر می شود.
بر این اســاس حدود 20پروژه در زمین های متعلق به شهرداری اجرا 
خواهد شد. پیش بینی این است که تا پایان امسال وضعیت محله نفر آباد 
تغییر می کند و پروژه های عمرانی اجرا خواهند شــد و در 3سال آینده 

همه اراضی متعلق به شهرداری تعیین تکلیف خواهد شد.

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

 شهر سرزنده
نیازمند خانواده پرنشاط است

 خانواده، بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده 
اجتماع و کانون اصلی اجتماعی شدن افراد 
و نهادینه شدن مفاهیم اخالقی در انسان 
است. این نهاد مهم به عنوان مستحکم ترین 
محور مراقبت انسانی شناخته می شــود و به رغم تکثر و تعدد 
نهادها در دنیای امروز و واگــذاری بخش زیادی از کارکردهای 
خانواده به آنها، هنوز واجد جایگاه غیرقابل خدشــه ای است و 
اتفاقاً بیــش از هر زمانی مورد رجوع و تأکید سیاســتگذاران و 

دغدغه مندان اجتماعی است.
خانواده امروزه در معرض تهدیدها و مخاطراتی است که سابقاً 
وجود نداشت؛ تهدیدهایی که بعضاً ذات این نهاد را هدف گرفته 
و با ماهیت آن سر ستیز دارند. پیکان جنگ نرم، نفوذ فرهنگی، 
هجمه ارزش های غربی و تغییر سبک زندگی و... اغلب خانواده 

را هدف گرفته اند.
در چنین شرایطی بازگشت به کارکردهای خانواده و بسترسازی 
برای تحکیم و تعالی نهاد خانواده می بایســت جزو اولویت های 
تمامی دستگاه ها و سازمان ها باشد. در این راستا سیاست های 
ابالغی مقــام معظم رهبری )مدظلی العالی( و ســایر اســناد 

باالدستی روشنگر راه هستند.
مدیریت شهری نیز به نوبه خود وظیفه خطیری برعهده دارد و 
از ظرفیت های زیادی برای حمایــت از تعالی خانواده بهره مند 
است. شهر به مثابه مهم ترین عرصه زیست انسانی مؤلفه مهمی 
در سوق دهی به رفتارها و تعامالت انسان هاست. در واقع شهر 
می تواند تعامــالت خانوادگی را تقویت کنــد و درصورتی که 

سامان نیافته باشد، می تواند مخل آن شود.
مدیریت شهری در دوره ششــم با تأکید بر خانواده محوری در 
تمامی مأموریت ها و فعالیت های خود باید بتواند در این مسیر 
ریل گذاری کند. در این راستا الزم است به چند محور اساسی 

اشاره شود.
  شهر باید به گونه ای سامان یابد که امکان بیشترین تعامل 
درون گروهی را به اعضای خانواده بدهــد و فرصت هایی برای 

تعامل خویشاوندان ایجاد کند.
  در ایجاد زیرساخت های شــهری باید مالحظات استفاده و 

انتفاع مشترک اعضای خانواده مدنظر قرار گیرد.
  شــهر باید محیط ها و فضاهایی را ایجــاد کند که اعضای 
خانواده بتوانند ســاعات فراغت خود را در کنــار هم بگذرانند. 
توسعه فضاهای تفریحی، پردیس های خانواده و امثال آن در این 

چارچوب جای می گیرد.
  شهر تهران با در اختیار داشتن ظرفیت های بی نظیر در تمامی 
محالت و پلتفرم های آموزش مجازی و امکان تعامل گسترده با 
سایر نهادها باید بتواند نوعی چتر آموزش شهروندی ایجاد کند 
که یکی از محورهای اصلی آن ارتقای مهارت های زیست خانواده  
شهری باشــد. این آموزش ها باید هم راســتا با ماموریت های 
مدیریت شهری به گونه ای جهت دهی شوند که تکالیف شهروندی 
بر محور مسئولیت پذیری خانواده تعریف شود. اعضای مختلف 
خانواده می توانند ضمن تفکیک نقش هــا، در قالب یک واحد 
وظایف شــهروندی خود را به اتفاق و همراهی هم انجام دهند. 
یک شهر سرزنده نیازمند خانواده بانشاط است و موضوع نشاط 
خانواده ها می بایست در ماموریت های مختلف گنجانده شود. در 
چنین شهری به بهانه های مختلف امکان نشاط خانواده ها وجود 
دارد. نشاط خانواده در برگزاری مناسبت ها و سایر مأموریت ها 
باید ادغام شود. به صورت کلی شهر باید بیشترین آرامش را برای 
خانواده ها به ارمغان بیاورد و به نیازهای آنها توجه داشته باشد. 
نیازهای مادران و کودکان و ســالمندان و امثال آنها برای تردد 

امن و آسان در شهر تنها بخشی از این نیازهای خانواده هاست.

 ارتباط مستقیم شهروندان
با شهرداران، پس از 2سال وقفه

شهروندان مناطق 5و 16در جلسه ارتباط مستقیم این هفته به 
بیان مشکالت و دغدغه های خود در حوزه های مختلف شهری 

پرداختند.
به گزارش همشهری، در این جلســه که صبح دیروز در سالن 
جلسات ساختمان شماره 2ســازمان بازرسی شهرداری تهران 
برگزار شد، رضا ناصری ســرای، رئیس مرکز سامانه مدیریت 
شهری و نظارت همگانی با بیان اینکه جلسات ارتباط مستقیم 
بیش از 2 سال بود که به دلیل شیوع کرونا به صورت تلفنی برگزار 
شده بود، افزود: »ما تالش کردیم تا این جلسات دوباره به صورت 
حضوری و متمرکز برگزار شود و شروع آن نیز با حضور شهردار 
و مدیران مناطــق 5و 16بود «. او اظهار امیــدواری کرد که در 
جلسات ارتباط مستقیم، بخشی از نارضایتی و اعتماد از دست 
رفته شهروندان مجددا احیا شود و شاهد افزایش مشارکت های 

مردمی باشیم.
در جلسه ارتباط مســتقیم این هفته، شهردار منطقه 5حضور 
نداشت و معاونان شهردار پاســخگوی تماس های شهروندی 
بودند که از مجموع این تماس ها، موضوعات مربوط به جانوران 
موذی، تغییر کاربری و ساخت وساز غیرمجاز از فراوانی بیشتری 
برخوردار بودند. شهردار، معاونان و مدیران منطقه 16نیز در این 
جلسه به تماس های شهروندان پاسخ دادند که دستورات الزم 

برای رسیدگی به درخواست ها و مشکالت مطروحه داده شد.
در این میان، موضوعات مربوط به فضای سبز، سد معبر، پسماند 
و موضوعات حوزه شهرسازی بیشترین تماس های شهروندان 

منطقه 16را به خود اختصاص داده است.

سعیدغضنفری
مدیرعاملسازمانبهشتزهرا)س(

درشــأنآرامســتانمؤمنــاننیســت
کــهتصویــرخانمهــایمؤمــنرابــه
شــکلکشــفحجــابوبیحجــابروی
ســنگهایقبــرحکاکــیکننــد.ایــن
تصاویــریهــمکهنصــبکردهانــدهمه
متعلقبــهدورههــایپیشــینبــودهودر
چندماهــهاخیرمــاخانوادههــارادعوت
کردهوبارضایتآنها،۹۸ســنگقبرکه
تصاویرمکشوفهداشــتند،جمعآوریو
اصالحشد.درصورتیکهسنگفروشیا
نصابنسبتبهنصبچنینتصاویری
اقــدامکند،دیگراجــازهفعالیــتبهآنها

نخواهیمداد.

سعیدبیگی
مدیرعاملشرکتساماندهیصنایعو

مشاغلشهر
تهــراننزدیــکبــه1۳هــزاردســتفروش
داردکهشــهرداریعالوهبرســاماندهی
۵هزاردستفروشســالقبل،ازابتدای
امســالبــاراهانــدازی۸روزبــازار،حــدود
یکهزاردستفروشدیگرراساماندهی
کــردهاســت.روزبازارهــادرمناطــق۵،
۶،۸،۲۲و۴فعــالهســتند.ظرفیــت
بــازارمنطقــه۸حــدود۳۰۰غرفــهو۳۰۰
دســتفروشومنطقه۶حدود۴۰۰غرفه
میــدان اســت. ۴۰۰دســتفروش بــا
ونک،بوســتانملتوبوســتاناندیشه
بهصورتفصلیوفروشــگاهیدرقالب
غرفــهبــرایعرضــهتولیــداتخانگــیو

حمایتازمشاغلخانگیاست.

نقل قول خبر

عکس خبر

عدد خبر

خبر

زهرا شمس احسان؛ رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهرانیادداشت

مدیرعامــلســازمانرفــاه،خدمــاتو
مشــارکتهایاجتماعــیشــهرداری
تهــرانازراهانــدازی۴مرکــزتســهیلو
توســعهکســبوکاروکارآفرینــیخبر
گفــت: احمدیصــدر احمــد داد.
همزمانبابرنامههایهفتهکارآفرینی
وآمــوزشمهارتهــایفنــیوحرفهای
۲مرکــزدرمنطقــهیــکو۲مرکــزدیگر
هــمدرمناطــق۶و1۵بــاهــدفترویــج
وتوســعهمشــاغلشــهریوارتقــای
زیســتبومکارآفرینــیدرمدیریــت
شهریبهرهبرداریمیشوند.نشست
باشرکتهایدانشبنیانهمازدیگر
اقداماتاینسازماندرگرامیداشت

اینهفتهخواهدبود.
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سیدمحمدموسوی،شهردارمنطقه11
گفت:ازمیانســاختمانهایناایمن
منطقه،11ساختمانوضعیتبحرانی
دارنــدکــهبــاارتباطــیکــهباسیســتم
وضعیــت کردیــم برقــرار قضایــی
ایمنســازیآنهــارابهصورتمســتمر
وبــاتأکیــدویــژهدنبــالمیکنیــم.این
ساختمانهایناایمنوبحرانیعمدتا
پاســاژهایتجاریهســتندوبــاتعداد
قابلتوجهــیکســبه،عمدتــاقدمــت
باالی۵۰ســالدارندوایمنسازیآنها
مســتلزمتخلیــهیــاپلمــبوتعطیلــی
اســتکــهبــاایــنکارکســبهبیــکار

میشوند.

11
ساختمان

نفرآباد در شمایل جدید
پروژه قبلی نفرآباد قرار بود این محدوده را کامال تخریب و 
براساس معماری ایرانی- اسالمی بازسازی کند. اگرچه این 
طرح دیگر اجرا نمی شود اما در طرح کنونی محله نفرآباد 
هم توجه به نیاز های یک محله سنتی دیده شده است که 

بخشی از آن شامل این موارد می شود.
  10پروژه مسکن الگو 

  5پارکینگ زیرزمینی 
  مراکز خدمات اجتماعی

  زائرسرا
  تکیه

  زورخانه
  بوستان

مکث
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کتلت عدس 
عدس سرشار از فیبر است و این فیبرها به کنترل کلسترول 
خون کمک بســیاری می کند.منیزیم موجود در آن نیز برای 
بافت استخوان ها و ساخت پروتئین مفید است. کنترل دیابت، 
بهبود وضعیت گوارشی، پیشگیری از تصلب شریان ها،  کنترل 
وزن و... ازجمله مزایای مصرف عدس است. البته در کنار تمام 
این خواص،  مضراتی نیز دارد.از دیدگاه طب ســنتی مصرف 
عدس موجب افزایش سودا شــده و در نتیجه موجب غلظت 
خون می شود.به جز این افراد دارای سنگ کلیه و زخم معده 
هم باید در مصرف آن محتاطانه عمل کنند. اما کتلت یکی از 
غذاهای بسیار محبوب ایرانی هاست و تقریبا با هر ذائقه ای جور 
است به خصوص اگر در کنار آن ساالد یا ماست و خیار نیز سرو 

شود.کتلت عدس،  کتلتی بدون گوشت و البته لذیذ است.

مواد الزم:
  عدس 1لیوان 

  سیب زمینی 1عدد بزرگ
  پیاز 1عدد کوچک 

  تخم مرغ 3عدد
  پودر سیر 1قاشق چایخوری 

  آرد سوخاری 3 قاشق غذاخوری 
  نمک و فلفل و زردچوبه به مقدار الزم

  ماست 1قاشق غذاخوری

عدس را از چند ســاعت قبــل در آب خیــس کنید.عدس 
خیس خورده را داخل قابلمه بریزیــد و 2تا 3لیوان آب به آن 
اضافه کنید. در قابلمه را ببندید و روی حرارت متوســط قرار 
دهید تا بپزد. پس از اینکه آب آن کشــیده شد عدس ها را با 
کمک همزن، گوشــت کوب برقی یا چرخ گوشــت،  خوب له 
کنید. سیب زمینی  ها را نیم پز کرده و سپس ریز رنده کنید.پیاز 
را رنده کنید و با دست کمی فشار دهید تا آب اضافی پیاز گرفته 
شود سپس عدس، سیب زمینی، تخم مرغ، پودر سیر، نمک و 
فلفل و زردچوبه را به پیاز اضافه کنید و خوب مخلوط کنید تا 
مایه کتلت یکدست شود سپس آرد سوخاری را اضافه کنید و 
در آخر ماست را نیز به مواد بیفزایید.پس از اینکه مایه کتلت 
آماده شد داخل ماهیتابه مقداری روغن بریزید و روی حرارت 
متوسط قرار دهید تا داغ شود. دست تان را مرطوب کنید یا به 
سفیده تخم مرغ آغشته کنید و مقداری از مایه کتلت را بردارید 
و به شکل گرد حالت دهید و داخل روغن داغ بیندازید تا سرخ 
شود سپس برگردانید تا طرف دیگر آن نیز سرخ و برشته شود. 

البته می توانید کتلت ها رو قالب نیز بزنید.

نکته: می توانید به جای آرد سوخاری از آرد نخودچی استفاده 
کنید. مایه کتلت را زیاده از حد سفت نکنید بلکه تا اندازه ای آرد 
اضافه کنید که بتوانید با دست مرطوب به شکلی که خواستید 

دربیاورید.

امر به معروف از دیدگاه امام صادق ع 
امام صــادق)ع( درخصــوص امر به معــروف و نهی 
از منکــر،  در ســخنان و احادیث مختلــف،  نکات و 
توصیه هایی را عنوان کرده اند. به گفته ایشان،  امر به 
معروف و نهی از منکر،  2صفت از صفات خداوند است. 
امام صادق)ع( همچنین در چندین روایت هشــدار 
می دهند که هالکت و عواقب سوء بی تفاوتی در نهی از 
منکر،  تنها عاملین به منکر را در بر نمی گیرد بلکه تمام 
کسانی که سکوت کرده اند جزو هالک شدگانند چرا 
که در گناه آنان شریکند. ایشان می فرمایند: مهربان 
و خیرخواه مردم باش،  حالل و حرام را بشناس،  خود 
به چیزی که امر می کنی عمل کن، با مردم مدارا کن، 
 با گفتار و لحن نیک با مردم سخن بگو، با تعصب امر 
و نهی نکن، به دنبال انتقام جویی و شکایت نباش، از 
عیب های خود غافل نباش، مراقب باش فریب شیطان 
و نفس خود را نخوری،  بر رفتار بدی که با تو می شود 
صبور باش،  با هرکس به فراخور حال و منزلت او رفتار 

کن و اگر با تو مخالفت شد شکیبا باش.

مراقبت از اتومبیل در فصل گرما 
تابستان با گرمای ســوزان خود هر چیزی را می تواند دچار 
آسیب کند، به خصوص اتومبیل ها را که تمام بدنه و اجزای 
آن از جنســی هســتند که گرما را به خود جذب می کنند 
از این رو گرمای بیش از حد به معنی مشــکل در رانندگی 
شماست. این ترفندها به شما کمک می کند تا ماشین خود 

را در تابستان سالم و خنک نگه دارید.
  برای شیشه ها از سایه بان استفاده کنید.

  هر هفته سطح روغن موتور را بررسی کنید.
  اول فصل گرما کولر را بررسی و گاز آن را شارژ کنید.

  تسمه و خشک کن اتومبیل را بررسی کنید.
  هر هفته باد تایرها را بررسی و تنظیم کنید.

  ترموستات روی موتور را باز نکنید.
  قبل از روشن کردن کولر چند دقیقه شیشه ها را باز کنید.

  مخزن شیشه شوی را همواره پر نگه دارید.
  تسمه پروانه را به ازای هر 10هزار کیلومتر بررسی کنید.

  از سالمت قسمت های مختلف سیستم مانند ترموستات، 
پمپ آب، شیلنگ ها و در رادیاتور قبل از اضافه کردن ضد یخ 

اطمینان پیدا کنید.

ترفند

روشنا

تنور گرم

پیشگامانسنتشکنی

مکث

آزاده حبیبي تنها

حجت االسالم محمدرضا 
زائری، چهره سرشناس 
فرهنگــی و مــدرس 
دانشــگاه، نظرات و دیدگاه های قابل توجهی در زمینه ازدواج دارد. او 
معتقد است ازدواج اگر آسان نشود، زنگ خطر بزرگی برای جامعه به صدا 
درخواهد آمد. این روحانی با بیان اینکه نکته اصلی در بررسی مسئله 
ازدواج، نقــش و جایگاه خانواده در ایجاد این ثبات اجتماعی اســت، 
می گوید: »باید اعتراف کنیم که هنوز این باور که ازدواج امری مهم در 

اجتماع است به شکل عمومی در سطوح مختلف وجود ندارد.«
به گفته زائری نگاهی که در باورهای دینی و اعتقادات اسالمی 

در مورد ازدواج وجود دارد این است که خانواده اساس اجتماع 
و بنیاد شکل دهنده دین اشــخاص است؛ مثال امام صادق)ع( 

می فرمایند 2رکعت نماز شخص همســردار از ۷۰رکعت نماز 
شخص مجرد برتر است یا پیامبر اکرم)ص( می فرمایند که در 

پیشگاه خداوند تعالی، نشستن مرد در کنار همسر خود، 
از اعتکاف در مسجد من، محبوب تر است.

محمدصادق خسروی علیا
روزنامه نگار گفت وگو

زائری معتقد اســت خانواده های امروزی مسئله 
ازدواج را به عنوان اولویت قلمداد نمی کنند: البته 
گرفتاری ها، مشــکالت اقتصــادی و همینطور 
محدودیت هایی هم پیش روی خانواده هاست اما 
با ازدواج آسان، می شود خیلی از مسائل را حل کرد 
ولی خانواده ها وقتی مورد خطاب قرار می گیرند 
که مثال ازدواج را به شکل ساده تری برگزار کنند 
و توقعات را پایین بیاورنــد، می بینیم که حاضر 
نمی شوند تن به این کار بدهند چون این اولویت 

را چندان که باید هیچ کدام از ما درک نکرده ایم.
این کارشناس فرهنگی در تشــریح این مسئله 
می گوید: مثال اگر شــخصی مبتال بــه بیماری 
شود حاضر هســتیم برای درمان او از خوراک و 
آســایش و زندگی مان بگذریم. خیلی ها برای 

درمان اعضای خانواده شان حتی خانه شان 
را می فروشند تا در کشورهای دیگر شانس 
درمان عزیزشــان را امتحان کنند. این 
به معنای آن اســت که درمان به عنوان 

یک اولویت بــرای خانواده ها درک 
شــده اســت اما بــرای ازدواج 

فرزندان که یــک امر ضروری 
است کمتر پدر و مادری حاضر 

است حتی خودروی شخصی اش را برای این امر 
الهی بفروشد.

ازدواج آسان در دیگر کشورها!
زائری اهمیت ازدواج در کشورهای دیگر را اینطور 
بررسی می کند: در بسیاری از کشورها به خصوص 
کشــورهای اروپای شــرقی هنگامی که پسر و 
دختــری می خواهند ازدواج کننــد هزینه های 
زندگی را خودشــان تامیــن می کننــد. آنها با 
حداقل ها شروع می کنند. جشن ازدواج شان بسیار 
ساده، در حد یک عصرانه و نهایتا یک شام برای 
20 تا 2۵نفر اســت، آن هم برای اعضای خانواده 
و دوستان بسیار نزدیک. آنها زندگی را به شکلی 
شــروع می کنند که اگر بخواهند یک مهمانی 
بدهند بیشتر از 2ظرف برای پذیرایی ندارند 
اما با این حال زندگی را تشکیل می دهند، 
چون شــروع زندگی مشــترک برایشان 
اولویت است اما در ایران جهیزیه که 
برای یک زندگــی درنظر گرفته 
می شــود در کمترین حالت 
100 - 200 میلیون تومان 
اســت. به همین دلیل من 

معتقــدم ازدواج در ایران 
حواشی بســیاری دارد از 

جشن های آنچنانی گرفته 
تــا فیلــم و عکس و تــاالر و 

بریز و بپاش های دیگر.

برخورد شعاری نهادها 
زائری با بیان اینکه برای من روحانی 

باید مسئله ازدواج به عنوان یک مسئله 
اعتقادی و دینی، مهم تر از ســایر مســتحبات 
باشــد می گوید: چند وقت دیگر  ماه محرم است. 
آنها که اعتقاد دارند باید پــای کار بیایند و آگاه 
شــوند همانطور که برای برپایی این مراسم نذر 
سیدالشهدا)ع( می کنند که به جا و درست است، 
در کنــار آن باید بــرای شــکل دادن به زندگی 

جوان ها و تامین ازدواج آنها نذر کنند.
 او ادامه می دهد: من اعتقاد دارم که باور جدی و 
اساسی به ازدواج نیست. این اعتقاد وجود ندارد که 
جامعه در حال آتش گرفتن، سوختن و نابود شدن 
است. باید برای این مسئله ترسید، حرص خورد 

و از جا پرید!
این کارشناس فرهنگی در پاسخ به این پرسش 

که بــا توجــه به 
فرمایشات رهبری مبنی بر ازدواج آسان آیا برنامه 
عملیاتی خاصی در رابطه با ازدواج سراغ دارید؟ 
اینطور توضیح می دهد: نهادهــا در حال تعارف، 
شعار و تبلیغات بی اثر هستند؛ مثال وقتی تلویزیون 
در تیزرها و آنونس های تبلیغاتی برای تبلیغ یک 
کاال، خانواده ای را به نمایــش می گذارد که تازه 
ازدواج کرده اند اما آشپزخانه این خانواده به اندازه 
کل زندگی من و شما می ارزد، در واقع این تبلیغ 
به شکل بسیار مؤثر و مســتقیم به مخاطب خود 
می گوید ازدواج با امکانات ساده و ابتدایی ممکن 
نیست. به نظر من نمی توان اینها را نادیده گرفت و 

همه اینها را باید در کنار هم قرار داد و دید.
زائــری معتقد اســت در حــوزه ســینما و هنر 
و رســانه های ما، همراهی آنچنانــی برای تبلیغ 
ازدواج آسان وجود ندارد: گاهی رسانه ها اقداماتی 
انجام می دهند اما دستگاه های اجرایی همکاری 
نمی کنند و برعکس. صدا و ســیما به شکل کامال 
تعارفی و شعاری فرمایشات رهبر معظم انقالب 
را پخش می کند که ازدواج را آسان کنید اما چند 
ثانیه بعد تبلیغاتی پخــش می کند که به صورت 
مستقیم و بسیار مؤثر به ذهن مخاطب القا می کند 

که ازدواج آسان ممکن نیست!

پويشى براى ازدواج آسان
وي

 غر
رام

 : به
رح

ط

بي اهمیتي به مسئله ازدواج، زنگ خطر بزرگي براي جامعه است

گفت وگو با حجت االسالم محمدرضا زائری

این کارشناس فرهنگی با بیان اینکه من با خیلی ها درباره ازدواج ساده و 
آسان صحبت کرده ام اما واکنش آنها جالب است: جواب همه آنها این است که 
چرا من فرزند خود را انگشت نما کنم؟ چرا من باید قدم اول را بردارم؟ و به این 
شکل است که کمتر کسی حاضر می شود ازدواج را برای جوانان تسهیل کند.

زائری در پاسخ به این پرســش که کدام نهادها در قبال ازدواج مسئولیت 
دارند؟ می گوید: روحانیت و حوزه ها برای تبیین نظری و نرم افزاری موضوع 
ازدواج مسئولیت دارند. مسئوالن اجرایی هم برای تامین زیرساخت های 
الزم و حوزه ســخت افزاری ماجرا که حداقل هایی مانند مسکن و افزایش 

درآمد و... برای ازدواج فراهم شود، مسئولیت دارند. او ادامه می دهد:  رفع 
چالش ها در مورد ازدواج باید همزمان و با هم اتفاق بیفتد و همه در سطوح 
مختلف برای به ثمر رساندن آن باید برنامه ریزی  کنند. چه سیاستگذاران و 
مسئوالن کشور در برنامه ریزی ها و قانونگذاری ها و چه نهادهای رسانه ای 
در برنامه های تبلیغی و چه خود خانواده ها در به ثمر رسیدن این امر شریک 
و مسئول هستند. گاهی خانواده سهم خود را اجرا می کند و ازدواج آسان 
را انجام می دهد اما بار روانی به دلیــل عدم ظرفیت های تبلیغی و اجرایی 

مشکل ساز می شود که برای همه اینها باید فکر اساسی کرد.
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 درخواست مردمی 
درباره سد كسلیان

كارزار »نه به سد كسلیان« 3 هفته است كه آغاز شده و این 
روزها در صدر اخبار محیط زیســت كشور قرار دارد. در این 
كارزار از رئیس جمهور درخواست شده مجوز سد كسلیان 

ابطال و از ادامه روند احداث سد جلوگیری شود.
بنا بر بند 3 ماده ۶ مصوبه هیأت وزیران  به تاریخ  24شهریور 
82 به منظور كاهش و توقف عوامل مهم تخریب جنگل های 
شــمال كشــور، فعالیت های عمرانی ناســازگار و مخرب 

جنگل های كشور ممنوع شده است.
اكنون جمعی از تشکل های مردم نهاد محیط زیستی و منابع 
طبیعی كشور، فعاالن اجتماعی و كنشگران محیط زیست و 
منابع طبیعی، جوامع محلی قائمشهر و سوادكوه، با توجه به 
ارزیابی ها و آثار زیست محیطی سد بر جنگل های هیركانی 
و منابع بیولوژیک رودخانه كسلیان، با احداث سد كسلیان 

سوادكوه مخالفت كرده اند.
احداث سد كسلیان با گنجایش ۱2۰ میلیون مترمکعب، در 
فاصله تنها ۱۱ كیلومتر از سد ۱۵۰ میلیون متر مکعبی لفور 
)البرز( و در فاصله ۱۰ كیلومتری از سد 2 میلیون مترمکعبی 
ســنبل رود و در فاصلــه ۱۹ كیلومتری از ســد 3 میلیون 
مترمکعبی برنجستانک به بهانه تأمین آب شرب و كشاورزی 
مردم شهرهای قائم شهر و ســوادكوه طراحی و برنامه ریزی 
شده است. اما احداث این سد می تواند پیامدهای اجتماعی، 
اقتصادی و خسارات زیست محیطی جبران ناپذیری به دنبال 
داشته باشد. مرگ خاموش رودخانه كســلیان یکی از این 
موارد است كه در اثر تغییرات حرارتی رودخانه، از بین رفتن 
جایگاه تخم ریزی طبیعی انــواع ماهیان بومی كپور و زردپر 
)اورنج(، از بین رفتن توان خودپاالیی رودخانه، كاهش ارزش 
عناصر حیات زا به علت ته نشین شدن رسوبات در پشت سد 
و عدم رشد كافی پالنکتون ها و بنتوزها در رودخانه ها نقش 
مهمی در تغذیه ماهیان دارند. همچنین تخریب 8۰۰ هکتار 
از جنگل هــای هیركانی پلنگ دره با گونه هــای اندومیک، 
ارزشمند و ممنوع القطع و تحمیل هزینه های سنگین مالی 
بر جیب ملت در شرایط ســخت اقتصادی كه در بلندمدت 
به ضرر منافع عمومی كشور است از جمله پیامدهایی است 
 كه امضاكنندگان معتقدند احداث ســد كسلیان به دنبال 

خواهد داشت.
امضا كنندگان ایــن كارزار كــه از 3هزار نفــر عبور كرده 
اند از رئیس جمهور خواســتار ابطال مجوز ســد كسلیان و 
جلوگیری از ادامه روند احداث سد هستند و معتقدند عواقب 
اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی احداث این سد بر عهده 

تصمیم گیران و مسئوالن اجرایی این طرح است. 

كارزار

همین چند روز پیش بود كه ســخنگوی طالبان 
در توییتی اعالم كرد »هیأتی تحت سرپرســتی 
وزیر انرژی و آب موظف شد تا جریان كار بندهای 
كمال خان و بخش آباد را از نزدیک بررسی كرده 
و جریان كامل آن را ارائه كند. هدف این است كه 
كارهای باقیمانده هردو بند هرچه زودتر تکمیل 

شده و به بهره برداری برسند.«
این  بند ها، تنها 2سد از 2۰سدی است كه دولت 
كنونی افغانســتان اعالم كرده كــه در غرب این 
كشــور احداث خواهد كرد. احداث این بند ها در 
شــرایطی اســت كه حقابه ایران از رود هایی كه 
 این ســد ها را پرآب می كند، سال هاست تامین 

نشده است.
علی سالجقه، رئیس سازمان محیط زیست اعالم 
كرد كــه وزارت نیرو با همتایان خود در كشــور 
افغانستان جلسه داشته  اما متأسفانه این جلسات 
به نتیجه نرسیده است، چون طرف مقابل زیر بار 
اعداد و ارقام ما نمی رود. منظور او از اعداد و ارقام 
82۰میلیون مترمکعب آب ساالنه از جریان ثابت 
رودخانه هیرمند اســت كه در سال۱3۵2 طی 
معاهده ای بیــن ایران و دولت وقت افغانســتان 

تعیین شد. 
در آن زمان تغییرات اقلیمی آنچنان نبود كه این 
آب كفاف میانگیــن آب در تاالب های هامون را 
ندهد. این تاالب ها عالوه بــر اینکه معاش مردم 
محلی از كشــاورزی و صید را تامیــن می كرد، 
محل زمســتان گذرانی و حضور میلیون ها پرنده 
مهاجر بود. اما حاال بستر تاالب به كانون ریزگرد 
تبدیل شــده و عامل اصلی مهاجرت از شــهرها 
 و روســتا های اســتان سیســتان و بلوچستان

 شده است.

مکانیسم دیپلماسی
به گفته كارشناســان، برای احقاق حقوق ایران 
نخستین مکانیســمی كه باید به كار برده شود، 
دیپلماسی است و آن هم به دلیل توسعه كشاورزی 
و عدم ثبات سیاسی در افغانستان تا كنون به نتیجه 

نرسیده است. 
ضمن اینکه تالش برای مذاكره بر ســر حقابه در 
ایران نیز با كندی صورت گرفتــه  و تا زمانی كه 
نتایج اكولوژیک خشــکی تاالب های هامون رخ 
نشان نداده بود، این مذاكرات همچنان با كندی 
پیش می رفت. در دولت جدید صحبت از مذاكره 
حقابه هامون بیشــتر از قبل شده  ولی هنوز هیچ 

نتیجه ملموسی به دست نیامده است.
تاالب هامون مشــتمل بــر دریاچــه، بركه ها و 
باتالق هایی اســت كه ســطح آن مرتبا در حال 
نوسان و تغییر است. در منطقه سیستان، 3هامون 

به نام های پوزک، صابری و هیرمند قرار دارد. این 
هامون ها به طور مجزا از منابع آبی جداگانه تغذیه 
می شــوند ولی در موقع حداكثر آبگیری به هم 
می پیوندند. ظرفیت تاالب های سه گانه هامون در 
مجموع بین ۱7 تا ۱2میلیارد مترمکعب است ولی 
حداقل  آبی كه نیاز زیستی اكوسیستم منطقه را 

تامین می كند، 7میلیارد مترمکعب است. 
داوود میرشکار، مدیركل حفاظت محیط زیست 
استان سیســتان و بلوچســتان در گفت وگو با 
همشهری می گوید: 2سد ارغنداب و كجکی در 
باالدست رودخانه هیرمند قرار دارد و در ادامه به 

بند كمال خان می رسد. 
بند كمال خان یک خروجی دارد كه می بایســت 
آب را به سمت غرب جاری كرده و پس از پر كردن 
تاالب های هامون در ایران، راهی »گود زره« درون 
خاک افغانستان شــود. این مسیر طبیعی است 
ولی متأسفانه افغانستان با دور زدن ایران و بدون 
درنظر گرفتن موضوعات زیست محیطی و حقابه 
تاالب آب بند كمال خان را مســتقیم به گود زره 
هدایت كرده است. »گود زره« 3۰سال آبگیری 
نشــده اســت و هر آبی در آنجا به تلخاب تبدیل 
شده و از بین می رود. متأسفانه نبود ثبات سیاسی 
مناسب در افغانســتان منجر به این تصمیمات 

شده است. 
بعد از بند كمال خان هم بندهای بزرگ و كوچک 
زیادی احداث شده و آب به زمین های كشاورزی 
در افغانستان هدایت شده اســت. تامین حقابه 
ایران نیاز به دیپلماسی قوی آب دارد. او با اشاره 

به سدهای دیگری كه اكوسیستم شرق كشور را 
متاثر خواهد كرد، می گوید: »ســد »بخش آباد« 
روی »فراه رود« در شــمال افغانســتان در حال 
احداث اســت و با احــداث آن در بخش صابری 
تاالب هامون ایران هم سهم آبی نخواهیم داشت.«

برنامه افغانستان برای مدیریت منابع آب
به اســتناد جزئیــات برنامه دولت افغانســتان 
به منظور بهبود شــرایط مدیریــت منابع آب در 
این كشــور، كار روی 42ســد بزرگ كه عمدتا 
روی رودهای مرزی افغانســتان مستقر است، به 
همراه توسعه زمین تحت پوشش شبکه آبیاری از 
2.4میلیون هکتار به 3.۱میلیون هکتار در دستور 
كار دولت افغانستان است. اینها بخشی از سد هایی 
است كه روی رودهای مؤثر در حوضه های آبخیر 

در ایران بسته می شود. 
چندی پیش مولوی عبدالسالم مستوفی، رئیس 
مدیریت آب حــوزه غرب افغانســتان به فارس 
گفت بود حکومت افغانســتان متعهد اســت تا 
آب های افغانستان را به درستی مدیریت كند و در 
برنامه های درازمدت حکومت برای ذخیره آب و 
تقسیم عادالنه آن قرار است تا 8۵سد آبی احداث 
شود. در گام نخست كار بررسی سدهای آبی در 
افغانستان به اتمام رسیده است كه تنها در حوزه 
غرب افغانستان 2۰سد آبی بزرگ و كوچک ایجاد 

خواهد شد.
به گفته داوود میرشکار، سدسازی ها در افغانستان 
بدون رهاسازی حقابه ایران، عالوه بر از بین بردن 

معیشت مردم در حوزه های كشاورزی، صیادی، 
دامپروری و گردشــگری منجر به بــروز پدیده 
ریزگرد در ایــران و در نتیجه تخلیه شــهرها و 
روستاها می شود. او حفظ اكوسیستم »تنگه احد 
نظام« را كه شامل ۵شهرستان حاشیه تاالب های 
هامون )زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز( با 
مجموع جمعیت بیش از 4۰۰هزار نفر جمعیت 
است، ضروری می داند می گوید: با دستور وزارت 
كشور در طرح »قرارگاه رزاق« به معیشت مردم 

رسیدگی خواهد شد. 
تامین آب شرب از منابع »چاه ژرف« و انتقال آب 
دریای عمان به سیســتان و چاه نیمه ها در حال 
پیگیری اســت. این پروژه ها ملی است و برخی 
از آنها باید از ســازمان حفاظت محیط زیســت 
مجوز دریافت كنند. برای چاه های ژرف كه هنوز 
مجوزی صادر نشده اســت و برای پروژه انتقال 
آب عمان نیز به دلیل اینکه محل برداشــت آب 
از دریای عمان تغییر كرده، مجری در حال اخذ 

مجوز جدید است.

طالبان حقابه هامون را نمی دهد
ایران عالوه بر دیپلماسی، به دنبال تأمین آب از چاه های ژرف و دریای عمان است

عدد خبر

پرنده و ۵۲گونه ماهــی تاکنون در تاالب 
انزلــی شناســایی شــده اند. بــه گــزارش 
زیســتگاه  تــاالب  ایــن  همشــهری،  
ارزشــمندی برای پرنــدگان مهاجــر آبزی 
و آبزیــان از جملــه ماهیــان بــاارزش 
استخوانی است و  6 شهرستان، ۱۳شهر 
و ۷6۸روســتا در حوضه آبریــز این تاالب 
قرار می گیرند. همچنین معیشت بیش 
از یــک میلیــون نفــر از ســاکنان حاشــیه 
تاالب به آن وابسته اســت. عدم احیای 
تاالب انزلی برای تامین معیشت، تبعات 
اقتصادی ، اجتماعی، زیست محیطی و 
امنیتی بســیاری بر زندگی مردم منطقه 

نیز خواهد گذاشت.

۲۶۴
گونه

خســارات ســیالب های جاری شده در 
ایــران بــا اجــرای عملیــات آبخیــزداری 
کاهش می یابد. به گزارش همشهری، 
ســازمان منابــع طبیعــی در ایــن بــاره 
اعــالم كــرده كــه هــر ســال ۲۹ اســتان 
کشــور بــه ویــژه اســتان هــای جنوبــی 
تحت تاثیر بارش های ســیل آســا قرار 
می گیرنــد و ســازه هــای آبخیــزداری و 
آبخوانداری در این استان ها می توانند 
عالوه بر كاهش خطر سیل، با آبگیری 

موجب خوشحالی مردم شود.

۷۰
درصد

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

بســتر هامون به کانــون ریزگــرد تبدیل 
شــده و عامــل اصلــی مهاجــرت از 
شــهرها و روستا های اســتان سیستان 

و بلوچستان به شمار می رود

حسن اکبری
معاون محیط زیست طبیعی سازمان 

حفاظت محیط زیست
نزدیک شدن انسان ها به زیستگاه حیوانات 
و غذادهی به حیات وحش مشکلی است که 
این روزهــا توجه کارشناســان حیات وحش 
را بــه خود جلــب کرده اســت. در عیــن حال 
تــداوم رونــد غذادهــی دســتی بــه خرس ها 
توســط کوهنوردان و گردشــگران می تواند 
منجر به تعارض بین حیات وحش و انسان 
و وقوع حوادث ناگوار برای انســان ها شود. 
برای مدیریت این معضل  باید آموزش های 
الزم داده شــود تا به خاطر خطای انســانی، 

حیوانات در اسارت نگهداری نشوند.

عباسعلی نوبخت
سرپرست سازمان منابع طبیعی کشور

بیــش از ۸۰۰۰ گونــه گیاهــی در کشــور وجــود 
دارد امــا متاســفانه در ســال های گذشــته بــا 
طبیعت مان به درســتی رفتار نکرده ایم این در 
حالی است که طبیعت عکس العمل رفتارهای 
نادرســت را بــه ما نشــان می دهــد. اگــر حفظ 
امنیــت زیســتی مــورد توجه قــرار نگیــرد قطعاً 
امنیــت ملــی و امنیــت غذایی کشــور بــه خطر 
می افتــد. در برنامــه ارتقای فرهنــگ حفاظت 
از محیط زیست باید برای ۱۳۷ میلیون هکتار 

عرصه طبیعی کشور برنامه ریزی شود.

نقل قول خبر



15 سه شنبه 4 مرداد 1401
 شماره  8552

آماده باش در جنوب
بارش های پراکنده در استان های جنوبی آغاز شد

بنابر پیش بینی سازمان هواشناسی بخش وسیعی از کشور تا پایان 
هفته جاری تحت تأثیر سامانه بارشــی جدیدی قرار می گیرد که 
پیامد آن بارش های ســنگین و جاری شدن سیل در جنوب کشور 
خواهد بود. در میان هشدارهای صادر شده اما رنگ قرمز مربوط به 
سیستان وبلوچستان، هرمزگان، فارس و کرمان است که البته همه 
این استان ها به گفته مدیران کل بحران در آماده باش کامل هستند.
مهم ترین نگرانی از وقوع سیل و بارش های سیل آسا را شاید بتوان 
مربوط به هرمزگان دانست که این روزها با لرزه های پیاپی دست و 
پنجه نرم می کند. آخرین زلزله های به وقوع پیوسته در این استان 
مربوط به شنبه شب )یك مرداد(  بوده است که طی آن ۲زمین لرزه 

شدید با قدرت 5.7 و 5.8 ریشتر بخش هایی از هرمزگان را لرزاند.
با وجود این مدیرکل بحران هرمزگان بــا بیان اینکه بارندگی ها از 
یکشنبه شب و از شمال استان  آغاز شده است به همشهری می گوید : 
در مناطق زلزله زده مشــکل خاصی نداریم، زیــرا همه افرادی که 
خانه هایشان آسیب دیده در کانکس به سرمی برند و حتی چادرهایي 
هم توزیع شده است و برای نگهداری وسایل هم کیسه هاي برزنتي 

دارند و جای نگرانی نیست.
مهرداد حسن زاده با بیان اینکه استان در آماده باش کامل قرار دارد، 
توضیح می دهد که الیروبی رودخانه ها و همچنین بررســی نقاط 

حادثه خیز هم انجام شده است.
در کرمان هــم مانند هرمــزگان آماده باش کامل برقرار اســت و 
بارش ها به صورت پراکنده آغاز شده، اما مدیرکل بحران این استان 
به همشهری توضیح می دهد: طی ۲ســال گذشته ۲00کیلومتر 
از رودخانه های اولویت دار الیروبــی، 50کیلومتر دایك حفاظتی 
و ســیل بند در اطراف روســتاها و شــهرهای ســیالبی ایجاد و 
استحکام بخشي پل ها و ابنیه ها و راه ها هم در دستور کار است، اما 
درصورت وقوع سیل با معضل کمبود اعتبار برای اقدامات فوری و 

اضطراری مواجه هستیم.
مجید سعیدی با بیان اینکه اوج بارندگی چهارشنبه و پنجشنبه 
و جمعه در کرمان اتفاق می افتد، می گوید: پیش بینی شده است 
جنوب، شرق و غرب استان بیشتر تحت تأثیر این سامانه بارشی 
باشند. مدیرکل بحران سیستان وبلوچستان هم توضیح می دهد 
که به دستور اســتاندار تا پایان فعالیت سامانه بارشی مرخصی و 
ماموریت تمامی فرمانداران، بخشــداران، دهیاران، شهرداران و 
اعضای ستاد پیشــگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ 
به بحران استان لغو شده است. به گفته علیرضا شهرکی، با توجه 
به پیش بینی فعالیت این سامانه بارشی در افغانستان و احتمال 
جاری شــدن رواناب در رودخانه هیرمند قرار شــد شرکت آب 
منطقه ای استان نسبت به پاکســازی و الیروبی مسیر جریان و 
هدایت حداکثری آب به چاه نیمه ها نیز اقدام کند. اوج بارش های 
سیل آسا در اســتان فارس هم برای منطقه الرستان و شهرهای 
جنوبی استان در روزهای ششم و هفتم مرداد پیش بینی شده که 

در این مناطق هم آماده باش کامل برقرار است.

عدد خبرهواشناسی

مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی 
گفــت: عملیات بهســازی و چهارخطه 
شــدن 7.5کیلومتر از محور پیرانشهر 
بــه سردشــت آغــاز شــده و امســال 
4کیلومتر از این مســیر با ۸۰۰میلیارد 
ریال اعتبــار بــه بهره برداری می رســد. 
به گزارش ایرنا، سیدمحســن حمزه لو 
افــزود: بــرای اجــرای کل ایــن طــرح 
144۰میلیــارد ریــال اعتبــار پیش بینی 

شده است. 

800
میلیارد

ایجانغربی
آذرب

فرمانــدار گــرگان گفــت: در ســفر 
اسفند سال گذشــته دولت به استان 
گلســتان 2661میلیــارد تومــان اعتبار 
برای شهرستان گرگان مصوب شد که 
در همین راستا 61پروژه اولویت دار در 
شهرســتان شناســایی و در دستور کار 
قرار گرفته اســت. به گزارش تســنیم، 
عیســی پایین محلــی افــزود: اعتبــار 
 بــرای 17دســتگاه اجرایــی در گــرگان 

پیش بینی شد.

61
پروژه

گلستان

حاال دیگر فقط میبدی ها نیســتند که نجمــه هاتفی را 
می شناسند؛ بانویی که عکس نقاشی های بداهه اش روی 
درهای آهنی و سطل های زباله شهر میبد یزد دست به دست 
می چرخد. هاتفی، نه دستی بر قلم داشته و نه مثل بسیاری 
از هنرمندان از کودکی نقاشی کشیده، فقط یك میل باطنی 
او را به نقاشی دعوت کرده تا رنگی به شهر بپاشد و به اندازه 
خودش بتواند ســهمی در حال خوش شهروندان داشته 
باشد. حاال برخی  دیوارهای عریض و طویل شهر که زیر بار 
فرسودگی کمر خم کرده بودند هم با نقاشی دیواری های او 
لباس کهنگی از تن درآوردند و قد راست کرده اند. با نجمه 
هاتفی درباره رنگ آمیزی مبلمان شهری و نقش آن در حال 

خوش شهروندان گپ زدیم که می خوانید.

در آهنی باغ؛ بوم نقاشی
با لهجه شــیرین یزدی صحبت می  کند. 40سالگی را رد 
کرده و مادر ۲فرزند است. هر چند نقاشی و سر و کار داشتن 
با رنگ روغن و گچ و زغال را همیشــه دوست داشته، اما 
هیچ وقت فرصتی برای فکر کردن به آن نداشته است. نجمه 
هاتفی می گوید: مادرم اصرار داشت باید خیاطی بلد باشم 
و فکر نقاشی را از سرم بیرون کنم. خیاطی را یاد گرفتم، اما 
دوست نداشتم. روزگار تا سال گذشته برای هاتفی بر یك 
پاشنه می چرخید تا اینکه یك روز ناراحتی از زمانه امانش 
را برید و به کوچه زد و با گچ و زغال روی در آهنی باغی در 
همسایگی شروع به نقاشی کشــیدن کرد. در آهنی باغ، 
سنگ صبورش شد و درد دلش را شنید. هر  چند روز یك بار 
روی در آهنی نقاشی می کشید و پاک می کرد. همسایه ها 
و رهگذران با دیدن نقاشــی های نجمه هاتفی روی در باغ 
تشــویقش می کردند. بانوی نقاش میبدی ادامه می دهد: 
صاحبان باغ با نقاشی من روی در آهنی باغ موافق بودند و 
من هم خیلی خوشحال شدم که برای خودم یك بوم نقاشی 

دارم؛ جایی که هر روز بتوانم نقاشی بکشم.

گچ رنگی بهترین هدیه بود
نجمه هاتفی برای نقاشی وسایلی نداشت. ۲لنگه در آهنی 
باغ شده بود بوم نقاشی و گچ سفید ساختمانی و زغال هایی 
که با سوزاندن چوب درســت کرده بود هم شده بودند تنها 
وسیله نقاشی او. می  گوید: مشغول نقاشی بودم که یك بچه 
مدرســه ای برای من گچ رنگی آورد. نمی شناختمش ولی 
دیده بود که من هر روز روبه روی در آهنی می نشینم و نقاشی 

می کشم.گچ هایی که برایم آورد بهترین خاطره زندگی ام 
شد. او درباره طرح هایی که روی در آهنی می کشید، اینطور 
برایمان می  گوید: به نقشی که می خواستم روی در آهنی 
بکشم فکر می کردم. مثال طبیعت یا قصه ای که از داستان 
زندگی ائمه)ع( می دانستم. گچ یا زغال را که برمی داشتم، 
در مدت نیم ساعت بدون اینکه به هیچ چیز فکر کنم، نقاشی 
را تمام می کردم. نقاشی کردن من لطف خداست. استعدادی 

که به من عطا کرده و تا االن نتوانستم از آن استفاده کنم.

جوانی دیوارهای خسته شهر
آوازه بانوی نقاش میبد به گوش شهردار رسید و قرار شد 
چند سطل رنگ و قلم مو در اختیار داشته باشد. می گوید: 
مشغول نقاشی بودم که متوجه حضور شهردار شدم. از کارم 
تعریف و به من پیشنهاد کرد تا دیوار ورزشگاه محمودآباد 
و دیوار شهرک بهمن را نقاشی کنم. هاتفی که طرح هایی 
از طبیعت را برای نقاشی دیواری انتخاب کرده است، ادامه 
می دهد: خیلی دوست دارم درهای آهنی بی روح شهر را 
رنگ آمیزی و نقاشی کنم. ولی باید از تك تك مالکان اجازه 
بگیرم و این، کاری است نشدنی. اما همین که توانستم چند 
دیوار شهر را رنگ کنم تا حال و هوای مردم شهر عوض شود، 
خوشحالم. خودم هم باورم نمی شد مردم شهر این همه از 
دیوارهای رنگی اســتقبال کنند. همه دیوارهای خسته و 
قدیمی شهر را می شناسم. کاش بتوانم با رنگ و نقش آنها 

را جوان کنم. هاتفی که با چند ســطل رنگ و قلم مو پای 
سطل های زباله می نشیند و نقش هایی کودکانه روی آن 
می کشد، می گوید: گل و بوته و طرح های کارتونی را روی 
سطل های زباله کشیدم تا هم بچه ها به آشغال ریختن در 

سطل تشویق بشوند و هم شهر زیبا شود. اگر سطل رنگ 
تمام شود، باید منتظر بماند تا از شهرداری برایش سطل 
رنگ تهیه کنند. می گوید که با حقوق کارگری همسرش 
فقط می تواند زندگی شــان را بچرخاند و پولی برای خرید 
رنگ نمی ماند. با وجود اینکه پسر 17ساله و دختر 14ساله  
نجمه هاتفی چندان راضی نیســتند مادرشان سطل  های 
زباله را رنگ کند، اما هاتفی معتقد است با حمایت شهرداری 
از بانوانی مانند او، عالوه بر زیباسازی شهر راهی هم برای 

اشتغال زایی بانوان ایجاد می شود.

نقش ماندگار 
شهردار میبد که اسفند سال گذشته در حاشیه بازدید از 
معابر و میدان  های شــهر میبد با هنر نقاشی نجمه هاتفی 
آشنا شده، به همشهری می گوید: از ماجرای نقاشی یکی از 
شهروندان روی در آهنی باغ  که با خبر شدیم، برای اینکه 
خسته نباشیدی بگوییم، پیش او رفتیم. مجید بهارستانی 
بعد از دیدن نقاشی هایی که خانم هاتفی با گچ و زغال روی 
در آهنی می کشید، به او پیشــنهاد کرد تا کار ماندگاری 
انجام دهد. شهردار میبد می  گوید: پیشنهاد کردیم یکی از 
دیوارهای شهر را نقاشی کند و او هم قبول کرد. بعد از آن 
با توجه به اینکه همسرش پاکبان است، از او خواستیم تا 
سطل های زباله را با نقاشی های شاد و مورد توجه کودکان، 

رنگ آمیزی کند. 

رنگ  عشق بر در و دیوار میبد
روایت زندگی بانویی که دست به قلم شد و برای زیبایی شهرش طرحی نو در انداخت

بوشهرخبر

آبگیری سد باغان بوشهر
اعتبار تکمیل سد باغان تامین شد. به گزارش همشهری، 
استاندار بوشــهر با اعالم این خبر گفت: اعتبار ۲ پروژه 

بزرگ آبرسانی شهرستان جم تامین شد.
احمد محمدی زاده با اشــاره به وضعیت آب آشامیدنی 
شهرستان جم و دغدغه مردم اظهار کرد: پروژه آبرسانی 
سد باغان در مراحل نهایی اجرا قرار دارد و با تامین اعتبار 
انجام شــده برای تکمیــل خط انتقال پــروژه به بخش 
 ریز، ایــن پروژه در آینــده نزدیك و در فصــل بارندگی

وارد مدار می شود.
استاندار بوشهر همچنین از اجرای پروژه راهسازی منطقه 
ریز به باغان خبر داد و افزود: بخشــی از پروژه در حوزه 
شهرستان جم اجرا و تکمیل شده و اتصال این مسیر به 

روستای سرچشمه در بخش ریز هم در حال اجراست.
محمدی زاده اضافه کرد: با فعال سازی بخش دوم پروژه 
راهســازی در حوزه دشــتی از روســتای سرچشمه به 
باغان و تکمیل این محور، ۲بخش شــنبه در دشــتی و 
ریز در شهرستان جم از بن بست خارج می شود و مسیر 
بخش ریز شهرســتان جم به مرکز استان بوشهر، حدود 

50کیلومتر کاهش می یابد.

نجمــه هاتفــی: گل و بوتــه و طرح هــای 
کارتونی را روی سطل های زباله کشیدم 
تا هم بچه ها به آشغال ریختن در سطل 

تشویق بشوند و هم شهر زیبا شود

راحله عبدالحسینیگپ
روزنامه نگار
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سرانجام بعد از مذاکرات، تردیدها و 

گزارش
ابهامــات چندماهــه پیرامــون 
ممنوعیت فصلی واردات برنج، در 
نخستین روز مردادماه لغو این ممنوعیت چندماهه به 
گمرکات ابالغ شد و بر این اســاس واردات برنج به 
کشور همچنان طبق روال قبل ادامه خواهد داشت. 
روز گذشته معاون گمرک ایران از لغو این ممنوعیت 
فصلی برای سال جاری خبر داد و اعالم کرد که این 
تصمیم در نشســت ســتاد تنظیم بازار و براساس 
پیشنهاد وزارت جهاد کشــاورزی اتخاذ شده است. 
براساس قانون مقررات صادرات و واردات و به منظور 
حمایت از شالیکاران کشور، ترخیص برنج از گمرکات 
در فصل برداشت این محصول یعنی از ابتدای مرداد 
تا پایان آبان ماه ممنوع است اما شرایط ویژه بازار برنج 
و افزایش قیمت این کاالی اساســی در طول سال 
گذشــته که تا امروز نیز ادامه یافتــه دولت را بر آن 
داشــت که در زمینه اجرای این قانون برای امسال 
تجدیدنظر کند تا جو روانی ناشــی از توقف واردات 

شوک دوباره ای به قیمت ها وارد نکند.

افزایش تولید برنج
سطح زیرکشــت برنج به گفته معاون برنامه ریزی 
اقتصادی وزارت جهاد امسال افزایش یافته و با توجه 
به بهبود نســبی وضعیت بارندگی به نظر می رسد 
تولید این محصول از سال قبل بیشتر باشد. مجری 
طرح برنج وزارت جهادکشــاورزی نیز روز گذشته 
از پیش بینی افزایش 20درصدی تولید برنج کشور 
در ســال جاری خبر داد. شــایگان ادیبی گفت که 

پیش بینی می شود تولید برنج امسال در شالیزار های 
کشــور 20 درصد افزایش یابد و از 2میلیون و ۴00 
هزار تن در کشت اول، دوم و پرورش رتون فراتر برود.

به گفته ادیبی در سال های نرمال حدود 2میلیون تن 
برنج سفید تولید می شود که امسال به دلیل کاهش 
قیمت کود های شیمیایی، اســتقبال شالیکاران از 
طرح کشــت قراردادی و کشــت ارقام پرمحصول 
شاهد افزایش کشت و برداشت مکانیزه این محصول 
هستیم. تولید برنج در سال گذشته حدود 1.8میلیون 
تن بود که در مقایســه با تولیــد 2.5میلیون تنی 

سال99 فاصله زیادی داشت. 
سطح زیرکشت برنج در اســتان های شمال کشور 
در سال 1۴00، یک هزار و 357هکتار بود. با وجود 
برآورد 2میلیون تنی تولید امســال، قیمت باالی 
برنج ایرانی در بازار تقاضا برای برنج های وارداتی را 
افزایش داده و به نظر می رسد میزان واردات نیز باید 
بیش از هر سال باشد. مسیح کشاورز، دبیر انجمن 
واردکنندگان برنج تیرماه در گفت وگو با همشهری 
اعالم کرد که تا پایان ســال حداقل 1.5میلیون تن 
برنج باید وارد کشور شود که با توجه به گرانی بیش از 
حد برنج امسال به احتمال زیاد باید از میزان هر ساله، 

واردات بیشتری داشته باشیم.

کاهش قیمت برنج ایرانی 
برنج ایرانی امســال را با قیمــت کیلویی 100هزار 
تومان آغــاز کــرد و در ادامه قیمت ها تــا کیلویی 
150هزار تومــان هم باال رفــت. هم اکنون قیمت 
ارقام مرغــوب و کیفی برنج مثل دمســیاه، طارم و 

هاشــمی، از کیلویی 150هزار تومان فراتر رفته و 
ارقام پرمحصول هم بیش از کیلویی 100هزار تومان 
به فروش می رسند. قیمت برنج های وارداتی هم به 

کیلویی 30تا 37هزار تومان رسیده است. 
محمد قربانی، معاون وزیر جهادکشاورزی چندی 
پیش از واردات برنج کیفی هم کیفیت با برنج ایرانی 
خبر داد که قرار است با قیمت کیلویی ۴0هزار تومان 
عرضه شود. گفته می شــود برنج سفید تایلندی از 
لحاظ عطر، طعم و قد با برنج های ایرانی هم رده است 
و بخشی از واردات امسال برنج از این نوع خواهد بود. 
هند، پاکستان و تایلند کشورهای تامین کننده برنج 
وارداتی ایران هستند. تسهیل روند واردات و افزایش 
تولید، 2 محرک تأثیرگذاری هســتند که قطعا بر 
کاهش قیمت برنج ایرانی تأثیر مثبت خواهند داشت.

واردات از برنامه عقب است
با وجود افزایــش تولید، واردات ســهم مهمی در 
تنظیم شرایط بازار چه از لحاظ قیمت و چه تامین 
نیاز برعهده دارد، اما از ابتدای ســال جاری تاکنون 
۴00هزار تن برنج توسط بخش خصوص به کشور 
وارد شــده که چیزی حدود یک چهارم نیاز کشور 
اســت. واردکنندگان برنج دوماه ابتدای ســال را با 
توجه به عدم ابالغ تعرفه جدید واردات به گمرکات، 
با احتیاط گذراندند و در 2ماه بعد یعنی خرداد و تیر 
نیز ابهام در زمینه اجرای ممنوعیت فصلی، واردات 
را با کاهش مواجه کرد چراکه رسوب کاال در گمرک 
یا ترخیص و نگهــداری در انبار با توجه به شــیهه 
احتکار هردو به زیان تجار بود. به گفته دبیر انجمن 

واردکنندگان برنج کشــور تا پایان امسال دست کم 
یک میلیون و 200هزار تن برنج باید وارد کشــور 
شود و میزان واردات با توجه به نیاز کشور از برنامه 

عقب است. 
حدود نیمی از 3میلیون تن نیاز بازار برنج کشــور با 
واردات تامین می شود اما در 2سال گذشته با توجه به 
کاهش تقاضای ناشی از تعطیلی طوالنی رستوران ها 
و سالن های غذاخوری و کاهش شدید رفت وآمدها در 
محدودیت های کرونایی از یک سو و مشکالت واردات 
از ســوی دیگر، میزان واردات برنج به کشور کاهش 
یافت و به زیر یک میلیون تن رسید. همزمان، تولید 
برنج در کشور با توجه به خشکســالی تا ۴0درصد 
کاهش یافت و این دو رخــداد پابه پای هم وضعیت 
آشفته بازار برنج کشور و افزایش شدید قیمت این 
کاال در سال گذشــته را باعث شدند. جهش قیمت 
برنج ایرانی از ابتدای مرداد ســال گذشته همزمان 
با آغاز ممنوعیت ۴ماهه واردات، به باور کارشناسان 
بی تأثیر از این قانون نبود و کارشناســان بر این باور 
بودند که لغو اجرای این قانون می توانست شرایط را 

در بازار آرام تر کند. 
واردکنندگان برنج با توجه به تجربه سال گذشته، 
مذاکرات بر ســر لغو اجرای این قانون را از ابتدای 
امســال آغاز کردند و با اینکه وزیر جهادکشاورزی 
و معــاون برنامه ریزی اقتصادی ایــن وزارتخانه در 
گفت وگوهای رسانه ای بر تداوم واردات تأکید کردند 
اما لغو ممنوعیت فصلی هیچ گاه با صراحت از سوی 
وزارتخانه اعالم و ابالغ نشد و این ابهام کندی روند 

واردات را به دنبال داشت.

برنجارزانمیشود
لغو ممنوعیت فصلی واردات و افزایش تولید برنج 2محرک مثبتی است که می تواند قیمت ها را در بازار برنج کاهشی کند

جهش۷۵درصدیارزشمعامالتبورسکاال

رشد ۶درصدی تخلیه  و بارگیری در بنادر

بررســی آمار ۴ ماهه امســال معامالت 

بورس
بورس کاالی ایران بیانگر آن اســت که 
رکوردشــکنی های پیاپی این بورس در 
سال جاری نیز ادامه دارد به گونه ای که رکوردهای جدیدی 
در بازارهای مالی، مشتقه و فیزیکی به ثبت رسیده و ارزش 
کل معامالت با رشــد 75 درصدی به نسبت مدت مشابه 

سال گذشته از 287 هزار میلیارد تومان گذشت. 
به گزارش همشهری، آمارها نشــان می دهد در ۴ ماهه 
امســال درمجموع نزدیک به 3۴ میلیون و 8۴7 هزار تن 
انواع کاال و محصول به ارزش 270 هــزار و 225 میلیارد 

تومان در بــازار فیزیکی بورس کاال مورد دادوســتد قرار 
گرفت که رشد 1۶2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل در حجم و 72 درصدی در ارزش معامالت داشــته 
است. بیشترین حجم و ارزش معامالت به تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی با معامله 29 میلیــون و 30۶ هزار تن 
محصول به ارزش 1۶2 هــزار و 397 میلیارد تومان تعلق 
داشت. اکثر محصوالت عرضه شــده در این تاالر شاهد 
رشد چشمگیر حجم و ارزش معامالت بودند و این موضوع 
به معنای اقبال خوب و استقبال مطلوب صنایع و خریداران 

به بازار شفاف بورس است.

میزان تخلیــه و بارگیــری کاال در بنادر 

تجارت
مالکیتــی و حاکمیتی ســازمان بنادر و 
دریانوردی طی ۴ماهه امســال، معادل 
۶9میلیون و 389هزار و 799 تن بوده که در قیاس با مدت 
مشابه سال گذشته، رشد ۶درصدی داشته است. به گزارش 
همشهری، آمارها حاکی از این است که در ۴ماهه امسال 
مجموع بارگیری محموله در بنادر ایران 3درصد و مجموع 

تخلیه محموله در این بنادر 10درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشد پیدا کرده است. طبق اعالم سازمان بنادر و 
دریانــوردی، تخلیه و بارگیری صــورت گرفته در بخش 
عملیات کانتینری نیز تا پایان تیرماه سال 1۴01، معادل 
8۶5هــزار و TEU 338 بــود که در قیاس بــا عملیات 
کانتینری 75۶هزار و TEU 930 طی مدت مشابه سال 

1۴00، رشد 1۴درصدی را نشان می دهد.

چهره ها

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

3137

3536

2048

1649

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 24هزار 
و 342واحد، معادل 1.66درصد افت کرد و به یک میلیون 

و 439هزارو416واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 
8هزارو901واحد افت به 391هزارو131واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
67شرکت رشد و 482شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام 11شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، در بورس تهران 
303هزارو378معامله به ارزش 4هزارو560میلیارد تومان 

انجام شد و در فرابورس ایران با احتساب فروش اوراق 
مشارکت دولت، 140هزارو932معامله به ارزش 

126هزارو957میلیارد تومان به ثبت رسید.

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت روز دوشــنبه، نمادهــای فــوالد، شــبندر، 
و معــادن، شســتا و نــوری بیشــترین تأثیــر را بــر افــت 
شاخص کل داشته اند و در مجموع 26درصد از کل افت 
شاخص کل را به خود اختصاص داده اند. معامله گران 
بــازار ســرمایه در اثر ابهــام در آتیــه مذاکرات هســته ای 
به شــدت محتاط شــده اند و با افزایش ریسک فعالیت 
در بازارهای مالی، گرایش بســیار کمی نسبت به خرید 

نشان می دهند.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

قند ارزان شد
قیمت قنــد در میادیــن میوه و تره بار کاهش یافت. براســاس 
آخرین نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار قیمت شکر فله و 
بسته بندی و همچنین انواع نبات در میادین نسبت به خردادماه 
ثابت مانده و هر کیلو شــکر فله تنظیم بازار همچنان با قیمت 
19.800تومان عرضه می شود. قیمت قند در این مدت حدود 
2هزار تومان کاهش یافته و بسته 5کیلویی قند شکسته تنظیم 

بازار از 1۴۴هزارتومان به 133.500تومان رسیده است.

شکر بسته 
یک کیلویی 
تنظیم بازار
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5کیلویی
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نبات 
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شاخه ای 
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چوبدار

39.000

شکر 
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3کیلویی
۶7.000

قند 
شکسته 
یک کیلویی

2۶.900

شکر فله 
تنظیم بازار- 

هرکیلو
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کیلوگرم/ تومان

پوشک بچه چند؟
گرانی پوشک این روزها خرج خانواده های دارای نوزاد 
را بسیار باال برده است. با افزایش قیمت محصوالت 
سلولزی قیمت پوشک نیز افزایش زیادی داشته و نه 
فقط انواع خارجی بلکه تمام برندهای تولید داخل نیز 
با توجه به افزایش 50درصدی قیمت مواداولیه قیمت 
محصوالت خود را باال برده اند. قیمت پوشک از ابتدای 
امسال رو به افزایش رفت اما خرداد امسال رسما مجوز 
افزایش قیمت محصوالت سلولزی صادر شد و این 

محصوالت 20درصد گران شدند.

قیمت ها به تومان

 اکونومی سایز 2مولفیکس
96264.000عددی

 اکونومی سایز 4مولفیکس
240.000 62عددی

 پوشک شورتی سایز5مای بیبی
170.000 26عددی

کامل سایز یکمای بیبی
113.000 40عددی

پوشک کامل سایز 3هانیز
144.500 42عددی

پوشک کامل سایز 4هانیز
54.800 14عددی

پوشک کامل سایز 2مرسی
126.900 48عددی

پوشک کامل اکونومی کوکومی
155.000سایز 3- 38عددی

میادین

بازارها

سوپرمارکت

۶000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2
12

86

  ارزی برای واردات موبایل تخصیص داده نمی شود
دبیر انجمن واردکننــدگان موبایل گفت: از خــرداد ماه برای 
واردات موبایل، تخصیص ارزی انجام نشده است؛ از این رو نگران 
تنظیم و تامین بازار در شهریور و مهر ماه هستیم. امیر اسحاقی 
در مورد آخرین وضعیت تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه، 
اظهار کرد: هنــوز هیچ گونه تخصیص ارزی چــه برای واردات 
موبایل های باالی ۶00 دالر و چــه برای موبایل های پایین تر از 
۶00 دالر، صورت نگرفته اســت و ما همچنان منتظر تصمیم 

وزارت صمت هستیم.

  تولید بیش از 4 میلیون تن سیب درختی 
معاون وزیر جهاد گفت: یکــی از مهم ترین محصوالت باغبانی 
سیب است که ما ساالنه بیش از ۴میلیون و 300 هزار تن سیب 
در کشــور تولید می کنیم. محمدمهدی برومندی اظهار کرد: 
سیب در ســبد صادراتی کشور قرار دارد، ســاالنه حدود یک  
میلیون تن از این محصول صادر  و درآمد ارزی بسیار خوبی نیز 

برای کشور ایجاد می شود.

  معرفی 13برند غیراستاندارد کولر آبی 
مدیر روابط عمومی سازمان ملی اســتاندارد 13برند کولر آبی 
غیراســتاندارد را معرفی کرد. مصطفی آجرلــو، در توییتی در 
فضای مجازی عنوان کرد: برندهای کولر آبی جنرال مال، جنرال 
فام، جنرال الک را، سردآب، جنرال دکو، جنرال صنعت، اطلس 
جواهر، جنرال فور، جنرال فاف، جنرال وستیل، جنرال سون، 

جنرال هاوانا و جنرال باران غیراستاندارد است.

  جریمه 10 میلیاردی شرکت بزرگ لبنیاتی
رئیس ســازمان تعزیرات حکومتــی از جریمــه 10 میلیارد 
تومانی یک شرکت بزرگ لبنیاتی به علت گرانفروشی خبر داد. 
احمد اصانلو گفت: روسای شــعب ملی ما هر هفته و به صورت 
دوره ای در مراکز تولیدی حضور دارند و قیمت ها را آنالیز می کنند 
و چنانچه هر یک از تولیدکننده هــای لبنیاتی بدون مجوز و یا 
خارج از مصوبه اعالم شده اقدام به گرانفروشی کند، حتما با آنها 

برخورد قانونی خواهد شد.
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علیقلی ایمانی
 مدیرعامل بنیاد علمی گندمکاران

دالالن بیــــــن گنـــدمکـــاران جـــــــوالن 
می دهنــد و دســترنج یک ســاله آنهــا را 
می خرنــد و ســودهای کالنی بــه جیب 
می زننــد کــه در هیــچ صنعتــی یافــت 
نمی شــود. این زنگ هشــداری اســت 
که اگر ادامــه یابد میــزان خرید دولتی 
کم شده و نیاز به واردات بیشتر خواهد 
شــد. دالالن می داننــد کــه دولــت هــر 
ساله قیمت محصوالت اساسی به ویژه 
گندم را در شهریور  اعالم می کند و آنها 
با خرید گندم از کشاورزان و فروش آن 
پس از افزایــش قیمت از ســوی دولت 

پول کالنی را به جیب می زنند.

غالمعباس حسینی
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران

تنــوع قــراردادی نیروهــا با کار مشــابه 
و پرداختی هــای متفــاوت از دیگــر 
مشــکالت منابع انســانی و بازنگری و 
اصــالح فرایندهــای نیروی انســانی در 
ایــن شــرکت و در بخش هــای مختلف 
به منظور تســهیل خدمــات از الزامات 
اســت کــه دولــت ســیزدهم رویــه ای را 
بــرای یکسان ســازی حقوق آغــاز کرده 
اســت تا حداقــل تنــوع قــراردادی را در 

سازمان داشته باشیم.

علیرضا پیمان پاک
معاون وزیر صمت

مقرر شــد نماینــدگان فرش دســتباف 
در یــک کارگــروه تخصصی، پیشــنهاد 
جامعــی در حــوزه تعهــد ارزی فــرش 
دســتباف طراحــی و در ســتاد مقابلــه 
بــا تحریــم شــورای عالی امنیــت ملــی 
چکــش کاری شــود و بــا بررســی چنــد 
ســناریو به شــکل تخصصی، در هفته 
آینــده بــه یــک طــرح جامعــی در ایــن 

عرصه برسند.



استقالل-سپاهان
عجب 

افتتاحیه ای!
قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر انجام شد 
قهرمان فصل گذشته، این فصل را با سپاهان 
شروع می کند و با تراکتور با پایان می رساند 
 قرعه کشــی لیــگ برتــر ایــران بــرای فصل
02-1401 روز گذشته برگزار شد و نکته جالب 
این قرعه کشی، رقم خوردن چند رویارویی بزرگ 
در هفته های ابتدایی لیگ بود. نخستین گوی های 
خارج شده از ظرف، نام اســتقالل و پرسپولیس 
را بر خود داشــتند و به این ترتیــب دربی تهران 
نخستین مســابقه ای بود که زمان برگزاری اش 
در جدول بازی ها مشــخص شــد. براساس این 
قرعه، ســرخابی ها در هفته دوازدهم به مصاف 
یکدیگر خواهند رفت و دربی برگشت هم در هفته 
بیست وهفتم برگزار خواهد شــد. در دور رفت، 
پرسپولیس قبل از دربی در کرمان به مصاف تیم 
مس می رود و اســتقالل هم قبل از دربی با تیم 
هوادار روبه رو خواهد شــد. هوادار فصل گذشته 
با رضا عنایتی حریف آسانی برای آبی ها بود و در 
هر دو بازی رفت و برگشــت به این تیم باخت. اما 
امسال هدایت این تیم بر عهده ساکت الهامی است 
که فصل گذشته با نساجی به گربه سیاه استقالل 
تبدیل شــده بود؛ او در لیگ به استقالل نباخت 
و تنها تیمــی بود که از قهرمــان گل نخورد و در 
جام حذفی نیز تیم مجیدی را در تهران حذف کرد.

   استقالل-سپاهان؛ تکرار افتتاحیه 88
اما اتفاق بســیار مهــم این قرعه کشــی، برخورد 
استقالل و ســپاهان در هفته اول بود. بعد از اینکه 
قرعه پرسپولیس و اســتقالل به عنوان نخستین 
زوج از ظرف خارج شد، دومین زوجی که نامشان 
از ظرف بیــرون آمد تیم های اصفهانــی بودند. با 
شــماره هایی که به زوج اصفهانــی تعلق گرفت، 
مشخص شــد که این دو تیم باید در هفته اول به 
مصاف پرسپولیس و استقالل بروند. یعنی مشخص 
شد که در هفته اول لیگ یا شاهد رویارویی سپاهان 
و پرســپولیس خواهیم بود و یا بازی اســتقالل و 
ســپاهان. وقتی مهدوی و میرزاپور، اعداد دو تیم 
اصفهانی را مشــخص کردند، میزبانی از سپاهان 
نصیب استقالل شد و میهمانی در خانه ذوب آهن 
به پرسپولیس رسید. تقابل استقالل و سپاهان در 
هفته اول، افتتاحیــه هیجان انگیزی را برای لیگ 
بیست ودوم رقم خواهد زد. این دوئل، یادآور جنگ 
دو تیم در هفته اول لیگ نهم هم هست. در سال88 
امیر قلعه نویی بعد از قهرمان کردن اســتقالل در 
لیگ هشتم و اختالفات فراوانش با واعظ آشتیانی 
راهی سپاهان شده و چند بازیکن استقالل را هم با 
خودش به اصفهان برده بود. بنابراین اتفاق جالبی 
بود که او در همان هفته اول به تیم استقالل برخورد 
کرد و بازی دو تیــم در ورزشــگاه آزادی به بازی 
افتتاحیه لیگ نهم بدل شــد. آن بازی را استقالل 
با تک گل امید روانخواه برد اما در پایان فصل این 
ســپاهان بود که باالتر از همه تیم ها به قهرمانی 
رسید. این بار هم تقابل این دو تیم در هفته اول و در 

ورزشگاه آزادی تهران خواهد بود.

  شروع پرسپولیس با گروه فلزات
وقتی استقالل به سپاهان خورد و پرسپولیس با 
ذوب آهن برخورد کرد، شاید پرسپولیسی ها نفس 
راحتی کشــیدند، چون برای هفته اول نسبت به 
آن 2رقیب، بازی آســان تری نصیب شان شد. اما 
پرســپولیس هم در هفته دوم یک جدال سخت 
خواهد داشــت و باید به مصاف فوالد خوزستان 
برود. تیم یحیی فصل گذشته نیز در هفته اول به 
فوالد خورد اما در آن زمان عبداهلل ویسی سرمربی 
اهوازی ها بود و فوالد بــدون نکونام در اهواز 1-3 
به پرسپولیس باخت. این بار پرسپولیس پرستاره 
یحیی که ترجیح می داد در هفته های اول و تا زمان 
هماهنگ شدن به تیم های آسان تری بخورد، باید 
در هفته دوم به مصاف تیــم نکونام برود که حاال 

پرمهره تر از هر زمان دیگری است.

  سپاهان؛ بدشانس تر از سرخابی ها
در میان 3تیم مدعی، قرعه سپاهان در هفته های 
ابتدایی سخت تر از پرسپولیس و استقالل به نظر 
می رســد. زردپوشــان اصفهانی در 5هفته اول 
به ترتیب باید با استقالل، نساجی، گل گهر، فوالد 
و ذوب آهن بــازی کنند. این در حالی اســت که 
اســتقالل به جز همان بازی اول مقابل سپاهان، 
دیگر حریــف ســختی در هفته هــای ابتدایی 
ندارد. آبی ها در هفته های دوم و ســوم باید با دو 
تیم تازه صعودکرده یعنی ملــوان و مس کرمان 
بازی کنند. درســت مثل فصل گذشــته که در 
همان 4هفته اول با دو تیم تازه وارد بازی کردند. 
پرســپولیس هم به جز بازی با فــوالد، فقط یک 
بازی سخت در هفته های ابتدایی دارد؛ رویارویی با 
آلومینیوم در اراک که در هفته سوم انجام می شود. 
فصل گذشته هم پرسپولیس دقیقا در همین هفته 
ســوم در اراک به مصاف آلومینیوم رفت و یک بر 

صفر باخت!

  برنامه هفته اول
نفت آبادان...................................... فوالد خوزستان
مس کرمان.............................. نفت مسجدسلیمان
هوادار................................................ آلومینیوم اراک
سپاهان......................................................... استقالل
مس رفسنجان............................. نساجی مازندران
ملوان بندرانزلی.............................................. پیکان
...........................................گل گهر سیرجان تراکتور
پرسپولیس................................................. ذوب آهن
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سرمربی سانتاکالرا علیه استقالل!
ظاهرا آبی ها باید قید محمد محبی را بزنند 
چون ماریو سیلوا برای فصل جدید حساب 

خاصی روی او باز کرده است

19

آیا درصورت انتخاب مهدی تاج، 
بازگشت کی روش به تیم ملی قطعی 

است؟

بازگشت مسی به خانهآنقدرها هم دوست نیستند
اخبار ضدونقیضی درباره احتمال 
انتقال مسی در تابستان آینده به 

بارسلونا مطرح شده است

18

 حسرت سكو
به دلمان ماند

امين اسماعيل نژاد ستاره ليگ ملت هاي واليبال حاال از 
باشگاه هاي بزرگ دنيا پيشنهاد دارد. امين درباره شكست 
مقابل لهستان مي گويد: در ست پنجم ناگهان قفل شديم

 روز مانده تا 
جام جهانی

 روز مانده تا 
ليگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ يک

 روز مانده تا 
سری آ

 روز مانده تا 
الليگا

 روز مانده تا 
بوندس ليگا

19

گزارش
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تازه قبل از افزایش 57درصدی بوده!

کی هستی پس؟

کی روش کرونا نمی گرفت

نامه ای منتســب به هیأت تحقیق 
و تفحص شــرکت فوالد مبارکه 
در فضای مجازی در حال بازنشر 
است که نشان می دهد محمدرضا 
ساکت، مدیرعامل باشگاه سپاهان 
ماهانه 92میلیون تومــان درآمد دارد. 
در مورد صحت و سقم این عدد نظری نداریم، فقط این بخش از 
سخنان مسئول روابط عمومی باشگاه به نظرمان جالب آمد: »مهر 
سال گذشته این خبر منتشر شد و همان موقع هم به آن جواب 
داده شد. این مسئله به مجمع فوالد مبارکه ربط پیدا می کند 
و کاری به باشگاه ســپاهان ندارد.« خب به این ترتیب روشن 
می شود دستمزد مدیرعامل گرامی سپاهان، تازه قبل از افزایش 
چشمگیر حقوق ها در ابتدای سال جاری چنین عدد عجیبی بوده 
است! خب البته مدیر روابط عمومی اضافه کرده که دستمزد 

ساکت اینقدرها نیست، اما اجازه بدهید ما هم چیزی نگوییم!

روند جــذب مهاجــم جدیــد در 
پرسپولیس طوالنی و کالفه کننده 
شده تا همچنان مهم ترین مشکل 
ســرخ ها کمبود بازیکن در خط 
حمله باشــد. در چنین شرایطی، 
برای مهدی عبدی هــم مدام اتفاقات 
عجیب رخ می دهد. او که بازی پایانی فصل گذشته را به دلیل 
جراحی بینی)!( از دســت داد، در 2 بازی دوستانه پیش فصل 
هم به دلیل مســمومیت غذایی غایب بــود و کمی که حالش 
بهتر شد، سر تمرینات آسیب دید و حداقل 2 هفته خانه نشین 
است و مسابقات دوستانه قبل از شروع لیگ را از دست می دهد. 
امیدواریم عبدی یک برنامه در اختیار کادرفنی بگذارد و دقیقا 
اعالم کند چه مواقعی امکان اســتفاده از او وجود دارد. البته 
که آســیب دیدگی برای هر بازیکنی رخ می دهــد، اما توالی 

مصدومیت و مسمومیت و عمل دماغ یک طوری است!

وسط حواشــی عجیب و غریب تیم 
ملی، یک خبر هم در مورد ابتالی 
دراگان اسکوچیچ به کرونا آمد که 
تکذیب شد. نفهمیدیم خبر درست 
بود یا نه، اما خدا را شکر موضوع به 
گوش مهدی طارمی نرســید، وگرنه 
ممکن بود ستاره ایرانی پورتو یک بار دیگر برای حمله به سرمربی 
تیم ملی بهانه پیدا کند. مثال احتمال داشت طارمی بگوید: »این 
هم مربی است که نمی تواند از خودش مراقبت کند؟ کسی که 
عرضه ندارد جلوی ابتالی خودش را بگیرد، چطور می خواهد 
تیم ملی را در جام جهانی جمع کند؟ اصال شما یادتان می آید 
کی روش در ایران کرونا گرفته باشــد؟ چون شخصیت او فرق 
داشت.« در این صورت اگر ما توضیح می دادیم که دوره حضور 
کارلوس در ایران اصال کرونا وجود نداشت، باز هم طارمی راضی 

نمی شد. مهدی فقط کارلوس خودش را می خواهد!

درست است که پرسپولیس رکورد تعداد 
جام در لیگ برتر ایــران را در اختیار دارد 
اما هیچ تیمی به اندازه استقالل در میان 
صدرنشــین ها قرار نگرفته اســت. طی 
21دوره ای که از لیگ برتر گذشــته، تیم استقالل 16بار در جمع 3تیم 
برتر قرار گرفته و از این لحاظ رکورددار است. آبی ها فقط 5بار در لیگ های 
دوم، ششم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم نتوانسته اند در جمع 3تیم برتر 
قرار بگیرند. در سایر دوره ها استقالل صاحب 4قهرمانی، 5مقام دومی و 
7عنوان سومی شده اســت. در 4قهرمانی استقالل، 3بار امیر قلعه نویی 
سرمربی بوده و در 5دوره ای که این تیم عنوانی کسب نکرده هم 2دوره 
امیر قلعه نویی روی نیمکت نشســته است. 2ســال آخر قلعه نویی در 

استقالل، 2ناکامی آخر این تیم در کسب عناوین اول تا سوم بوده است.

پرسپولیس با 7عنوان قهرمانی، رکورددار 
کسب جام در لیگ برتر و با 12بار حضور 
در جمع 3تیم برتر، بعد از استقالل دومین 
رکورددار حضور در جمع برترین هاست. 
قرمزها 3بار نایب قهرمان لیگ شــده اند و 2بار هم در رتبه ســوم قرار 
گرفته اند. جالب اینکه مقام های دوم و سوم سپاهان نیز دقیقا به اندازه 
پرسپولیس است و زردپوشان فقط در تعداد قهرمانی پایین تر از قرمزها 
قرار گرفته اند. ســپاهان 5 قهرمانی دارد و از این لحاظ باالتر از استقالل 
است اما از لحاظ حضور در جمع برترین ها بعد از 2 تیم تهرانی رتبه سوم 
را دارد. بعد از این 3 تیم و با فاصله زیاد به فوالد و ذوب آهن می رسیم که 
هر کدام 5بار در جمع باالنشین ها قرار گرفته اند. اما فوالد با 2قهرمانی و 
3بار سوم شدن، آمار بهتری نسبت به ذوب آهن دارد که هرگز قهرمان 

نشده است.

در تاریخ 21ســاله لیگ برتر فقط 7تیم 
موفق به کســب عنوان قهرمانــی در این 
رقابت ها شده اند. نکته جالب این است که 
در 6دوره اول این مسابقات 6تیم مختلف 
قهرمان شدند اما در 15دوره بعدی فقط یک تیم به این جمع اضافه شد 
که از قضا این اتفاق در لیگ15رخ داد. پرسپولیس، سپاهان، پاس، فوالد، 
استقالل و سایپا قهرمانان 6دوره ابتدایی بودند و بعدها در لیگ پانزدهم نام 
استقالل خوزستان هم به این جمع اضافه شد. پرسپولیس )7(، سپاهان 
)5(، استقالل )4(، فوالد )2(، پاس )1(، سایپا )1( و استقالل خوزستان 
)1( به ترتیب بیشترین عنوان قهرمانی را دارند. از این جمع فقط 4تیم 

االن در لیگ برتر حاضرند.

نكته بازی

متريكاآماربازی

بســیاری بر این باورند که در انتخابات روز هشتم شهریور 
فدراسیون فوتبال، مهدی تاج از باالترین شانس برای تکیه 
زدن به کرسی ریاست برخوردار است و باز همان گروه عقیده 
دارند ممکن است با حضور تاج در این مسند، بار دیگر کارلوس 
کی روش به عنوان سرمربی تیم ملی ایران مشغول به کار شود. 
حقیقت آن است که تاج همکاری خوبی با کی روش داشت و 
بسیاری از معایب فدراسیون او پشت موفقیت های نسبی، یا 
دست کم ژست نظم و دیسیپلین مربی پرتغالی پنهان می ماند. 
با این معادالت و با توجه به شناخت قبلی کی روش از فوتبال 
ایران، بعید نیست که او درصورت پیروزی در انتخابات سراغ 
کارلوس برود. با این حال بخش کمتر دیده شده ماجرا این است 
که تاج و کی روش آنقدرها هم با هم صمیمی نبودند و این اواخر 

رابطه آنها شکرآب شده بود.
کی روش بعد از آنکه هدایت تیم ملی کلمبیا را پذیرفت، حمله 
آتشینی به مهدی تاج انجام داد. او در بخشی از این مصاحبه 
که با محوریت مطالباتش از فدراســیون فوتبال ایران انجام 
شده بود، گفت: »مهدی تاج عوام فریبی می کند تا از اشتباهات 
و مسئولیت هایش شانه خالی کرده و فرار کند. در یک کلمه 
بخواهم خالصه کنم مهدی تاج به همه دروغ می گوید.« او بعدها 
بیانیه دیگری علیه رئیس وقت فدراسیون فوتبال صادر کرد و 
در بخشی از آن نوشت: »آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال 
ایران من را مجبور کرد تا پرونده شــکایت از این فدراسیون 
را در بخش حقوقی فیفا باز کنم و از فدراسیون ایران شکایت 
کنم. آقای تاج، رئیس فدراســیون فوتبال ایران احترامی 
برای حرف هایش قائل نبود و پشت حرف ها و افتخاراتی که 
کسب شد خود را پنهان کرد.« این بیانیه بسیار تند و طوالنی 
بود و شــامل چندین بند دیگر هم می شد که در ابتدای همه 
آنها عبارت »آقای تاج، رئیس فدراسیون فوتبال« به چشم 

می خورد.
در مقابل این حمالت مکرر، نهایتا تاج هم مدعی شد فدراسیون 
فوتبال ایران به شکل متقابل از کی روش به فیفا شکایت خواهد 
کرد، اما این اتفاق رخ نداد و مربی پرتغالی حتی پاداش 200هزار 
دالری مخصوص پیروزی در بازی رده بندی جام ملت های آسیا 
)مسابقه ای که اصال وجود نداشت و برگزار نشد!( را هم از ایران 
گرفت. در نتیجه روی دوستی تاج و کی روش خیلی هم نباید 
حساب کرد، هرچند مربی پرتغالی همیشه نشان داده در مقابل 

پیشنهاد مالی باال انعطاف خیره کننده ای دارد!
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منهای فوتبال

پایان طالیی 
وزنه برداران 

در آخرین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی 
نوجوانان و جوانان آســیا، 2نماینــده ایران در 
دسته های 109+ و 109کیلوگرم جوانان به روی 
تخته رفتند. محمد مســعود ممیونــد نماینده 
دسته 109کیلوگرم در حرکت یک ضرب با مهار 
وزنه های 153 و 163کیلوگرمــی و ناکامی در 
مهار وزنه 166کیلوگرمی به مدال نقره رسید. این 
وزنه بردار در حرکت دو ضرب نیز وزنه های 191 
و 203کیلوگرمی را با موفقیت باالی سر برد و به 
مدال طالی دوضرب رسید. ممیوند در مجموع 
دسته 109کیلوگرم به مدال نقره رسید. علیرضا 
اســفندیاری، دیگر نماینده ایران نیز در دسته 
109+ کیلوگرم، در حرکــت یک ضرب با باالی 
سر بردن وزنه های 160، 170 و 175کیلوگرمی 
بعد از حریف ازبکستانی صاحب مدال نقره شد. 
اســفندیاری در حرکت دوضــرب نیز وزنه های 
198، 206 و 211کیلوگرمی را با موفقیت باالی 
سر برد تا ضمن کســب مدال نقره دوضرب، در 
مجموع به مدال طالی دســته 109+  برسد. در 
مجموع وزنه برداران جوان ایران در مســابقات 
قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا به 2مدال طال 

و 4نقره رسیدند.

رقابت هــای بین المللــی کشــتی فرنگی جام 
پیتالنســکی لهســتان در حالی به پایان رسید 
که تیــم 5نفره ایــران به یک طال، یــک نقره و 
یک برنز دســت یافت. محمدهادی ساروی در 
وزن 97کیلوگرم مدال طــال گرفت، علی اصغر 
ســام دلیری در وزن 63کیلوگرم به مدال نقره 
رســید و محمدحســین محمودی نیز در وزن 
82کیلوگرم مدال برنز گرفت. مصطفی رضایی 
در وزن 60کیلوگــرم بــا 2شکســت در برابــر 
کشــتی گیران ارمنســتان و چین در رده نهم 

قرار گرفت.
علی اصغــر ســام دلیری در وزن 63کیلوگرم با 
پیروزی مقابل کشتی گیران مجارستان و رومانی 
به دیدار فینال رسید. دلیری در فینال با نتیجه 3 
بر یک مغلوب تینار شارشنبکوف از قرقیزستان 
شــد و به مدال نقره رســید. محمدعلی گرایی 
در وزن 77کیلوگــرم پس از اســتراحت در دور 
نخســت، در دور دوم با نتیجــه 10 بر 6 کروگر 
مارکو از دانمارک را شکســت داد. گرایی در دور 
ســوم با نتیجه 9 بر یک کور آنــدرس از نروژ را 
مغلوب کرد اما در دیــدار ماقبل فینال با نتیجه 
9 بر صفر مغلــوب زولتان لوای از مجارســتان 
شــد و به دیدار رده بندی رفــت. گرایی با توجه 
به آسیب دیدگی که داشــت با صالحدید کادر 
فنی، مقابل آکژول محموداف دارنده مدال نقره 
المپیک از قرقیزستان مبارزه نکرد و پنجم شد. 
در وزن 82کیلوگرم محمدحســین محمودی با 
پیروزی در مقابل کشــتی گیران فنالند و چک 
و شکســت مقابل کشــتی گیر نروژی به مدال 

برنز رسید.
در وزن 97کیلوگرم محمدهادی ساروی در دور 
اول با نتیجه 9 بر یک مقابل لیائو یان از چین به 
برتری دســت یافت. او در دور دوم با نتیجه 8 بر 
صفر )ضربه فنی( مقابل تایرونه استرکنبورگ از 
هلند به برتری رسید. قهرمان سال2021 جهان 
در دور سوم با نتیجه 12 بر یک آروی ساووالینن 
از فنالنــد را مغلوب کــرد و در دور چهارم نیز با 
نتیجه 3 بر 2 مقابل الکس زوکه از مجارســتان 
پیروز شــد و به دیدار فینال راه یافت. ســاروی 
در دیــدار پایانی با نتیجه 9 بر یک بک ســلطان 
محموداف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مدال 

طال دست یافت.

به نفع تاج نشد
افکار عمومی، ژست پیروزی در پرونده ویلموتس را سرکوب کرد

در روزهایی که مهدی تاج برای بازگشــت به فدراسیون 
فوتبال نام نویســی کرده و از قضا صالحیت او هم تأیید 
شده است، یکی از اعضای حقوقی سابق فدراسیون فوتبال 
از احتمال باالی شکسته شــدن حکم مارک ویلموتس 
خبر داد؛ به این ترتیب که گویا دادگاه عالی ورزش حکم 
6میلیون یورویی فیفا را به 3میلیون یــورو کاهش داده 
اســت. فردی که این خبر را رســانه ای کرد و اصرار هم 
داشت که منبعش موثق است، از آن به عنوان یک پیروزی 
حقوقی و اقتصادی بزرگ یاد کرد و شــاید اینطور به نظر 
می رسید که چنین اتفاقی خشــم افکار عمومی در مورد 
»ویلموتس گیت« را کاهش بدهد، اما اتفاقی که در عمل رخ 

داد چیز دیگری بود. رصد واکنش های گسترده و یکدست 
مردم و رســانه ها در مورد این اظهارنظر نشــان می دهد 
موضوع خیلی هم به سود تاج تمام نشد و بلکه بدتر، درست 
در روزهای بازگشت احتمالی او به فوتبال، داغ آن پرونده 
کذایی را تازه کرده است. مردم به درستی پرسیده اند چرا 
باید پرداخت بیش از 5میلیون یورو به ســرمربی بلژیکی 
بابت 5بازی و 2شکست حیثیتی و تلخ را جشن بگیریم؟ 
البته که امیدواریم رأی دادگاه عالی ورزش همین باشد، اما 
حتی در این صورت هم اتفاق چندان شکوهمندی رخ نداده 
که الزم به جشن و پایکوبی باشد. حقیقت آن است که گاف 

ویلموتس تا ابد از کارنامه تاج پاک نخواهد شد.

به بهانه بهبود ناگهانی مهدی تاج؛ مروری بر چند بیماری مشابه 
که خیلی زود خوب شدند

ساروی باخت قلب ها برای که درد می کنند؟
نمی دهد

محمدهادی ساروی، فرنگی کار طالیی 
ایران در جام پیتالنسکی لهستان هم 

مدال طال گرفت بهروز رسایلی|  نام نویسی مهدی تاج در انتخابات فدراسیون فوتبال سر و صدای بسیار زیادی به پا کرده است. عمده 
انتقادات از او به خاطر پرونده حیرت انگیز مارک ویلموتس است که هزینه بسیار سنگین فنی و مالی به فوتبال ایران 
تحمیل کرد. این اما همه داستان نیست. اقدام اخیر مهدی تاج به دالیل دیگری هم زیر سؤال است. او که سابقه ریاست 
فدراسیون فوتبال را دارد، در حالی این پســت را ترک کرد که در موردش می گفتند قلب درد دارد. در حقیقت خود 
فدراسیون فوتبال در بیانیه ای از بیماری قلبی تاج خبر داد و اینگونه مدعی شد او توانایی ادامه کار را ندارد. با این اوصاف 
عجیب است بعد از چند سال که طبیعتا تاج مسن تر هم شده، او حاال شرایط جسمی کار در این منصب را در خودش 
می بیند! برخی به شک افتاده اند که شاید قلب درد تاج »مصلحتی« بوده است. ما که عقل مان به جایی قد نمی دهد اما 

فقط همین قدر می دانیم که از این قلب دردهای مرموز در فوتبال ایران کم نداشته ایم!

داریوش مصطفوی
فدراســیون فوتبــال یــک نهــاد 
غیردولتــی اســت و طبیعتا هر 
نوع مداخلــه دولت در امور آن 
با برخورد شــدید فیفا همراه 
می شــود. به همین دلیل هم 
گاهی روســای فدراســیون ها 
ناچار می شــوند بیماری مصلحتی 
پیــدا کنند و طــوری کنار بکشــند که فیفا حســاس 
نشــود! گویا این اتفاق در زمان مصطفــوی رخ داده بود 
و داریوش خان که از طرف دولت تحت فشار بود، به بهانه 
قلب درد از سمت خودش اســتعفا داد. عجیب اینکه او 
هم ســال ها بعد به فوتبال برگشــت و حتی در مقطعی 
مدیرعامل پرسپولیس شد؛ پستی که افراد کامال سالم را 
هم به زانو درمی آورد، چه برسد به قلب های بیمار! خود 
مصطفوی بعدا در مورد استعفایش گفته بود:»اتفاقا از فیفا 
با من تماس گرفتند و پرسیدند اگر برکناری شما سیاسی 
است، فورا فوتبال ایران را تعلیق کنیم! من منافع ملی را 
بر منافع شــخصی ترجیح دادم. تیم ملی کشورم باید به 
جام جهانی 1998 می رفت و نمی توانســتم باعث تعلیق 
فوتبال ایران شــوم؛ بنابراین به فیفا هــم گفتم بیماری 

قلبی دارم!«

یحیی گل محمدی
از دیگر مشــاهیر قلب درد گذرا در 
فوتبال ایران، ســرمربی فعلی 
پرســپولیس اســت. یحیی 
گل محمــدی کــه دوره دوم 
حضورش روی نیمکت سرخ ها 
را پشت ســر می گذارد، دوره 

اول برای رســیدن به این صندلی داغ از حربه قلب درد 
اســتفاده کرد. نیم فصل اول لیگ دوازدهم او سرمربی 
صبای قم بود و اتفاقا بد هم نتیجه نمی گرفت، اما اواسط 
کار به بهانه ناراحتی قلبی اســتعفا داد و مدت کوتاهی 
پس از آن دســتیار مانوئل ژوزه در پرســپولیس شد! 
عجیب اینکه روابط ژوزه و یحیــی هم جوش نخورد و 
بین 2 نیم فصل با جدایی مربی پرتغالی، یحیی به عنوان 
سرمربی در راس هرم کادرفنی قرار گرفت. از آن به بعد 
گل محمدی متصل در حال کار بوده و خدا را صد هزار 
مرتبه شــکر، دیگر هم از ناحیه قلب احساس ناراحتی 

نکرده است.

رضا چلنگر
این مترجم قدیمی و دوست داشتنی 
فوتبــال ایــران در ابتــدای 
حضور برانکــو روی نیمکت 
پرســپولیس کنــار او قــرار 
گرفت و کار ترجمــه را آغاز 
کرد، اما بعد از مدتی به شکلی 
عجیب جای خــودش را به یک 
مترجم دیگر داد. قطع همکاری بــا چلنگر از این نظر 
که او دوســت صمیمی برانکو است و تسلط خوبی هم 
روی مفاهیم فوتبالی دارد واقعــا عجیب بود، اما گفته 
شد این مترجم به خاطر مشــکالت قلبی اش ناچار به 
کناره گیری اســت و نمی تواند اینقدر مستقیم درگیر 
مسابقات فوتبال باشــد. با این حال مدتی بعد کرانچار 
فقید سرمربی سپاهان شد و چلنگر را به عنوان مترجم 
برگزید! گویا آن زمان از داخل باشــگاه پرســپولیس 
دوست نداشتند کسی که اینقدر به برانکو نزدیک است 

نقش مترجم او را بازی کند.

آنقدرها هم دوست نیستند
آیا درصورت انتخاب مهدی تاج، بازگشت کی روش به تیم ملی قطعی است؟
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جهان

فوتبال زنان

جنگ خبرنگاران 
نقل وانتقاالتی

رومرو و رومانو در حوزه اخبار فوتبالی به اندازه خبرگزاری های 
بزرگ دنیا اعتبار به دست آورده اند و حاال با هم رقابت دارند

رقابت بین جرارد رومرو و فابریتزیو رومانو، 2خبرنگار معتبر اخبار 
نقل وانتقاالتی به طرز عجیبی شدید شده است. آنها رقابت سختی 
برای انتشار زودتر اخبار دارند. شهرت آنها به حدی رسیده که به زودی 
باید اخبار هواشناسی و پیش بینی های سیاسی را هم از صفحه این 
دو پیگیری کنیم. هم اکنون جرارد رومرو خبرنــگاران و افرادی را 
استخدام کرده تا سوژه های مورد نظرش را در سرتاسر اروپا پیگیری 
کنند. او برای آنکه خبر توافق سه ویا با بارسلونا بر سر فروش ژول کنده 
را از رومانو زودتر منتشر کند، با هتل محل اقامت این بازیکن که آن 
هم از طریق آدم هایش به اطالع او رسیده تماس گرفته. منشی هتل 
به رومانو اطالع داده که به دلیل مسائل امنیتی و قانون هتل نمی تواند 
او را به اتاق آقای کنده وصل کند. همین بــرای رومانو کافی بود تا 
بفهمد حدس و اطالعات افرادش درست بوده و کنده برای مذاکرات 

نهایی با بارسلونا در نزدیکی مدیران این باشگاه اقامت گزیده است.
رومرو یکی از پست های رومانو را کوت کرده و درباره خبر او در رابطه 
با انتقال کنده به بارسا نوشته که این خبر درست است اما او زودتر آن 

را اعالم کرده است و چیز جدیدی در آن وجود ندارد.
اعتبار این دو در 2 سال اخیر به  اندازه ای باال رفته که خود باشگاه ها و 
مدیران و بازیکنان و ایجنت ها مستقیم به آنها خبر می دهند و همگی 
به خبرنگار و کارمند بی جیره و مواجب آنها تبدیل شده اند. در برخی 
موارد برخی بازیکنان متعجب از کانال های اطالعاتی قوی این دو 
می گویند حتی خانواده شان هم از مذاکره با باشگاهی دیگر خبردار 
نبودند اما رومانو و رومرو خبرش را داشتند. طبیعتا اخباری که رومرو 
درباره باشگاه های اسپانیایی منتشــر می کند معتبرتر است چون 
خودش اسپانیایی است. در این میان، برخی ایجنت ها و مدیران هم 
گاهی اقدام به ارسال اخبار نادرست می کنند تا از طریق اعتبار این دو 
خبرنگار به خواسته خود برسند. برای مثال می توان به اخبار مربوط 
به عالقه بارسا به جذب اینیگو مارتینس از بیلبائو اشاره کرد که از 
همین طریق خبرش پخش شد اما بعدا خود رومرو اعالم کرد خبر 
دروغین بوده و برای پرت کردن حواس چلسی از توافق بین سه ویا و 

بارسا از سوی باشگاه کاتالونیایی منتشر شده است.
  فابریتزیو رومانو: روزنامه نگار ورزشــی 29ســاله اهل ایتالیا از 
سال 2۰۱۱ میالدی تاکنون مشغول فعالیت است. او از ۱9 سالگی در 
اسکای اسپرت حضور داشته و بیشتر معروفیتش برای اخبار مربوط به 
نقل و انتقاالت فوتبال است. او از طرفداران واتفورد در لیگ برتر است!

  جرارد رومرو: خبرنگار 36ساله اسپانیایی که قبال در تلویزیون 
برنامه داشت و حاال خودش به تنهایی یک رسانه ورزشی است.

 امشب و فردا 
نیمه نهایی زنان

اگر فوتبال زنــان را دنبــال می کنید، 
امشب و فرداشب 2 مسابقه از مرحله 
نیمه نهایــی رقابت های یــورو در این 
رشته برگزار می شود. ساعت2۱ امشب 
انگلیس به مصاف ســوئد می رود و 
فرداشب در همین ساعت آلمان 
و فرانسه با هم روبه رو می شوند. 
برنده این دو دیدار ســاعت۱8 
یکشنبه آینده فینال اروپا را برگزار 
خواهد کرد. فرانســه هم یک بر صفر بر هلند پیروز شد و به طلسم 
3 دوره پیاپی حــذف در همین مرحله پایــان داد و آلمان 2بریک 
اتریش را از پیش رو برداشت. به نظر می رسد جایزه خانم گلی به تاینه 
دی کاینی از بلژیک برسد که ۱3گل به ثمر رسانده. هر 5بازیکن باالی 
جدول بهترین گلزنان با تیم شان از دور رقابت ها کنار رفته اند؛ کارولین 
گراهام هانسن از نروژ با ۱۱گل، لیندا سالســتروم از فنالند با ۱۱گل، 
جنیفر هرموسو از اسپانیا با ۱۰گل و شریدا اسپیتزی از هلند با ۱۰گل. 
کاسواره اصالنی از سوئد، بازیکن سابق رئال مادرید و فعلی آث میالن با 
۱4پاس گل جایزه بهترین گلساز این رقابت ها را از آن خود کرده. از میان 
بازیکنانی که هنوز تیم شان حذف نشده، ژنیفر ماروسیان از آلمان در 

جدول باقی مانده است با 7پاس گل.

سوئد: یک بار ســال۱984 قهرمان این رقابت ها 
شــده و یک بار ســال ۱99۱قهرمان جام جهانی. 
2مدال نقره در المپیک 2۰۱6 و 2۰2۰ هم دارد. 

هدایت این تیم در دست پیتر جرهاردسون است.

انگلیس: با اینکه تا پیش از رویارویی با اســپانیا 
به طور میانگیــن در هر بــازی 5گل زده بودند، از 
شانس کمتری نسبت به ســوئد برای رسیدن به 
فینال برخوردارند. برای همین ســرمربی این تیم 
یعنی سارینا ویگمن اعالم کرده که ترسی از سوئد ندارد. انگلیسی ها 
2 بار نایب قهرمان اروپا شده اند ازجمله آخرین بار که سال2۰۰9 بود.

آلمان: هدایــت ایــن تیــم برعهــده مارتینا 
فوس تکلنبرگ است. او جانشین هورست هروبش، 
بازیکن اسبق تیم ملی مردان آلمان است. آلمانی ها 
سال2۰۰3 و 2۰۰7 قهرمان جهان و سال2۰۱6 
صاحب مدال طالی المپیک ریو شده اند. در اروپا اما اقتدار بیشتری 
داشته اند. از سال۱989 تا 2۰۱3 تنها یک قهرمانی را سال۱993 از 

دست داده اند و در بقیه دوره ها به قهرمانی رسیده اند.

فرانسه: زیرنظر کورن دیاکر پیشرفت کرده اند اما 
نه به اندازه ای که مدعی شماره یک قهرمانی باشند. 
تاالر افتخارات این تیم با وجود افتخارات زیاد باشگاه 
لیون در اروپا خالی اســت. به نظر می رسد آلمان و 

سوئد به فینال برسند.

اخبار ضدونقیضی درباره احتمال انتقال مسی در تابستان آینده 
چند گزینه تازه درباره آینده کریستیانو به بارسلونا مطرح شده است

وجود دارد
اتلتی علیه رونالدوبازگشت مسی به خانه

الپورتا که از زمان بازگشــت به پست ریاست باشگاه بارسلونا 
فقط در حــال خرید بازیکن بوده و وقت نکــرده به چیزهای 
دیگر بپردازد، سرانجام درباره مسی موضع گرفت و گفت که 
به او مدیون است و تالش می کند در تابستان آینده و در پایان 
قراردادش او را به تیم برگرداند. ژاوی هم یک روز دیرتر به این 
موضوع واکنش نشان داد و گفت دوســت دارد فصل آینده 
مسی را در تیمش ببیند. با وجود 8مهاجم در این تیم، بارسا 
که 25درصد از حق پخش 25ســال آینــده را برای دریافت 
مجوز ورود به نقل وانتقاالت خرج کرده و هنوز هم نزدیک به 
یک میلیارد یورو بدهی دارد، باید فکری برای حضور مســی 
در این ترکیب شــلوغ در فصل آینده کند. همزمان باشــگاه 
پاری سن ژرمن هم برای تمدید قرارداد این ستاره آرژانتینی 
دست به کار شد اما هنوز مفاد پیشنهاد باشگاه فرانسوی به این 
بازیکن فاش نشده است. ناصر الخلیفی نمی خواهد مثل فصل 
گذشته که برای امباپه تا پایان فصل صبر کرد و به او عهدنامه 
ترکمانچای را پیشنهاد داد انتظار بکشــد و قصد دارد آینده 

مسی را زودتر مشخص کند.
چیزی که مشــخص اســت این است که مســی در پاریس 

خوشحال نیست اما دل خوشی هم از بارسایی ها ندارد. زیر پای 
او را افرادی مثل پیکه خالی کردند و برایش مراسم خداحافظی 
هم گرفته نشد. همین حاال 7۰میلیون یورو که بیش از ارزش 
خودش در بازار نقل وانتقاالت اســت از بارسلونا طلب دارد. از 
طرفی، در پاریس هم نفر اول نیست. با اینکه محبوبیت زیادی 
بین هواداران دارد، این امباپه است که بر باشگاه حکم می راند، 
نه او و نه نیمار. مســی چند روز پیش در تمرینات با سرخیو 
راموس که سعی داشت با خشــونت او را متوقف کند درگیر 
شد. مدیران باشگاه پس از شکســت ناباورانه فصل پیش در 
مرحله یک هشتم پایانی لیگ قهرمانان اروپا مقابل رئال مادرید 
برای بازیکنان مشاور و روانشناس استخدام کرده اند اما هنوز 
تنش های زیادی وجود دارد. باشــگاه هنوز نتوانســته از شر 
بازیکنانی مثل درکسلر، ایکاردی، کیمپمبه، پاردس و... که 
دستمزد باالیی می گیرند و جایی در برنامه تاکتیکی گالتیه 
ندارند، خالص شود. اینها در تمرینات حاضر می شوند و چون 
بالتکلیف هستند، انرژی منفی خود را به تیم تزریق می کنند. 
این را هم درنظر بگیرید که از تمرینات تیم 2۰هزار نفر دیدن 

می کنند و این فشارها را افزایش می دهد.

شایعات درباره آینده کریستیانو رونالدو همچنان ادامه دارد. 
شــایعه انتقال او به اتلتیکو مادرید با وجود تکذیبیه ســرزو، 
رئیس این باشگاه پررنگ تر از بقیه شایعات است. هواداران این 
 باشگاه در اعتراض به این موضوع طوفانی توییتری با هشتگ

ContraCR7  #  علیــه او راه انداخته و از مدیران باشــگاه 
خواسته اند از ورود اینگونه بازیکنان به باشگاه جلوگیری کنند 
زیرا او در حدی نیســت که لباس این تیم را بپوشــد! دیه گو 
سیمئونه، سرمربی تیم بارها از رونالدو تمجید کرده و یک بار 
گفته که اگر این بازیکن فوتبالیســت نمی شد، او االن 3جام 
لیگ قهرمانان اروپا در کارنامه اش داشت. رونالدو یک تنه 3بار 
قهرمانی را از اتلتیکو گرفت، 2بار با رئال که در فینال این تیم را 
شکست داد و یک بار با یوونتوس که در بازی برگشت مقابل این 
تیم در مرحله یک چهارم هت تریک کرد تا برد 2بر صفر اتلتی 
در دیدار رفت بی اثر شــود. حاال به جای اینکه هواداران رئال 
علیه اسطوره باشگاه خود هشتگ بزنند، طرفداران اتلتی این 
کار را انجام داده و تهدید کرده اند که ممکن است مقابل دفتر 
رئیس باشگاه تجمع کنند. از طرفی، میگل، دوست صمیمی 
کریستیانو که به تازگی صفحه اتلتیکو را فالو کرده و به شایعات 

دامن زده بود، صفحه این باشگاه را آنفالو کرد.
   تا چندی پیش توافقنامه ای شفاهی بین دو باشگاه وجود 
داشــت تا از یکدیگر بازیکن نگیرند. آن توافــق دیگر وجود 
ندارد. در ســال های اخیر بازیکنانی مثل مارکوس یورنته و 
آلوارو موراتا به طور مستقیم یا غیرمستقیم از رئال به تیم دوم 
پایتخت کوچ کرده اند و مشکلی هم برای آنها به وجود نیامده. 
با این حال کورتوا که فقط مدتی کوتاه به طور قرضی از چلسی 
به اتلتیکو رفته و برای این تیم بــازی کرده بود، وقتی به رئال 
رفت با واکنش تند هواداران و مدیران این باشگاه روبه رو شد و 
حتی مجسمه اش را از ورزشگاه مترو پولیتانو برداشتند. اتلتی ها 
چون همیشه جنس دوم و زیر سایه رقیب بوده اند نسبت به 
موفقیت های رئال هم واکنش عصبی و تند نشان می دهند. 
فصل پیش در بازی رودررو پالکاردهایی توهین آمیز علیه رئال 
به ورزشگاه برده بودند که روی آنها نسبت به حمایت داوران از 

این باشگاه ادعاهایی مطرح شده بود.
   گزینه های دیگری هم هســت. محمد الکعبی، خبرنگار 

نزدیک به باشگاه پاری سن ژرمن ادعا کرده که مدیر برنامه های 
کریستیانو و باشگاه منچستریونایتد توافق کرده اند قرارداد این 
ستاره تمدید شود تا او بتواند یک فصل به طور قرضی جدا شود. 
در این صورت هم حساسیت او نسبت به لیگ اروپا که قرار است 
این فصل منچستر در آن بازی کند برطرف می شود، هم رقم 
انتقالش صفر خواهد شد. باشگاهی که خواهان او باشد، می تواند 
او را رایگان در اختیار بگیــرد و تنها حقوقش را بپردازد. گفته 
شده که رونالدو حاضر است برای تیمی که در لیگ قهرمانان 

حضور دارد، 3۰درصد در دستمزدش تخفیف قائل شود.
   یکی از مدیران رده میانی باشگاه اسپورتینگ لیسبون هم 
ادعا کرده که رونالدو که هنوز خودش را به اردوی منچســتر 
و سرمربی هلندی جدید این باشــگاه معرفی نکرده، اقدام به 
ثبت نام فرزندانش در شهر لیسبون کرده است. اسپورتینگ 
همان باشگاه اولیه رونالدو است که فرگوســن او را در بازی 
دوستانه رودررو دید و پسندید و به اولدترافورد برد. رونالدو و 
مادرش چندبار ابراز عالقه کرده بودند که او در همین باشگاه 

فوتبالش را تمام کند.
   رومانو، خبرنگار نقل وانتقاالت درباره آینده رونالدو گفت: 
»وضعیت رونالدو عمال همان وضعیت 2۰روز پیش اســت. 
کریســتیانو می خواهد یونایتد را ترک کند و تن هاخ منتظر 
است تا فرصت دیدار او فراهم شود چون امیدوار است بتواند 
نظرش را تغییر دهد.« تن هاخ 3بار درباره کریستیانو صحبت و 

ابراز اشتیاق کرده تا با او کار کند.
   من یونایتد روز شنبه در اسلو، پایتخت نروژ دیداری دوستانه 
با اتلتیکو مادرید خواهد داشت. تا آن موقع هم تکلیف رونالدو 
روشن نخواهد شد، حتی در بازی آخر مقابل رایو وایکانو هم 
همینطور. کریستین اریکسن به تازگی به جمع تیم اضافه شده 
اما رونالدو همچنان غایب است. در منچستر برخی خبرنگاران 
مدعی اند که رونالدو با این وضعیت اگر در تیم ماندنی شود، باید 
نیمکت نشین مارسیال شود. کریستیانو رونالدو هیچ تمرین 
و شناختی از سبک بازی اریک تن هاخ نداشته است. همه ما 
می توانیم ببینیم که او تمرین می کند و آمادگی خود را حفظ 
می کند اما اگر در تیم نباشید، بازی نکنید و سبک تیم را یاد 

نگیرید، همیشه عقب تر از سایرین خواهید بود.

Lionel Messi

Cris Ronaldo

سرمربی سانتاکالرا علیه استقالل!
ظاهرا آبی ها باید قید محمد محبی را بزنند چون ماریو سیلوا برای فصل جدید 

حساب خاصی روی او باز کرده است
امیرحسین اعظمی|  استقالل این روزها در ترکیه 
به سر می برد و ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی این 
تیم همچنان امیدوار است تا مدیران باشگاه خبر مثبتی 
در مورد جذب محمد محبی به او بدهند. این داستان 
تبدیل به یک پروژه طوالنی برای آبی ها شده و آنها تا 
امروز هنوز موفق نشده اند این بازیکن را جذب کنند. 
در چند هفته گذشته باشگاه استقالل مذاکرات مثبتی 

با محمد محبی و همچنین باشگاه سانتاکالرا داشت و 
پیش بینی می شــد او بعد از سفر به پرتغال که به دلیل 
ایجاد مشکل در صدور ویزا با تأخیر زیادی انجام شد، 
به تهران بازگردد و یا به اردوی آبی ها در ترکیه اضافه 
شود. البته تغییرات مدیریتی در سانتاکالرا دوباره روند 
مذاکرات را کند کرد ولی استقاللی ها حتی با مدیران 
جدید این باشــگاه هم به توافق رســیدند تا محبی را 

جذب کنند ولی مشکل بزرگ در این راه، سرمربی تیم 
پرتغالی است.

سانتاکالرا 3روز پیش در مســابقه ای دوستانه مقابل 
ریو آوه قرار گرفت و توانست با 2گل به برتری برسد که 
یکی از این گل ها را محبی به ثمر رســاند. او هم اکنون 
جزو آماده ترین بازیکنان تیمش است و از پرتغال خبر 
می رسد که ماریو سیلوا سرمربی سانتاکالرا با جدایی اش 
مخالف است. سیلوا فصل گذشــته شناخت خوبی در 
مورد محبی پیدا کرد و به نظر می رسد در فصل جدید 
قصد استفاده از او در ترکیب ثابت تیم را دارد. سرمربی 
سانتاکالرا این تصمیم را در همان ابتدای حضورش در 
بازی با ریوآوه عملی کرد و حاال اســتقالل کار سختی 
برای جذب محبی دارد. یکی از مسئوالن استقالل به 

همشهری ورزشی می گوید: »ما در مورد جذب محبی با 
سانتاکالرا توافق کردیم ولی سرمربی تیم با جدایی این 
بازیکن مخالف است. اگر نتوانیم محبی را جذب کنیم 

دنبال جایگزین خواهیم رفت.«
یکی از انگیزه های بازگشت محمد به ایران بر تن کردن 
دوباره پیراهن تیم ملی در آســتانه جام جهانی2۰22 
است، اتفاقی که در زمان مربیگری مارک ویلموتس برای 
او رخ داد. این بازیکن در گذشته سابقه پوشیدن پیراهن 
تیم های ملی امید و بزرگساالن را به طور همزمان داشت 
اما یکباره در زمان مربیگری اسکوچیچ این فرصت را 
از دست داد. حاال شرایط طوری است که او نمی تواند 
در مورد فصل بعد تصمیم گیرنده باشــد و باید دید در 

روزهای آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

  چند بازیکن جدا می شوند
با اینکه ساپینتو قبل از سفر تیمش به ترکیه 7بازیکن 
را در لیســت خروجی قرار داد اما همچنان تمرینات 
اســتقالل با حضور پرتعداد نفرات برگزار می شود. در 
برخی پســت ها ازجمله خط حمله بازیکنان بســیار 
زیادی حضور دارند که بسیار بعید است فرصت زیادی 
برای بازی کردن در طول فصــل پیدا کنند، به همین 
دلیل احتمال می رود بعد از بازگشت اعضای استقالل 
به تهران شــاهد جدایی یک یا چنــد بازیکن از جمع 
شاگردان ساپینتو باشیم. می گویند آرش رضاوند طبق 
صحبت هایی که با سرمربی تیم انجام داده، نظر ساپینتو 
را برای حضور در فوالد خوزستان جلب کرده و آرمان 
رمضانی هم شاید در بین بازیکنان جداشده قرار بگیرد.

مورد نیمار هم هســت. او قراردادش را طبق مفاد آن به طور خودکار اما یک طرفه تمدید کرد و این در حالی است که 
امباپه شرط کرده بود او در تیم نباشــد. این موضوع هرگز از طرف باشگاه یا خود امباپه و نیمار تکذیب نشد. بنابراین 
به نظر می رسد حقیقت داشته باشد. در این تیم جنگی زیرپوســتی برای نفر اول بودن جریان دارد. نیمار دیگر مثل 
گذشته پسر ته تغاری لوس باشگاه نیست و مسی هم مثل بارسلونا قدرتی فراتر از نخست وزیر کشور ندارد. بعید است 
تیم پرستاره پی اس جی با مدیران پرحاشیه اش و شایعاتی که درباره هزینه کرد این باشگاه وجود دارد، رنگ آرامش را 
به خود ببیند. با این تحلیل به نظر می رسد برای مسی بهتر باشد فصل پایانی قراردادش را در فرانسه سپری کند و سپس 
برای بازنشستگی به بارسلون برگردد هر چند که ال ناسیونال و اکیپ و چند نشریه دیگر با قاطعیت ادعا کرده باشند مسی 
پس از پایان قراردادش حتی اگر در پاریس نماند به بارسا برنمی گردد. یک خبرنگار آرژانتینی که با پدر مسی ارتباط دارد 
از طرف او ادعا کرده که پدر و پسر دوست دارند این بازیکن فصل آینده به بارسلونا برگردد اما روابط با مدیریت باشگاه 
سابق اصال خوب نیست و لئو دلخوری های شدیدی دارد. جرارد رومرو، خبرنگار مرجع اخبار نقل و انتقاالت درباره اخبار 
مربوط به بازگشت مسی گفته: »نمی دانم، چیزی که می دانم این است که ژاوی و مسی در تمام سال صحبت می کنند، 
خواهیم دید بعد از اظهارات الپورتا چه اتفاقی خواهد افتاد.« روزنامه کاتالونی اسپرت گزارش داده که ژاوی از مسی 
خواسته قراردادش را تمدید نکند تا سال آینده بتواند برگردد. منتظر واکنش شدید الخلیفی نسبت به این ادعا باشید 
چون هرگونه مذاکره با بازیکنی که با باشگاهی دیگر قرارداد دارد تا قبل از 6ماه مانده به پایان قرارداد غیرقانونی است.
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افقی:
 1- خواهر مادر- اســتخوان 
جلــوی قفســه ســـــینه- 

خبرگزاری دانشجویان
2- کارگــردان فیلم گاندی- 

شخص
3- بهره هوشی- جست وجوگر- 

درگذشت
4- از واحد های سنتی وزن- 

مربوط به کیفیت- فرشتگان
5- شوره زار- زاده چهارپایان- 

بیماری سبزی و آب آلوده
ســازمان  فرومایــه-   -6
فضانوردی آمریــکا- آلبومی 

با آواز شهرام ناظری
7- آوای حزیــن- گام اول در 
شــرایط نجات از بالیا است- 

راه میانبر!
8- پارچــه مشــبک- دارای 
خرابــی مختصر- واحــــد 

شمارش مجله
9- ضمیر ســوم- قــرارداد 
اولیه معامله- نام اصلی میرزا 

کوچک خان
10- گلی زیبا- ز... بود مرد را 

راستی- کلمه شرط
11- ســنت ها- بی اعتنا به 

قیدوبندها- پیرایه
12- قومــی از نـــــــــژاد 
هندواروپایــی- هدیه دادن-  

ماه کارگری

13- آگاهی- کمیـــــاب- 
پیوسته

14- غذای رقیق- بزرگ ترین 
گونه بزمجه

15- شــاعر معــروف دوره 
ســامانیان- روح- رمان امیل 

زوال فرانسوی
  

عمودی:
1- به ناز راه رفتن- وســایل 

صحنه و دکور
2- رسم و سنت- عاجز- برس 

چارپایان
3- چارقد- هزار گرم- رمانی 

نوشته رضا امیرخانی
4- شعر کوتاه ژاپنی- امپراتور 
روم شــرقی- خون ریــز و 

بی رحم
5- ســخت و محکــم- از 
پیامبران بنی اسرائیل- آبگیر

6- پدربزرگ- پهنـــــاور- 
ستاره شناس فرانســـــوی 

قرن هجدهم
7- رســتگار- همســفر نخ- 

همشیره
8- دســتاویز- محل کسب 
درآمــد- حرکــت اول بازی 

شطرنج
9- بعــد از جنگ از دشــمن 
باقــی می ماند- شــلجمی- 

شعبه ای از نژاد سفید

10- آسانسور- بیهوده- شهر توت
11- مخفف اگر- فروبردن ســوزن 
در چیزی- دستگاه قدیمی نمایش 

فیلم
12- اشــعه فرابنفــش- میوه ای 

تابستانی- دستگاه پخش همراه
13- اندیشمند- بی ارزش- منفک

14- شهری در مازندران- دانه های 
ریز گیاهی برای مداوای سرفه های 

مزمن- جان سپردن
1515- از ارائه های ادبی- بی بندوبار

لكوگكرتاپيترس
نردمسيرتكاهوك

جورهرييايموم
سردادكالهلعاف
اسههلااگمالج
زوسديفسليصاو
ياربتيدانديسر

ياوكهناخدورلپ
ميسقتتنربانرس
زرليتتايهابو
مممميتجتنملخ
لاصوروايديكات
سفنيگنتبونذپ
ابرييامرخوالا

لقاالپياتتبرش

 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 | 4261
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

142598367
579436821
836217549
954763182
317982654
268154973
485321796
623879415
791645238

متوسط

4 7    9   
 2  5      
  3  6    8
5    7    1
   2  5    
4    8    6
8    9  3   
     2  8  
  6    4 7  326185497

847693251
951742863
435216789
178359642
692874135
289437516
564921378
713568924

ساده

متوسط

647128953
928537614
153469728
589376241
361245897
472981536
815794362
734652189
296813475

سخت

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

ساده

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

قهرمان 
قهرمان شد

لیگ ملت های والیبال یکشنبه شــب به پایان رســید. 
درست در ساعتی که بازیکنان تیم ملی والیبال ایران با 
استقبال خانواده ها و هواداران خود پا به تهران گذاشتند، 
فرانســه در ایتالیا آمریکا را شکست داد تا مثل المپیک 
خودش را تیم برتر والیبال جهان معرفی کند. فرانســه 
با پیروزی مقابل ایتالیا )میزبان مرحله نهایی( به فینال 
رسید. آمریکا هم با پیروزی مقابل لهستان فینالیست 
شــد؛ 2 تیمی که ایران در هفته های دوم و سوم آنها را 
شکست داده بود. فرانســه در 2 ست اول تیم برتر بود و 
به نظر می رســید راحت قهرمانی اش را جشن می گیرد 
اما بازگشت آمریکا در 2 ست بعدی، کار را سخت کرد و 
کار را به ست پنجم کشاند. فرانسه درنهایت با اختالف 
5امتیاز ست پنجم را برد و قهرمانی اش را جشن گرفت. 
فرانسه این پیروزی را بیش از هر بازیکنی، مدیون اروین 

انگاپت است که 22 امتیاز گرفت.
بعد از پایان بازی ها، تیم رؤیایی لیگ هم معرفی شــد. 

این تیم ترکیبی از تیم قهرمان و نایب قهرمان بود.
   بهترین پاسور: میکا کریستنسن )آمریکا(
   بهترین قطر پاسور: ژان پاتری )فرانسه(

   بهترین دریافت کننده: تــروور کلیونات و اروین 
انگاپت )فرانسه(

   بهترین دفاع وســط: ماتیوژ بینیک )لهستان(، 
دیوید اسمیت )آمریکا(

   بهترین لیبرو: ژنیا گربنیکوف )فرانسه(
در پایان لیگ، فدراسیون جهانی رنکینگ را هم به روز 
کرد. لهســتان با  385 امتیاز همچنان تیم اول است و 
فرانســه با 373امتیاز تیم دوم. برزیل، روسیه و آمریکا 
هم تیم های بعدی هســتند. ایران هم تیم اول آســیا 
اســت و یک رده باالتر از ژاپن قرار دارد که در رده نهم 

جدول است.

حس خوب پیروزی
2بازی آمریکا و لهستان بهترین پیروزی های 

ما در لیگ بود. نمی دانم کــدام را انتخاب کنم. در 
بازی با آمریکا بی نقص ترین بازی را انجام دادیم. بازی 

با لهستان هم که قشــنگی  خودش را داشت. نمی شود 
حســش را تعریف کرد. فکر کنید 5ست تحت فشاری، 
آخرین امتیاز را می گیــری و می بری، آن لحظه خیلی 

خاص است. بعد به این فکر می کنی که همه مردم 
کشورت این بازی را دیده اند و در این لحظه 

با تو خوشحالی کرده اند.

تالش مهمتر است
همه  چیز استعداد، قد و هیکل نیست. اینها مهم 

هســتند اما تالش از همه  چیز مهم تر است. می توانم 
بگویم من بیشتر از همه تمرین می کنم. وقتی اردو هستیم، 

بیشتر از بقیه تمرین می کنم. در خانه هم که هستیم خودم 
تمرین می کنم. وقتی در اردوها استراحت می دهند، من 
باز هم تمرین می  کنم. نمی توانم واضح توضیح بدهم اما 

من بیشــتر از تمرینات عادی باشــگاه و تیم ملی 
 تمریــن دارم.اگر به موقع و بجا اســتراحت 

 نمی کــردم که االن شــرایطم
این نبود.

 از همان هفته اول 
از چند تیم اروپایی 

پیشنهاد داشتم. 
می توانم بگویم از هر 

تیمی که فکر کنید، به من 
پیشنهاد دادند. اما چند ماه 

از سربازی ام مانده. مسئوالن 
قول داده اند مشکل را حل کنند 
اما در این چند روز باید تکلیف 

روشن شود، چون زمان را از 
دست می دهم. هر کی پیشنهاد 

می داد، می گفتم سربازم، 
سرش را تکان می داد. در این 

چند هفته به قدری که من 
توضیح داده ام االن کل دنیا 

قوانین سربازی ما را می دانند.
یا تماس تلفنی می گرفتند یا به 

کادر فنی می گفتند. روزهای 
مسابقه درباره این مسائل 

حرف نمی زدیم. در چند روز 
که بین هفته ها فاصله بود، 

درباره این پیشنهادها صحبت 
می شد.  نمی توانم اسم بگویم 
ولی بهترین پیشنهادم از  لیگ 
ایتالیاست. آرزو که نه، هدف 
هر بازیکنی است که کار کند، 

حرفه ای شود و به حرفه ای ترین 
لیگ دنیا برود. حاال من به 

اینجا رسیده ام ولی سربازم. 
امروز در اوج هستم و باید به 

حرفه ای ترین لیگ دنیا بروم. از 
فردا که کسی خبر ندارد.

لیلی خرسند|  امین اسماعیل نژاد، ســتاره جدید والیبال ایران است و بازی هایی که در 
لیگ ملت ها انجام داد، نه تنها نگاه ایرانی هــا که نگاه والیبال جهان را به خودش جلب 

کرد. ویتال هینن، سرمربی سابق لهستان در تمجید از امین گفته بود که 
او بهترین بازیکن لیگ است. اما برای هینن هم مثل خیلی ها جای 

تعجب داشت که امین 26ساله قبل از این کجا بوده؟ امین برای 
نخستین بار با تیم ملی در لیگ ملت  ها بازی کرد و بیشتر 

از همه امتیاز گرفت و در لیست بهترین ها نفر دوم بود. 
او حاال به هدف هایش رسیده اســت؛ حضور در تیم 
ملی و رسیدن به حرفه ای ترین لیگ والیبال جهان. 
امین با بازی هایی که در لیگ ملت ها داشت، از چند 
تیم اروپایی پیشنهاد دارد و پیشنهاد اصلی از یک 
باشگاه ایتالیایی رسیده اما او سرباز است و نگاهش 

به مسئوالن است تا برایش راهی باز کنند.

   برای نخستین بار در تیم ملی بازی کردید، 
بیشتر از همه دیده شده اید و بیشتر از همه از بازی شما 

تعریف کردند. این اتفاقات راضی تان کرد؟
راضی که هســتم. از روز اول که ما لیگ را شروع کردیم، منتظر این 

اتفاقات بودیم.  ما به خاطر تمریناتی که انجام داده بودیم، اعتماد به نفســی 
که مربیان به ما داده بودند و چیزهایی که در وجود خودمان می دیدیم، می توانستیم 

پیش بینی کنیم که چه اتفاقاتی می افتد. برخــالف حرف هایی که بعضی ها هفته اول درباره ما 
می زدند، با نتایجی که گرفتیم ثابت کردیم که تیم خوبی هستیم.

   به این افراد حق نمی  دهید؟ آنها نگران تیم بودند.
ما بازی ضعیفی انجام ندادیم. در حدی که می گفتند واقعا ما بد نبودیم. بعضی  وقت ها توقعات 
از یک تیم بیجاست. ما در همان هفته اول که این همه انتقاد از تیم شد، 2پیروزی و 2شکست 
داشتیم. ولی بعضی ها -تأکید می کنم بعضی ها که از والیبال سردرنمی آورند- از یک چیزهایی 

ایراد می گرفتند که قابل قبول نبود. ولی ما صبر کردیم و بعد از 3هفته مزد زحماتمان را گرفتیم.

   سال پیش در لیگ ایران بازی های خوبی انجام دادید اما در لیگ ملت  ها همه 
را سورپرایز کردید. 

یک جمله دارم که به همه می گویم؛ هر چقدر تالش کنی به همان اندازه مزد می گیری. خیلی 
وقت است که خوب بازی می  کنم. در تیم های پایه ملی بوده ام، در لیگ بازی کرده ام، اما به خاطر 
مشکالتی که بود، نتوانستم در تیم ملی بزرگساالن بازی کنم. با این حال، هیچ وقت دست از تالش 

برنداشتم، تمرین کردم تا یک روز بتوانم به تیم ملی برسم. امیدوارم این روند ادامه 
داشته باشد.

   اتفاقا یکی از نگرانی  هایی که درباره شما وجود 
دارد، همین است. سال پیش صابر کاظمی درخشید ولی 

امسال روی فرم نبود. 
همه  چیز بستگی به  خود آدم دارد. هر کسی مدل خودش 
است. من دست از تالش برنمی دارم. تازه اول راه هستم. 
باید با هم میدان بزرگ ببینیم و اتفاقات مهم تری تجربه 

کنیم.

   شما و چند بازیکن دیگر در بیشتر بازی ها 
کامل بازی کردید ولی  کم نیاوردید.

بدنســازی خیلی تأثیر دارد. اینکه از نظر قــدرت بدنی کم 
نیاوردیم، به خاطر همین بدنسازی های خوب بود. با یک تمرین 

عادی نمی شود بدن را در این سطح آماده نگه داشت. چند بازی که 
پشت سر هم انجام می دهی، بدنت کم می آورد. دقیق نمی توانم بگویم چه 

کار کردیم ولی بدانید تمرینات خاص خیلی خوبی داشتیم.

   در این چند سالی که بازی می کنید، به اندازه این چند هفته دیده نشده بودید. 
در هر بازی که به زمین می روم، اصال برایم مهم نیست که دیده شوم یا نه. مهم این است که تیم 

نتیجه بگیرد. همه مــا از جان و دل بازی می  کنیم. ایــن چیزها بیرون زمین اتفاق 
می افتد. من از این همه دیده شدن و حمایت هایی که مردم کردند که واقعا 
دمشان گرم، حس عجیبی داشــتم. حس غرور، حس خوب، 
نمی توانم برایش اسمی بگذارم، ولی هرچه بود، انرژی 

خوبی می داد.

   ولی هفته اول بیشــتر 
انرژی ها منفی بود.

وقتی به مسابقات رفتیم ، در یک 
جلســه با بچه ها قرار گذاشتیم 
از گوشــی و فضای مجازی دور 
باشــیم. با این حــال، بعضی از 
حرف ها به گوشمان می رسید 
ولی به خودمان اعتماد داشتیم 

و نتیجه گرفتیم.

   برای هــواداران باخت 
به تیم  های آســیایی قابل قبول نیست. 

می خواهند والیبال ایران تیم اول آسیا باشد.
درست است، هوادار توقع دارد. اما ژاپن امسال یکی از تیم های 

خوب لیگ بود و بازی های منظمی داشت. ما هفته اول مقابل این تیم قرار گرفتیم. ترکیب تیم 
عوض شده بود و تعدادی از بازیکنان برای نخستین بار بود کنار هم بازی می کردند. نیاز داشتیم که 
به هماهنگی برسیم. هماهنگ تر که شدیم و اعتماد به نفسمان که باالتر رفت، بهتر نتیجه گرفتیم.

   مقابل تیم های بزرگ که خوب اعتماد به نفس دارید.
وقتی یک بازیکن و یک تیم به خودباروی می رسد، دیگر از هیچ تیمی نمی ترسد. بله، ما جلوی 
تیم های بزرگ اعتماد به نفس داریم ولی کاذب نیست. برای ما فرقی نمی کند، اسم تیم چین است 

یا لهستان، بازی خودمان را انجام می دهیم. اسم تیم های بزرگ فقط انگیزه ما را بیشتر می کند.

   تفاوت ایران با تیم های بزرگ را در چه می بینید؟ در بازی هایی که بازیکنان 
خیلی خوب بازی می کردند، نتیجه می گرفتند. این نشان می دهد از نظر فنی تفاوت خیلی 

نیست.
بحث فقط ذهنی است. ذهن یک بازیکن است که می تواند بازی را عوض کند. ما واقعا با تیم های 
بزرگ خیلی فرقی نداریم. فقط باید ذهنمان درست کار کند تا بتوانیم انگیزه مان را حفظ کنیم و 

بازی خودمان را انجام بدهیم.

   بزرگ ترین حسرتی که از این مسابقات به دلتان 
ماند، چه بود؟

حسرت اصلی ســکو بود. می توانستیم ســت پنجم بازی با 
لهستان را ببریم. تماشــاگر از تلویزیون بازی را می بیند و 
می گوید خوب بازی کردید ولی ما داخل زمین بودیم و 

می دانستیم که می توانیم بهتر کار کنیم.

   ست پنجم چه اتفاقی افتاد؟ انگار همه 
بازیکنان یک دفعه ذهنشان قفل کرد!

دقیقا همه قفل شدیم. والیبال اســت دیگر، یک دفعه 
می بینی بازی نمی چرخد. آقای عطایی هم هر کاری که 
می توانست انجام داد، ولی نمی شد کاری کرد. بازی است 

دیگر، بگیر نگیر دارد.

   در مسابقات قهرمانی جهان هم می توانید مثل لیگ 
نتیجه بگیرید؟ 

قهرمانی جهان که خیلی سخت است. با بازی هایی که در لیگ جهانی کردیم، توقع باالتر رفته اما 
امیدوارم این توقع منطقی باشد. چون ما در لیگ خوب بازی کردیم، نمی شود گفت که تیم باید 

روی سکو برود و با طال برگردد. شرایط جهانی متفاوت و سخت است.

AMIN
حسرت سکو به دلمان ماند
امین اسماعیل نژاد، ستاره لیگ ملت های والیبال حاال از باشگاه های بزرگ دنیا پیشنهاد دارد

امین درباره شکست مقابل لهستان می گوید در ست پنجم ناگهان قفل شدیم



شهاب مهدوی اکران
روزنامهنگار

 5 قطعه آسان 
درباره رافلسون 

بابرافلسون،کارگردانوتهیهکننده
سینمایمستقلآمریکادرگذشت

بابرافلسون،کارگردان،فیلمنامهنویس،
تهیهکنندهسینماوتلویزیونوموسیقی1

کهدردهه1970یکــیازچهرههایتأثیرگذار
شــکلگیریهالیوودجدیدبوددر89سالگی
درگذشت.همســرشگابریلتاورکرافلسون
تصدیقکردکهرافلســونشــنبهشبآخرین
ساعتزندگیرادرخانهاشواقعدرآسپنایالت

کلرادوگذراندهاست.
شهرتبابرافلسونابتداباگروهموسیقیپاپ
وراکمیمونهاومجموعهتلویزیونیباحضور
ســتارههایاینگروهدرکناربرتاشنایدررقم
خورد.اودرسال1967جایزهامیبهترینسریال
کمدیسالرابرایتهیهســریالمیمونهای
مردهکمــدیدریافتکــرد.امانســلجدید
رافلسونرابیشتربهخاطرآثاروتأثیرشبردوران
هالیوودجدیدمیشناســند.اوبــاکارگردانیو
تهیهفیلمهایمغایرباجریانرایجاستودیوهای
هالیوودبــهصداهایجوانوسرکشــیزمینه
بروزدادکههدفشــانازفیلمســازیحملهبه
ســاختارهایاجتماعیجامعــهآمریکادردهه
70بود.فهرستچشــمگیریازاستعدادهایی
مانندمارتیناسکورســیزی،برایاندیپالماتا

فرانسیسفوردکاپوالواستیوناسپیلبرگ.

رافلســونکارگردانیونویســندگی
»5قطعــهآســان«)1970(رابرعهده2

داشت.داســتانیکپیانیســتازطبقهمرفه
متوســطکهبینزندگیکارگریوروشنفکری
خودسرگرداناستونمیتواندبرایزندگیخود
تصمیمبگیرد؛نقطهعطفیدرســینمایدهه
1970.»سلطانماروینگاردنز«)1972(درباره
یکمجریافسردهبرنامهرادیوییگفتوگومحور
استکهدرساعاتآخرشــبپخشمیشود؛
اواخرشــب.هر2فیلمبابازیجکنیکلســون
مضمونازدسترفتگی»رؤیایآمریکایی«رادر
برابرمخاطبانناراضیقرارمیدادکهعصبانیت
خودرادرموسیقیراک،هیپیگریوگرایشبه
مخدرهایجدیدبروزمیدادند.5قطعهآساندر
سال1971برایرافلسون،2نامزدیاسکاررابرای
بهترینفیلموفیلمنامهبهارمغانآورد.کارنبلک
جایزهاسکاربهترینبازیگرنقشدومزنرابرای
همینفیلــمگرفــت.خدمتکاریکــههمراه
نیکلسونراهیسفریتلخبهکالیفرنیامیشود.

بابرافلســونعالوهبــرکارگردانیو
فیلمنامهنویســیوآهنگسازیدرکنار3

برتاشــنایدر،تهیهکنندهتعدادیازفیلمهای
متفاوتیبودندکهباعثشــکلگیریسینمای
مستقلآمریکاشدند.ازمعروفتریناینگروهاز
فیلمها2فیلــم»ایزیرایدر«ســاختهدنیس
هاپر)1969(و»آخریننمایشفیلم«)1971(
ساختهپیتربوگدانوویچازهمهمعروفتراست.
کاپــوالزمانیرافلســونرابهخاطــرکمکبه
شــکلگیریهالیوودجدید»یکیازمهمترین

هنرمندانسینمایعصرخود«نامید.
رافلســوندرشــهرنیویــورکمتولــدشــد.
برادرزادهسامسونرافلســون،فیلمنامهنویس،
نمایشــنامهنویسوخوانندهجازبود.شیفتگی
بهکاراوباعثورودشبهعالمسینماشد.درکالج
دارتموث،وقتیدانشجویفلســفهبود،باباک
هنریفیلمنامهنویسآشناشد.دردورانخدمت
سربازیبهژاپناعزامشد.بهسینمایاینکشور
وفیلمهاییاسوجیرواوزوبهویژهداستانتوکیو

عالقهپیداکرد.

پسازکالج،رافلسونباتوبیکار-طراح
تولیدفیلمهایرافلسون-ازدواجکرد.4

ساختبرنامههایسرگرمکنندهبرایشبکههای
تلویزیونیاورابهشهرترســاند.امامیمونها
نخستینموفقیتبزرگاومحسوبمیشود.این
برنامهتلویزیونیباحضورگروهموسیقیمیمونها
ازسال1966شــبکهانبیسیرابهمدت2سال
فتحکرد.باتکیهبــرموفقیتاینمجموعهاودر
ســال1969باگروهمیمونهافیلم»ســر«را
ساخت.ایننخستینهمکاریرافلسونباجک
نیکلسونبود.وهمکاریایندودرساخت5فیلم

ادامهداشت.
نیکلسوندرســال2019درگفتوگوبامجله
اســکوایرگفت:»قبالفکرمیکردمبازیگریرا
بارافلسونشــروعکردم،اماحاالبهایننتیجه
رســیدماوبازیگریرادرمنشــروعکرد.«اوج
همکارینیکلسونورافلســونبازسازیفیلم
نوآر»پستچیهمیشــهدوبارزنگمیزند«در
سال1981بود.فیلمیبراساسداستانمعروف
جیمز.امکینکهقبلازرافلسونتایگرانتآنرا

بابازیالناترنروجانگارفیلدساختهبود.

بابرافلسون2دههپیشهالیوودراترک
کردتارویتربیت2پسرشبعدازازدواج5

باتاورکرافلسون،تمرکزکند.

چهره
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دست هایشان به گیشه نمی رسد
گزارشهمشهریازوضعیتاکرانفیلمهایکودکانونوجوانانازابتدایسال1401

کمتراز2درصد؛سهمتماشاگرفیلمکودکدردایرهمخاطبانسینما

یکمحاســبهسادهنشــانمیدهدکهسهم
مخاطبفیلــمکودکدردایرهتماشــاگران
ســینمایایرانکمتــراز2درصداســت.از
ابتدایســال1401تابهامــروز5میلیونو
454هــزارو746مخاطــببــهتماشــای
فیلمهــایایرانینشســتهاند.ازایــنتعداد
88هزارو225نفرتماشــاگر5فیلمکودکی
بودهاندکــهازفروردینتاپایانتیرامســال
رویپــردهآمدهاند؛یعنیچیــزیکمتراز2
درصدمخاطبانســینمایایــرانآنهمدر
ســالیکهبهصورتمرتبفیلمکودکروی
پردهآمدهاست.بهاســتناداینآمارمیتوان
کودکانرابزرگترینگروهســنیغایبدر
سینمادانست.اینوضعیتفاجعهبارسینمایی
استکهسالهاستفقطبهواسطهبرگزاری
جشنوارهفیلمهایکودکانونوجوانانباتنفس
مصنوعیادامهدادهاســت.نتیجهاینکهفیلم
کودکهمچنانساختهمیشودبدوناینکه

تماشاگریبرایشوجودداشتهباشد.

چرا فانتزی ایرانی نمی فروشد؟
بچههاکماکانزیادسینمانمیروندوفیلمهای
کودکیکیبعدازدیگریشکستمیخورند.
»بازیــووو«یکــیازاینفیلمهــایکودک
استکهبابیشــترینمیزاناستقبالنسبت
بهدیگرمحصوالتســینمایکودکمواجه

شــدهولیبازهموضعیتگیشــهاشجالب
توجهنیســت.بازیوووباگذشــت2هفتهاز
آغازاکرانش26هزارو206تماشــاگرو826
میلیونتومانفروشداشتهاست.امیرحسین
قهرایی،کارگردانبازیووودرمراسمرونمایی
فیلمشبابیاناینکهبرایســاختایناثربه
ایدهخوبیرســیدیم،گفت:»ماپیرمردهای
بچهایهستیموهنوزشوقبچگانهراداریم،
دراینفیلمهمسعیکردیمتاآنجاکهتوانمان
میرسدوتاآنجاکهتکنولوژیاجازهمیدهد
کارکنیم.«فضایفانتزیوموزیکالبازیوووکه
موضوععالقهبچههابهبازیهایکامپیوتری
رادستمایهقراردادهاحتماالمخاطبکودک
راناراضیازسالنبهبیروننمیفرستد؛البته
بهشــرطیکهبچههاووالدینشانمجاببه
ســینمارفتنشــوندبازیوووپیشازایندر
جشــنوارهکودکونوجواناصفهاننمایش
دادهشدوتوانستچندینجایزهاینرویداد
ازجملهپروانهزرینبهترینکارگردانی،بهترین
فیلمنامهوجایزهویژهدبیرجشنوارهرادریافت
کند.برزوارجمند،پژمــانبازغی،محمدرضا
هدایتی،لینداکیانی،رضاشفیعیجم،سحر
زکریاومجیدافشاریازجملهبازیگرانبازیووو
هستند.امیرحسینقهراییکارگردانبازیووو
کهفیلمیباحالوهوایفانتزیاستبهضعف
تکنولوژیوامکاناتدرســینمایایرانبرای
ساختآثارمتکیبرجلوههایویژهکامپیوتری
اشــارهمیکندومیگویــد:»درآمریکااگر
سرمایهگذارهاهزینهباالییبرایانیمیشنها
دارند،بهاینموضوعمربوطمیشــودکهیک

فیلمآنهاراشایدباالیچندمیلیوننفرببینند
وبازگشتســرمایهتاحدزیادیامریقطعی
اســتامادرکشــورماکهبهاحتمالزیادهر
فیلمممکناســتشکســتبخورد،منطقی
برایهزینههایباالوجودنــدارد.مادرفیلم
»بازیووو«سعیکردیمهزینههارابسیارکاهش
دهیمودرنهایتمجبوربودیمکهکیفیترادر
سطحیداشتهباشیمکهبتوانیمتخیلکودک
رادرگیرکنیموگرنهباتجهیزاتموجودبرای
خروجیگرفتننیازبهسرمایهوزمانباالیی
داشتیم.«اینکارگرداندربارهشرایطاکران
فیلم»بازیووو«بهایلنامیگوید:متأسفانهتعداد
سینماهاییکهفیلمهایکودکدرآناکران
میشود،بسیاراندکاست.فیلمهایسینمایی
متعددیدرحالاکرانهستندکهفروشنسبتاً
خوبیدارندامااینفیلمهاهمتبلیغاتمناسب
دارندوهمتعدادسینماهایبیشتریبهآنها
اختصاصدادهشدهاست.متأسفانهفیلممادر
شرایطبدیقراردارد،تبلیغاتمناسبیشاهد
نیستیموتعدادسینماهاهمبسیاراندکاست.
دراینشرایطنمیتوانانتظارداشتکهفیلم
فروشفوقالعادهایداشــتهباشدامابادرنظر
گرفتنایــنوضعیــتومحدودیتهاییکه
وجودداردفروشقابلقبولورضایتبخشی
راشاهدبودیم.»بازیووو«یکفیلمخانوادگی
اســتوقطعاًاگراینفیلمتبلیغاتمناسبی
داشــتوافرادبســیاریازاکــرانآنباخبر
میشدندفروشبســیارباالییشاهدبودیم.
سینمایکودکدرکشورمادرهیچزمینهای
جدیگرفتهنمیشودواکراننیزازاینقاعده

مستثنینیستومعموالًاینگونهفیلمهاشانس
باالییبرایفروشندارند.«

گل به خودی سینمای کودک
درشرایطیکهبچههابهشهادتآمارگیشه،
کمترینحضوررادرســالنهایسینمادارند
اکرانهمزمانچنــدفیلمکــودکدرکنار
یکدیگر،آنهمباسالنهاوسانسهایپراکنده
ونهچندانمناسبوباکمترینمیزانتبلیغات
واطالعرسانیبیشتربهگلبهخودیسینمای
کودکمیمانــد.نگاهیبهمیــزانفروشو
تعدادتماشاگرانفیلمهایکودکاکرانشده
درســال1401همهچیزرابهوضوحنمایان
میکنــد.»گلبهخودی«)احمدتجری(:۳6
هزارو۳12تماشاگربانزدیکبهیکمیلیارد

تومانفروش.
»والدینامانتی«)حسینقناعت(:25هزارو

118تماشاگربا715میلیونتومانفروش.
»پســراندریا«)افشینهاشــمی،حسین
قاســمیجامی(:591تماشاگرو18میلیون

تومانفروش.
اگرفیلمیچونپســراندریابــدونبازیگر
شــناختهشــدهودرفضایواقعگراومتاثر
ازالگوهایسینمایکانونیســاختهشدهو
چشماندازیبرایموفقیتدرگیشهنداشته؛
فیلمهاییچونگلبهخودیووالدینامانتی
آثارشــادوکودکانهایهســتندکهمشخصاً
برایبرقراریارتباطگستردهبابچههاساخته
شــدهاند؛بهخصوصفیلموالدینامانتیکه
ســازندهاشیکیازکارگردانهــایباتجربه

سینمایکودکاستوفروشفیلمشپایینتر
ازانتظاربود.

اکران بدون برنامه
سیاستتازهمدیریتسینمابرایاکرانمداوم
فیلمهایکودکتااینجــایکارصرفاازصف
متقاضیاناکرانعمومیکاستهاست؛بیآنکه
اینکاربهرونقســینمایکــودکبینجامد.
واضحاســتکهسازمانســینماییدرحوزه
اکرانسیاستحمایتازسینمایکودکرادر
پیشگرفتهاستولیآنچهتاامروزشاهدش
بودهایمحضوردستورییکفیلمکودکدرهر
نوبتاکراناست.خروجیاینتصمیمنمایش
5فیلمکودکازابتدایسالاست؛فیلمهایی
کهدرمرحلهاکرانرهاشدهاندودرسانسهای
پراکندهواغلبنامناسب،بهنمایشدرمیآیند.
برنامهمدونودقیقیبرایحمایتازفیلمهای
کودکدرحالاکرانوجودندارد؛سینماداران
اولویتشــانفیلمهایکمــدیودرمرحله
بعددرامهاوملودرامهایاجتماعیاســتکه
مخاطببزرگسالدارندومیتواندربهترین
سینماهایپایتختفیلمکودکرادرعصرهای
گرمتابستانیتماشــاکردوسانسهایآخر
شــباغلبمتعلــقبهکمدیهــایتجاری
اســت.ضمناینکهازظرفیتهــاینهادهاو
ســازمانهایمرتبطمثلآموزشوپرورش
همبــرایتقویتناوگاناکــرانفیلمکودک

وســاماندهیجهتحضور
بچههادرســالنهایسینما
بهــرهایگرفتهنمیشــود.

مردی شبیه همت 
پایصحبتپدرومادردانیالصفری؛

جانبازمدافعحرمیکهشهید
مدافعامنیتشد

صدارت 13ساله، به مدد 
»تبعیت محض«

نوخوانشیاززمانهوکارنامهامیرعباس
هویدا،بربنیاداسناد

تصویر وارونه ايرانيان در 
نگاه مستشرقان

گزارشیازکتاب»ایراندرتاریکخانه
غرب«نوشتهحامدفوالدوند

همکاری 
سینمایی بین 
ایران و عراق

یادداشــت تفاهمنامــه 
همکاری های ســینمایی 
اســامی  جمهوری  بین 
ایران و جمهوری عراق به 
روسای سینمایی  امضای 
2کشــور رســید. آیین 
امضای یادداشــت تفاهم 
همکاری های ســینمایی 
جمهوری اسامی ایران و 
جمهوری عــراق با حضور 
محمــد خزاعــی، رئیس 
سازمان سینمایی ایران و 
احمدحسن موسی، رئیس 
امور سینمایی و تئاتر عراق 
عصر روز گذشته در مرکز 

تئاتر ملی عراق برگزار شد.
تفاهمنامــه،  ایــن  در 
هماهنگــی و افزایــش 
همکاری های 2کشور برای 
توسعه و پیشرفت در حوزه 
ســینما، تبادل اطاعات، 
پژوهش ها و انتشــار آثار 
مشترک، همکاری در تولید 
آثار ســینمایی )با توجه 
ویژه به ساخت آثار کودک 
و نوجوان(، آثار مســتند 
و کوتــاه، ارتقای ســطح 
دانش فنــی و تخصصی 
از طریق انجمن ســینمای 
جوانان ایران، تســهیل 
در برگــزاری هفته های 
سینماگران  حضور  فیلم، 
2کشــور در جشنواره ها و 
سایر رویدادهای فرهنگی، 
تسهیل در تبادل و مشارکت 
در  متخصص  نیروهــای 
پروژه هــای ســینمایی 
2کشــور از محورهــای 
اصلی مورد توافق 2کشور 
بوده اســت. عاوه بر این 
بحث آمــوزش و تربیت 
نیروی انســانی، برگزاری 
تخصصی  ورک شاپ های 
و اعزام اســتادان، تولید 
مشترک آثار سینمایی و 
مستند، مشاوره برای کمک 
به ساخت  و تجهیز اماکن 
سینمایی، کمک در برگزاری 
جشنواره ها با ارسال فیلم و 
داور و حضور فیلمسازان 
ایرانی در عــراق از دیگر 
مواد مــورد توافق در این 

تفاهمنامه است.

علت تأخیر 
در برگزاری 

طرح های تخفیف 
فصلی کتاب

طرح هــای تخفیف فصلی 
کتاب در سال های گذشته 
با اســتقبال کتابخوانان 
مواجه شــدند، امــا از 
زمستان ســال پیش هیچ 
طرح جدیدی برگزار نشده 
و کتابفروشــی ها هم که از 
فرصت برگزاری این طرح ها 
برای رونق کسب وکارشان 
استقبال می کردند، از این 
وضع ناراضی هستند. یاسر 
احمدوند، معاون فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی، دربــاره علت 
برگزار نشدن این طرح ها 
بــه ایرنا گفت: بررســی 
کردیم که برای حمایت از 
کتابفروشی ها چه اقدامی 
می توان انجام داد. به نظر 
اجرای طرح  می رســید 
بهارانه با فاصلــه اندکی 
از نمایشــگاه کتاب موفق 
نباشد، در نتیجه اجرای آن 
عقب افتاد. قصد داشتیم 
طرح تابستانه و بهارانه را 
به صــورت تجمیعی با رقم 
بزرگ تری برگــزار کنیم. 
همزمان نرم افزار مربوط به 
طرح هــای فصلی را تغییر 
می دهیم، این اقدام برای 
ارتقای نرم افــزار و برای 
اینکه مشــکات و خألها 
رفع شود، انجام می شود. 
نرم افــزار جدید می تواند 
امکانات بیشتری در اختیار 
کتابفروشی ها قرار بدهد، 
در مرحله بررســی فنی 
و اجــرای نرم افزار جدید 
هســتیم. مقداری تامل 
می کنیــم تا بــا نرم افزار 
جدید که امکانات بیشتری 
به کتابفروشی ها می دهد 
و آورده های بیشتری برای 
خواهد  کتابفروشــی ها 
داشت، طرح را اجرا کنیم. 
تأخیر ما از این جنس است 
و می خواهیم در نرم افزار 
جدید، با قابلیت های بهتر 
و بیشتر اقدامات را ارزیابی 

کنیم.

گروه های موسیقی این روزها سرشان حسابی 
شلوغ اســت. از برگزاری کنســرت های پاپ 
گرفته تا کنســرت های تلفیقی و کاسیک در 
سالن های موسیقی پایتخت. هر چند برخی از 
شهرهای بزرگ مانع برگزاری اجراهای پاپ در 
شهرهایشان با وجود صدور مجوز اجرا داشتند 
اما باز هم موسیقی در دل شهرها ادامه دارد. تاالر 
وحدت در روزهای گذشته میزبان گروه پالت و 
آلنام بودند رسیتال فلوت نیز ساعت 21 در تاالر 

رودکی اجرا می شود.
گروه موسیقی لیان امروز ســاعت 1۸ و 2۰ در 
فرهنگسرای نیاوران اجرا خواهد داشت. گروه 
موســیقی هوران در این روز ساعت 21:3۰ در 
تاالر وحدت به صحنه خواهند رفت. کنســرت 
آنسامبل سازهای بادی و زهی مرکز آموزش بنیاد 
رودکی نیز ســاعت 1۷ و رسیتال فلوت ساعت 

21 در تاالر رودکی اجرای موسیقی دارند. گروه 
تنبورنوازان چریکه با نوازندگی و آهنگسازی 
داوود آزاد چهارشنبه )پنجم مرداد ماه( ساعت 
21:3۰ در تاالر وحدت کنســرتی اجرا خواهند 
کرد. در این روز گروه موسیقی خلیج فارس در 
تاالر رودکی به صحنه می آیند و فرهنگسرای 
نیاوران نیز میزبان گروه موسیقی لیان خواهد 
بود.ششم مرداد هم ســاعت 21 گروه موسیقی 
لیان در فرهنگسرای نیاوران به صحنه می روند. 
در میان گروه های موسیقی که تا هفتم مرداد ماه 
اجرا دارند؛ گروه لیان توانسته بیشتر طرفداران 
خود را خوشــحال کند. در این 3کنسرت قرار 
است تأثیرات موسیقی آفریقا بر موسیقی بوشهر 

و جنوب ایران واکاوی شود.
این کنسرت در حالی در ســالن فرهنگسرای 
نیاوران روی صحنه خواهد رفت که گفته می شود 

مدیریت جدید بنیاد رودکی فعا اجازه برگزاری 
کنســرت هایی با محتوای شاد و ریتمیک را در 
تاالر وحدت نمی دهد. این تصمیم با اعتراض هایی 
از سوی گروه های موسیقی بومی و نواحی روبه رو 
شده. این گروه ها مجبور هستند کنسرت های 
خود را در سالن های برج آزادی یا نیاوران برگزار 

کنند.
 ترافیک کنسرت گروه های پاپ پیش از  ماه محرم 
همچنان ادامه دارد. در این روزها  عاوه بر جزیره 
کیش میزبان همیشگی گروه های پاپ شهرهای 
تبریز و کاشان، رشــت، اصفهان و رودبار محل 
اجرای کنسرت گروه های پاپ هستند. در تهران 
محسن یگانه، احســان خواجه امیری، محسن 
ابراهیم زاده و … کنسرت های خود را دارند که 
برخی از این کنسرت ها به دلیل استقبال اجراهای 

خود را تمدید کرده اند.

ترافیک کنسرت های موسیقی از تهران تا کیش 

دی
عب

لح
صا

س:
عک

وو/
زیو

مبا
فیل

یاز
مای

ن
ی
کر
دذا

عو
مس

س:
عک



سه  شنبه 4 مرداد 221401
شماره  8552

اول دست من و پدرش را می بوسید. هیچ وقت نشد 
او را عبوس ببینم. همیشه لبخند روی لبانش بود.« 

بریم جوج بزنیم
او اخالق های خــاص خودش را داشــت هر چه 
در کار جدی بود در خانه شــوخ طبع و شــاد. با 
دوســتانش هم همینطــور بــود. در هر جمعی 
وارد می شد دنیایی شــادی با خود می آورد. پدر 
می گوید:»با برادرش علــی ارتباط صمیمانه ای 
داشت. نامحســوس مراقبش بود. نســبت به او 
احساس مسئولیت می کرد. با من هم همینطور 
بود. زیاد با هم کشــتی می گرفتیــم. وقتی خانه 
ساکت بود و همه سرگرم کار خودشان بود. یک 
دفعه هیاهویی راه می انداخت. رجز می خواند و به 
من می گفت حاضری کشتی بگیریم؟ زور بازویش 
را نشان می داد. کلی می خندیدیم. عادت داشت 
روزهای جمعه ساعت 4صبح می رفت کله پزی و 
کله پاچه می خرید. هر بار می خواست تفریح کند 
به رفقایش تلفن می کرد که بچه ها موافقید برویم 

بیرون جوج بزنیم. عاشق رفتن به طبیعت بود.« 

مرد میدان؛ چه در سوریه چه در سیستان
دانیال قبل از پوشیدن لباس سپاه و مدافع حرم 
شدنش بارها با هنجارشکن ها برخورد کرده بود. 
اما نه به تندی. دوست نداشــت با خشونت نهی 
از منکر کند. بیشــتر اهل تذکــر دادن بود. پدر 
می گوید: »همیشه می گفت با مالیمت دیگران را 
باید ارشاد کرد. همین باعث شده بود از هر قشر و 
صنفی دوست و رفیق داشته باشد. از غیرمذهبی تا 
مذهبی. حتی یکی از کسانی که در مراسم تشییع 
او شرکت کرد جوانی بود مبتال به سندروم داون. 

خیلی برای دانیال بی تابی می کرد.«
 صحبت از مدافع حرم شدن دانیال به میان می آید. 
مادر از ارادت زیاد پسرش به حضرت زینب)س( و 
حضرت رقیه)س( می گوید و اینکه دانیال معتقد 
بود دفاع از حرم کمترین کاری است که می تواند 
برای اهل بیت)ع( انجام دهــد. او ماجرای جانباز 

شــدن دانیال را تعریــف می کند؛»چندین بار 
به ســوریه رفت. بار آخری که اعزام شد 45روز 
ماموریتش طول کشــید. در یکی از عملیات ها 
گلوله توپی در سنگرشان منفجر شده و او از ناحیه 
گوش آسیب دید. یک شــب هم در بیمارستان 
سوریه بستری بود اما به من چیزی نگفت. در آن 
حادثه هم دچار موج گرفتگی شــد و هم بخشي 
از شــنوایی اش را از دست داد.« ســال 97بعد از 
یک سال و اندی که از جانباز شدنش می گذشت 
برای انجام یک ماموریت به سیستان و بلوچستان 
رفت؛ ماموریتی موفقیت آمیز. اما حین بازگشت 
در تله ای که دشمن سر راه شان گذاشته بود گیر 

افتاده و بر اثر واژگونی خودرو به شهادت رسید.

به مردن فکر نمی کنم
دوم اردیبهشت سال 97.مادر آماده شده بود تا به 
خواستگاری دختری که برای دانیال درنظر کرده 
برود. بی آنکه خبر از شــهادت پسر داشته باشد. 
چادر مشکی اش را سر کرد و داشت آماده می شد 
تا از خانه خارج شود. در این حین صدای زنگ در 
آمد. دوست دانیال بود. بی هیچ تعارفی داخل شد 
و بعد از کلی مقدمه چینی گفت: »دانیال زخمی 
شده است.« این حرف آواری شد روی سر مادر. 
مرد جوان وقتی حــال بد مادر را دید به ســراغ 
پدر رفت. با هم حرف زدند امــا آرام. انگار زمزمه 
می کردند. از رخسار رنگ پریده پدر، مادر فهمید 
که دانیال شهید شده و دیگر برنمی گردد. یادآوری 
این خاطرات مادر را آزرده می کنــد با این حال 
لوح تقدیرهایی که دانیال در مســابقات ورزشی 
و تیرانــدازی گرفته می آورد و یکی یکی نشــان 
می دهد؛»از ورزش کونگ فو تا دوچرخه ســواری 
لوح تقدیر گرفته اســت. چند تایی هم مربوط به 
دوره تیراندازی و بهیاری اســت که مقام آورده 
است. در تک تیراندازی اول شــد. هربار از شهید 
زرین صحبت می کرد به وجد می آمد. همیشــه 
یک تکه کالم داشت می گفت: من به مردن فکر 

نمی کنم چون عاقبت شهید خواهم شد.«

پای صحبت پدر و مادر دانیال صفری؛ جانباز مدافع حرمی که شهید مدافع امنیت شد 

بانوی زخم خورده جنگ
طیبه سادات یوسفیان، جانبازی که پشت جبهه ها برای 

رزمنده ها لباس می دوخت

معنای جانباز بودن را خیلی زود متوجه شد؛ وقتی جوان 
بود. آن روزها هیچ وقت تصور نمی کرد روزی برسد که 
از نعمت راه رفتن محروم شود. همه  چیز یکباره اتفاق 
افتاد. مثل همیشه هواپیماهای دشمن شهر دزفول را 
بمباران کردند. او در اثر انفجار یک بمب به باال پرتاب 
شــد و محکم روی زمین افتاد. همیــن پیش آمد تلخ 
عاملی شد تا آسیب جدی به بدنش وارد شود. به گونه ای 
که دکترها از او قطع امید کردند. اما خدا سرنوشــت را 
گونه ای دیگری برایش رقم زد. طیبه سادات زنده ماند. 
برای خوب زندگی کردن جنگید و تالش کرد. سالمتش 
را به دســت آورد و در اداره آموزش و پرورش مشغول 
به کار شد. طیبه سادات یوسفیان حاال 66سن دارد و از 
سال 1395بازنشسته شده است. او روزهای تلخ جنگ 

را برایمان روایت می کند.

لباسی که می دوزی شاید کفنم باشد
طیبه ســادات خیلی زود پدرش را از دست داد. از اینکه بار 
زندگی روی دوش مادر بود دلــش می گرفت. برای همین 
سعی می کرد بیشتر وقت خود را با مادر بگذراند. طیبه جوان 
شد عصای دســت مادر و کمک حال او بود تا بتواند کمی 
از بار زندگی را از دوش او بردارد. آن روزها کشــور شرایط 

خوبی نداشت. 
دشــمن وقت و بی وقت با حمله های پی در پی به مرزها و 
شهرها آسایش و آرامش را از مردم گرفته بود. طیبه بخشی 
از زمان خود را برای خدمت به مــادر صرف می کرد و باقی 
روز را به پایگاه بسیج مســجد محله می رفت و همراه دیگر 
خواهرها برای رزمنده ها لباس می دوخت. یک بار که پشت 
چرخ خیاطی نشسته بود چشــمش به کاغذی افتاد که به 
دیوار نصب شــده بود. آن را خواند: »خواهرم لباســی که 

می دوزی شاید کفنم باشد.«
 این جمله بغضی شد و راه گلویش را بست. از آن روز هر بار 

که پشت چرخ خیاطی می نشست با گریه کار می کرد.

آخرین روز ماه مهر
اما ماجرای مجروح شــدنش به آخرین روز ماه مهر ســال 
1362برمی گــردد. آن روز بعــد از پایگاه بســیج به خانه 
خواهرش رفت. همه خانواده آنجا جمــع بودند. بچه ها در 
حیاط بازی می کردند و او هم روی پله های ایوان نشسته بود. 
ناگهان صدای آژیر خطر از بلندگوی مسجد بلند شد. مادر و 

خواهرش همراه با بچه ها به زیرزمین رفتند. 
صدای انفجارهای پی در پی خبر از ایــن می داد که همین 
نزدیکی ها بمب منفجر شده است. می خواست به زیرزمین 
برود که موج انفجار او را به هوا پرتــاب کرد و طیبه محکم 
با کمر روی ســکوی ســیمانی افتاد. او را خیلی سریع به 
بیمارستان افشــار دزفول منتقل کردند. دکتر او را معاینه 
کرد و متوجه شد اتفاق بدی برای دختر جوان افتاده است 
به پرستارها دستور داد: »او را به جای دیگری منتقل کنید. 

خیلی جوان است و حیف است فلج بماند.«
 او را به بیمارستان اهواز فرستادند در آنجا با شیون و ضجه 
مجروحان روبه رو شــد. صدای آنها در ســرش می پیچید. 
حالش بد شد و تشنج کرد. وضعیتش رو به وخامت گذاشت. 
قرار بود به تهران منتقل شود اما هواپیما به دلیل بدی شرایط 
جوی به ســمت مشــهد رفت. می گوید: »نخاع من آسیب 
جدی دیده بود و برای همین تکانم نمی دادند. چند ماهی 
در مشهد بستری بودم. مادرم را بعد از 2 ماه دیدم. زخم هایم 
عفونی شده بود. آنها را می تراشیدند. از بس درد داشتم خوابم 

نمی برد. مرتب گریه می کردم.«

بیماری که تا دم ضریح امام رضا)ع( رفت
روزهــای آخر پاییز بود. برف شــدیدی می باریــد. یکی از 
پرستارها به طیبه گفت که فردا ســاعت 7صبح دکتر او را 
جراحی می کند. دختر جوان دلش شکست. از آینده مبهمی 
که نمی دانست چه بر سرش می آید. دلتنگ امام رضا)ع( شد. 
اشک هایش بند نمی آمد. مثل ابر بهار می گریست. از پرستار 
خواست او را به حرم ببرد. اما نمی شد پرستارها جابه جایش 
کنند. طیبه بی تابی می کرد و  هیچ کس نمی توانست آرامش 
کند. دست آخر سرپرستار موافقت کرد با مسئولیت خودش 

به حرم برود. 
آمبوالنسی مهیا شــد و او را به حرم بردند. آمبوالنس تا دم 
کفشداری رفت. خدام به یاری دختر جوان آمدند. بانویی با 
بدن باندپیچی شده را به ســوی صحن بردند. برانکارد تا دم 
ضریح رفت. او خیلی گریه کرد و نام امام رضا)ع( از زبانش 
نمی افتاد. یکی از خادمان قرآنی روی ســینه اش گذاشت و 
دیگری شال سبزی روی ســرش کشید. او را به بیمارستان 
بازگرداندند. قرار بود فردا صبح عمل شود. پرستار آمپولی 
آورد تا تزریق کند. یوســفیان تعریف می کند: »دکتری که 
می خواست من را عمل جراحی کند باید از تهران می آمد. 
چون شرایط جوی بد بود پروازش کنسل شد. فردا صبح چند 
پزشک دیگر باالی ســر من آمدند همانجا زخم ها را معاینه 

کرده و به شور نشستند. 
کلی با هم حرف زدند و به این نتیجه رســیدند که زخم ها 
نیازی به جراحی ندارند با دارو خوب می شــوند.« مداوای 
زخم هایش اگرچه طول کشید اما از سال 63توانست با عصا 
حرکت کند. او بعد از بهبودی خــودش را وقف خدمت به 
دیگران کرده و می گوید: »همیشــه سعی کردم خدمتگزار 

مردم باشم. امیدوارم مقبول حق باشد.« 

 برگزاری جشنواره 
چند رسانه ای رسم سرخ

دومین دوره جشــنواره چند رســانه ای »رسم 
سرخ« به کوشش اداره کل اسناد و انتشارات بنیاد 
شهید و امور ایثارگران برگزار خواهد شد. رحیم 
نریمانی، مدیر اداره کل اســناد و انتشارات این 
بنیاد گفت:»جشــنواره رسم سرخ یک جشنواره 
بین المللی اینفوگرافیک در حوزه ایثار و شهادت 
اســت. در این جشــنواره که با شــعار »نهضت 
هنری جهاد تبیین« درنظر گرفته شــده اســت 
شرکت کنندگان می توانند آثار خود را با موضوعات 
»جهاد تبیین در حوزه ایثار و شهادت«، »بیانیه 
گام دوم انقــالب«، »قهرمان پــروری«، »ایثار 
اجتماعی«، »دیپلماســی ایثار«، »خودباوری و 
همگرایی ملی« و »قدرت نرم« تهیه و به دبیرخانه 

ارسال کنند.«
 او در ادامه افزود: »دومین دوره این جشــنواره 
در بخش هــای »اینفوگرافیــک«، »موشــن 
گرافیــک«، »ویدئــو ژورنــال«، »بازی هــای 
رایانه ای« و »نرم افزارهای موبایل« برگزار خواهد 
شــد.« نریمانی از عالقه منــدان و فعاالن حوزه 
اینفورگرافیک و نیوزگرافیک سراسر کشور دعوت 
کرد تا با مراجعه به ســایت نوید شــاهد در این 
برنامه فرهنگی شــرکت کننــد. هنرمندان آثار 
چندرسانه ای تا دهم شهریور 1401فرصت دارند 
برای ثبت نام ارسال آثار خود به دبیرخانه سایت 

نوید شاهد مراجعه کنند.

خاطرات بچه های اهواز
»دیــن« کتابــی خواندنی و 
جالب از علی مســرتی است 
که در آن خاطــرات بچه های 
مســجد جزایری اهــواز در 
جنگ تحمیلی روایت شــده 
اســت. در این کتاب مسرتی 
خاطراتی را از سعید تجویدی، 
معــاون و امیــن شــریعتی، 
فرمانده تیپ 31عاشــورا که 
با گروهــی از همرزمان خود 

به منظور شناسایی و یافتن محور های مناسب برای عملیات 
بیت المقدس رفته بودند، آورده است. در این خاطره، سعید 
تجویدی به بیان نحوه ســازماندهی همرزمــان خود برای 
خالصی از مخمصه اســارت و از جان گذشتن سیدمحمد 
جزایری و عظیم امیــن دزفولی به خاطر همرزمانشــان و 

شهادت آنها پرداخته است.
در بخشی از کتاب آمده است: »همه شروع به دویدن کردیم 
و من در ابتدای دویدن، عظیم و محمد را دیدم که هنوز کنار 
هم نشســته بودند و صحبت می کردند. فریاد زدم حرکت 
کنید. از کنار آنها گذشتم، اما نمی دانستم که آنها در تدارک 
درگیر شدن با نیرو های بعثی هستند تا به ما فرصت بدهند 
که به منطقه دور از دســترس آنها یعنی باتالق برسیم. در 
حال دویدن هر لحظه انتظار اصابت تیــر به خود یا دو نفر 
دیگر را که جلوتر از من در حال دویدن بودند را داشتم. پس 
از پیروزی در عملیات و آزادسازی منطقه بالفاصله به همان 
محل رفتیم و پیکر هر دو شهید را کنار هم زیر اندکی خاک 
در محلی پیدا کردیم که آخرین بار در محاصره دیده بودم، 
ولی هر کدام بیش از یک خشــاب تیر به بدنشــان اصابت 

کرده بود.«

پرواز از اردوگاه
»پــرواز از اردوگاه« 
فیلمی اکشن از حسن 
کاربخش اســت که 
ماجرای یــک خلبان 
ایرانــی را روایــت 
می کند. تاریخ تولید 
این فیلم اگــر چه به 
سال 1372برمی گردد 
امــا فیلمنامــه و نوع 
پرداختن به آن باعث 
شــده بعد از گذشت 
قریب به 30سال هنوز 

جذابیت داشته باشد. اما داستان پرواز از اردوگاه از این قرار 
است که سرگرد خلبان عباس حلمی پس از دست یافتن به 
اطالعات مهمی در عملیات شناســایی به اسارت نیروهای 
عراقی درمی آید. عباس حلمی با همکاری سایر اسرای ایرانی، 
برای رساندن اطالعات خود به نیروهای ایرانی نقشه فرار از 

اردوگاه را طرح ریزی می کند.
 در این گیرودار عراقی ها به نقشه او پی می برند و برای اینکه 
بتوانند به اطالعات دست بیابند خودشان زمینه نقشه فرار 
او را مهیا می کنند. عباس حلمی به همراه 2تن از اســرا طی 
عملیاتی از اردوگاه می گریزد. این خلبان ایرانی خشــنود از 
اینکه می تواند قدمی برای موفقیت رزمنده ها بردارد به سوی 
ایران حرکت می کند اما متأسفانه در بین راه در تله عراقی ها 
می افتد. اینکه چه بر سر عباس حلمی می آید و آیا عراقی ها 
موفق می شوند اطالعات را از او بپرسند هیجان دیدن فیلم 
را مضاعف می کند. جمشید هاشــم پور، میرمحمد تجدد، 
احمد میررفیعی، مجید میرزائیان در پرواز از اردوگاه ایفای 

نقش می کنند.

معرفی کتاب

معرفی فیلم

 خبر

آزاده سلطانی؛ روزنامه نگاریاد

وقتی عضو نیروی بســیج شد با خود عهد کرد 
برای کشورش ســنگ تمام بگذارد. با اینکه 
نوجوان بود اما اهداف بلندی در سر می پروراند. 
از نیروهای فعال بسیج بود. با پا گذاشتن به دوره جوانی عضو سپاه شد. مرتب به ماموریت می رفت. 
چند باری هم برای دفاع از حرم عازم سوریه شد و در یکی از عملیات ها جراحت شدیدی برداشت. 
با این حال دست از فعالیت نکشید. همچنان یکه تاز در عملیات های درون و برون مرزی بود. تا اینکه 
سال 1397برای انجام یک مأموریت راهی میرجاوه سیستان و بلوچستان شد. بعد از خنثی کردن 
فتنه دشمن حین بازگشت به مقر در تله دشمن  گرفتار شد و بر اثر واژگونی خودرو به شهادت رسید. 
دانیال صفری نخستین مدافع حرمی است که در حفظ امنیت کشور جان خود را فدا کرد. به پاس 

دالوری های او پای صحبت رسول صفری و مریم قمری، پدر و مادر شهید می نشینیم.

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

گنجینه ای به یادگار مانده از پسر
کمد شیشه ای کنج ســالن چند سالی می شود که 
تبدیل به ویترین لوازم شــخصی دانیال شده است. 
مادر یادگاری های پسرش را در اینجا چیده تا جلوی 
چشمش باشند. چقدر هم باسلیقه تزیین شان کرده. 
هر بار که دلش هوای دانیال را می کند به سراغ آنها 
می رود. یکی یکی لمس شــان می کند تا کمی آرام 
بگیرد؛ به خصوص لبــاس فــرم او را. در کمد را باز 
می کند و لباس را بیرون مــی آورد. آن را می بوید، 
می بوســد و می گوید:»بوی دانیالم را می دهد. بوی 
یوســفم را. آخرین ماموریتی که رفت این لباس را 
به تن داشت. بعد از شــهادتش آن را برایم آوردند.« 
همینطور که لباس را سرجایش می گذارد پی حرف 
را می گیرد: »دانیال همه کسم بود. رفیق، پسر، برادر 
و حامی. هر چه تصورش را کنید. چون خواهر نداشت 
من را آجی صدا می کرد. وقتی از سرکار برمی گشت 
ساعت ها با هم حرف می زدیم. از همه  چیز و همه جا. 
حاال دیگر نیست برایش صحبت کنم. اما وقتی دلم 
برایش تنگ می شود از پشت پنجره تپه نورالشهدا 
را می بینم. قبال خانه مان چنــد خیابان آن طرف تر 
بود. بعد از شهادت دانیال به اینجا آمدیم تا بتوانم از 
پنجره مزار شهدای گمنام را ببینم. جایی که دانیال 

همیشه می رفت. اینطوری حالم بهتر می شود.« 

همیشه لبخند روی لبانش بود 
مادر سکوت می کند؛ ســکوتی سنگین و گزنده. 

انگار در گذشته به دنبال خاطراتی از او می گردد؛ 
»وقتی مادران شهدا از پاکی و خلوص فرزندانشان 
حرف می زدند تصور می کردم از روی احساسات 
مادرانه اینها را می گویند. اما نه؛ حق داشــتند. با 
شــهادت دانیال به این نتیجه رســیدم که شهدا 
انتخاب شده اند. خمیره و ذاتشان با دیگران فرق 
می کند. دانیال مــن که از بچگی پی جلســات 
مذهبی و عاشــق شــهدا بود. زندگینامه شان را 
زیاد می خواند و ســعی می کرد خود را شبیه آنها 
کند. به خصوص شهید همت. بیش از همه شهدا 
دوستش داشت و مثل او راه می رفت. مثل او حرف 
می زد. شبیه اش ژســت می گرفت. به دیوارهای 
اتاقش به جای عکس ماشین و موتور که معموال 
پسرها می چسبانند، عکس شــهدا را نصب کرده 
بود. از همان 13ســالگی هم عضو پایگاه بســیج 
مسجد محله مان شد.« حضور پررنگ او در پایگاه 
بسیج باعث شده بود به عنوان نیروی فعال انتخاب 
شود. دانیال بیشتر وقت فراغت خود را در مسجد 
می گذراند. سال 92به عضویت نیروی سپاه درآمد. 
مرتب به ماموریت می رفت. ولی درباره کارهایش 
اصال صحبــت نمی کرد. چند روزی ســفر  بود و 
برمی گشت بی آن که بگوید کجا رفته یا برای چه 
رفته اســت. مادر تعریف می کنــد؛ »دانیال نور 
امیدم بــود. وقتی راه می رفت حــرف می زد دلم 
قنج می رفــت. به خصوص وقتی لباس بســیجی 
می پوشید. از ماموریت که می آمد. قبل از هر کاری 

مردی شبیه همت 

مروری کوتاه بر عملیات رمضان که رزم مشترک سپاه و ارتش بود
عملیاتی برای تعیین سرنوشت جنگ

 برای دشمنی که خود را در آستانه شکست می دانست، 
بهانه های مختلف الزم بود تا به خاک ایران دست درازی 
کند. بعد از موفقیت رزمندگان در عملیات های بزرگ فتح 
الفتوح )فتح بستان(، فتح المبین و بیت المقدس، دشمن وادار به عقب نشینی شد. صدام پس 
از بازپس گیري خرمشهر توسط نیروهاي ایراني  و به بهانه حمله سراسری اسرائیل به جنوب 
لبنان، وانمود کرد که قصد پایان دادن به جنگ را دارد درحالی که هنوز بخش هایی از ایران را در 
تصرف داشت. فرماندهان ایرانی با اطالع از این قصد بر آن شدند تا با فتح منطقه ای از خاک عراق 
و گرفتن امتیاز اراضی، پایان عادالنه ای به جنگ بدهند. نتیجه این عملیات هرچند آنطور که 
انتظار می رفت پیش نرفت، اما نیروهای دشمن متحمل تلفاتی شدند که در این گزارش و به بهانه 

قرار داشتن در سالروز انجام »عملیات رمضان« به آن پرداخته ایم.

عملیات رمضان در 4محور و 5مرحله از ســوی فرماندهان سپاه پاســداران انقالب اسالمی و ارتش 
جمهوری اسالمی ایران طراحی شد تا با عبور از خط مرز بین المللی، یک زمین مثلث شکل به وسعت 
هزار و 600کیلومترمربع تصرف شود. این عملیات از 23تیرماه تا 7مردادماه 1361به طول انجامید. 
10تیپ از سپاه و 2لشکر از نیروی زمینی ارتش در این عملیات حضور و 4قرارگاه عملیاتی هدایت نیروها 
را برعهده داشتند. عملیات رمضان با این اندیشه طراحی شد که با حضور قوای نظامی ایران در پشت 

رودهای دجله و اروند و تسلط بر معابر وصولی بصره، از نظر سیاسی- نظامی موقعیت مناسبی برای 
جمهوری اسالمی فراهم  آید و دشمن ناگزیر شرایط ایران برای صلح را بپذیرد. در غیراین صورت و ادامه 
جنگ، ایران در جایگاه و موضع قوی تری قرار داشت.  این عملیات با مرز یا صاحب الزمان ادرکنی)عج( 

و در منطقه عملیاتی شلمچه، شمال غربی خرمشهر و شرق بصره اجرایی شد.

دستاورد عملیات؛ انهدام تعداد زیادي از تجهیزات دشمن
آنچه در عملیات رمضان قابل توجه است- گذشته از انهدام بخش عمده ای از تجهیزات و نفرات دشمن- 
نفس تهاجم به داخل خاک عراق بود. این امر در واقع به معنی مقابله با همه فشارهای سیاسی تبلیغاتی 
قدرت های استکباری بود. عالوه بر این، عملیات رمضان این معنا را به غرب تفهیم کرد که جمهوری 
اسالمی پس از پشت سر گذراندن مرحله بیرون راندن متجاوز از سرزمین های اشغالی، مصمم به ادامه 
نبرد تا تحقق خواسته های به حق خود است. این عملیات در ماه رمضان و درحالی که رزمندگان روزه بودند 
شروع شد. در پایان عملیات اگرچه ایران به تمام اهداف از پیش تعیین شده دست نیافت، اما توانست 
تلفات سنگینی بر دشمن وارد کند. به تعبیر گلعلی بابایی، نویسنده کتاب »ضربت متقابل« در اولین شب 
و در واقع نخستین مرحله عملیات رمضان، قرارگاه فتح به اهداف خود رسید، اما سایر قرارگاه ها )برای 
حمایت و الحاق با یکدیگر( ضعیف عمل کردند. ایران دراین موقعیت، درحالی عقب نشینی کرد که 10 

کیلومتر در یک محور و 3 کیلومتر در محور دیگر در خاک عراق پیشروی کرده بود.

عملیاتی5مرحلهای
مرحله نخست عملیات 23تیر شروع شد. در محور جنوبی 

4تیپ از سپاه و 2تیپ از ارتش توانستند با سرعت عمل، تمام 1
مواضع ارتش متجاوز صدام را در هم کوبیده و تا عمق 30کیلومتری 

مواضع پیشروی کنند.
مرحله دوم عملیات 25مرداد صورت گرفت و خسارت هایی به 

دشمن وارد  آمد.2
مرحله سوم عملیات 30مرداد بود و نیروهای ایرانی توانستند 

در زمینی به وسعت 180کیلومترمربع، نزدیک به 700دستگاه 3
تانک و نفربر را منهدم و 14دستگاه تانک و نفربر دشمن را به غنیمت 

بگیرند.
مرحله چهارم عملیات در یکم شهریور شروع شد، اما به دلیل 

هوشیاری دشمن و استحکامات و مواضعی که تعبیه شده بود، 4
راهی به روی رزمندگان باز نشد.

مرحله پنجم و پایانی که تالش نهایــی و اصلی این عملیات 
سیاسیـ  نظامی بود، در 6شهریور آغاز شد. در این مرحله 5

130دستگاه تانک و نفربر منهدم و 11دستگاه به غنیمت گرفته شدند.

کتــاب »عملیــات رمضــان؛ ورود بــه خاک مکث

عــراق بــرای تنبیــه متجــاوز« درخصــوص 

طراحی، اجرا، نتایج و بازتاب های عملیات 

رمضــان اســت. ایــن کتاب توســط اســناد 

و تحقیقــات دفاع مقــدس منتشــر شــده و 

شامل شناسنامه عملیات، اوضاع سیاسی 

و نظامی در آســتانه عملیــات طرح ریزی و 

اجرای عملیات، نتایج و بازتاب های آن در 

سال 1361است.

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

تلفات دشمن

در پایان 
عملیات 

1097دستگاه تانک و نفربر
 از ارتش عراق منهدم شد

منهدم

 50تانک و نفربر
 به غنیمت نیروهای ایرانی

 درآمد 

غنیمت

 8715تن از نیروهای دشمن
 کشته و زخمی و اسیر شدند

تلفات دشمن
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تاریخ جهان

تکامل نگرش مونیستی تاریخ 
کتاب »تکامل نگرش مونیستی 
تاریــخ« نوشــته »گئورگــی 
والنتینوویچ پلخانف « را جالل 
علوی نیا به فارســی برگردانده 
و از سوی نشــر روزآمد منتشر 
شده است. اگر اندیشه های هر 
فرد را محیط او تعیین می کند، 
بنابراین اندیشه های بشریت را 
نیز در مسیر تکامل تاریخی آنها، 
تکامل محیط اجتماعی، یعنی 

تاریخ مناسبات اجتماعی آنها تعیین می کند. در نتیجه اگر بخواهیم 
تصویری از »پیشرفت خود انسان« ترسیم کنیم و اگر در این کار 
دست و پای خود را با سؤال »چگونه؟« نبندیم )پیشرفت تاریخی 
خرد چه مسیر خاصی را پیمود؟(. و این سؤال کامال طبیعی را از 
خود بپرسیم که »چرا؟« )چرا این پیشرفت درست به این شکل و 
نه به شکل دیگر انجام شد؟( باید حتما از تاریخ محیط، یعنی تاریخ 
تکامل مناسبات اجتماعی آغاز کنیم. بنابراین باید به هرحال مرکز 
ثقل پژوهش خود را در مراحل نخستین درجهت بررسی قوانین 
تکامل اجتماعی منتقل کنیم. در این گفته هم کمترین شــکی 
نیست که مردم آن نظام اجتماعی را که با کلیه نظراتشان مغایر 
باشد تحمل نمی کنند. آنها بر ضد چنین نظمی قیام می کنند و آن 
را مطابق با آرمان های خود بازسازی می کنند. گئورگی والنتینوویچ 
پلخانف ، نویسنده، فیلسوف و انقالبی روس و بنیانگذار جنبش 
سوسیال دمکراتیک در روسیه بود که در مواجهه با آزار و شکنجه 
سیاسی، سال 1880به سوئیس مهاجرت کرد و در آنجا به فعالیت 
سیاسی خود در تالش برای سرنگونی رژیم تزاری روسیه ادامه داد. 
در طول جنگ جهانی اول، پلخانف به نفع قدرت های آنتانت علیه 
آلمان متحد شد و پس از انقالب فوریه 1917به روسیه بازگشت. 

پلخانف در 1918چشم از جهان فروبست.

تاریخ عرب در قرون جدید
کتاب »تاریخ عرب در قرون 
جدید« نوشــته »والدیمیر 
بوریسویچ لوتسکی« را پرویز 
بابایی به فارسی برگردانده و از 
سوی نشر روزآمد منتشر شده 
اســت. این کتاب، نخستین 
کوششی است که به منظور 
تدوین تاریخی منتظم درباره 
خلق هــای عــرب در قرون 

جدید در ادبیات روســیه یا شوروی به عمل آمده است. 
)والدیمیر لوتســکی( در ســال های 30قرن بیستم به 
بررســی تاریخ ازمنه  جدید ممالک عرب پرداخت که 
البته به عنوان یک رشــته پژوهش های تاریخی مربوط 
به ممالک عرب در شوروی به شمار می رود. این کتاب، 
از محمدعلــی پاشــا و جنگ هــای او، قیام های عربی 
پاشا، سیدجمال الدین اسدآبادی و شیخ محمد عبده و 
دیگران، پیکار ضد فرانسوی اعراب الجزایر به رهبری امیر 
عبدالقادر، قدرت گیري وهابی ها در عربستان و قیام اعراب 
در نخستین جنگ جهانی و سرانجام سودجویی بریتانیا از 
جنبش صهیونیستی و مقدمات تاریخی بحران فلسطین 
سخن می گوید و... . والدیمیر بوریسویچ لوتسکی، مورخ 
شرق شناس وعرب شناس روسی است. او در خانواده یک 
کارمند بانک به دنیا آمد. وی در سال 1923درحالی که 
دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه روستوف بود 
دستگیر و از اتحاد جماهیر شوروی)سابق( تبعید شد. 
انتشــارات روزآمد کتاب »تاریخ عرب در قرون جدید« 
نوشته »والدیمیر بوریســویچ لوتســکی« را به بهای 

155هزار تومان منتشر کرده است.

تاسیس شد. در این مقطع، کشورمان عرصه تاخت و 
تاز گروه های رنگارنگ فراماسونری شد.

سیاست خارجی دولت هویدا
در مقطع صــدارت هویدا، میدان بــرای تاخت و تاز 
انگلیس و آمریکا در ایران، بس توسعه یافت! اوج این 
پدیده را، می توان در جدایی بحرین )استان چهاردهم 
ایران( از خاك ایران دید. روابط ایران و آمریکا در این 
دوران، در صمیمی ترین وضعیت خود قرار داشــت. 
پس از انتخاب ریچارد نیکسون به ریاست جمهوری، 
حمایت های آمریکا از محمدرضاپهلوی افزایش یافت 
و با تالش های هویدا، ایــران تبدیل به حیاط خلوت 
آمریکا، به منظور بهره گیری از تمــام امکانات بالقوه 
آن شد. در این دوره، همکاری ساواك و سیا نیز به اوج 
خود رسید و شاه میزان زیادی از ثروت نفتی کشور را، 
در قبال خریدهای غیرالزم اسلحه از آمریکا به هدر 
داد! قیمومیت آمریکا بر ایران آنچنان توســعه یافت  
که تعداد مستشــاران آمریکایی با خانواده هایشان، 
از50هزارنفر فراتر رفت! آمریکا ایران را به بازار فروش 
کاالها و اجناس خود تبدیل کرده بود و دولت هویدا 
مقادیر فراوانی کاالی آمریکایی، وارد کشور می کرد. 
همچنین ایران به دستور آمریکا، در قامت تأمین کننده 
انرژی دولت اســرائیل ظاهر شــد. هویدا در دوران 
زمامداری خود و با اراده دولــت آمریکا، ارگان های 
رسمی کشــور را ملزم به گســترش و تعمیم سبک 

زندگی غربی و فساد اخالقی می کرد.

دولت هویدا و حکومت اسرائیل
هویدا با اســرائیل الفتی دیرینه داشت؛ چرا که این 
کشور برای نخستین بار، بهائیت را به رسمیت شناخت. 
فروش مضاعف نفت ایران به اسرائیل، از سرفصل های 
رویکرد اقتصادی دولت وی قلمداد می شود. ساواك 
پس از کودتای 28مرداد1332، توســط آمریکا در 
ایران تشکیل شد. چارت سازمانی وظایف این سازمان 
را، آمریکا و انگلیس تهیه  کردند و هویدا با کمک گرفتن 
از نیروهای موساد، سربازان این سازمان را تعلیم داد و 

برخی از آنان نیز  در تل آویو دوره دیدند. روابط ایران و 
اسرائیل در دوره هویدا، تا بدان حد رسید که اسرائیل 
در ایران، سازمان تشکیالتی زیتون را تاسیس کرد! 
این سازمان بر عملیات ساواك، نظارت عالیه داشت. 
در این مقطع، آژانس یهود و دفترنمایندگی اسرائیل 
در ایران، از آزادی عمل فوق العاده ای برخوردار بودند 
و کمک های مالی گسترده ای از سوی یهودیان ایران، 
برای اسرائیل ارسال می شــد. این کمک های مالی 
به دلیل حمایت هویدا، آشکارا و به مدد عملیات بانکی 
صورت می گرفت. آنچه دوران نخست وزیری هویدا را 
از دیگر نخســت وزیران ایران متمایز می کند، آزادی 
عمل بی سابقه صهیونیسم در ایران است. همچنین در 
این دوره، بخش زیادی از اقالم خوراکی ایران توسط 
اســرائیل تامین می شد و طبیعتاً ســود هنگفتی از 

سرمایه ایران، به جیب آنها می رفت.

دولت هویدا؛ اهل فرهنگ و سانسور
امیرعباس هویدا، می کوشید تا خود را از اهالی قلم و 
مطبوعات نشان دهد. او توانست برخی روزنامه نگاران 
را مطیع خود کند، ولی همچنان زبان اهالی فرهنگ، 
در نقد رژیم پهلوی بســته نمی ماند. پس از چندی، 
هویدا تنها افراد مورد نظر خــود را به عنوان مدیران 
جراید قرار داد  که عمدتا از تعلیم دیدگان »ســیا« 
بودند. اختناق و سانسور در زمان او به حدی بود  که 
بســا مطبوعات به محاق توقیف رفتند. هویدا برای 
ورود به حلقه روشــنفکران، از طریق صادق چوبک 
به حلقه یاران صادق هدایت وارد شد و دوستی آنان 
شــکل گرفت. هویدا پیش تر، صــادق چوبک را در 
حمایت خود قــرار داد و برای او خانه ای در شــمال 
تهران خرید و ماهانه مبلغی پول به وی می داد. هویدا 
کوشید تا با نویسندگان نامدار دیگری، چون زنده یاد 
جالل آل احمد و یارانش وارد مذاکره شود. آل احمد 
در اندیشه تاسیس کانون نویســندگان بود و حاضر 
به مالقات هویدا نمی شد. در نهایت و با اصرار فراوان، 
وی با نخست وزیر دیدار کرد و با زبانی تند و گزنده، به 
رژیم حمله برد و از سانسور آثار نویسندگان شکایت 
کرد. هویدا پیشنهاد تشــکیل یک گروه از شاعران و 
نویسندگان، برای نظارت بر چاپ کتب و نشریات را 
مطرح کرد و آل   احمد با خشم گفت: »شما می خواهید 
از خود ما  که برای اعتراض به سانسور آمده ایم، مشتی 
سانسورچی درست کنید؟«. او سپس از جنگ دیرینه 
قدرت و قلم سخن گفت و وقتی هویدا او را برای یک 
مذاکره دیگر به خانه صادق چوبــک دعوت کرد، با 
لحنی خشمگین این دعوت را رد کرد و دیگر حاضر به 
مذاکره و صحبت با او نشد. هویدا هنگامی که از توافق 
با آل احمد ناامید شد، از خلیل ملکی، دوست دیرین 
جالل  دعوت به عمل آورد، اما او نیز در پاسخ، رژیم را به 

باد انتقاد گرفت و مجال دیدار را به هویدا نداد.

هویدا در سراشیب سقوط و مرگ
پس از روی کار آمدن کارتر، رئیس جمهور دمکرات 
آمریکا، دولت جدید در رویکردی مصلحت جویانه، 
خواستار تعدیل رژیم دیکتاتوری پهلوی و رعایت 
حقوق بشــر در ایران شــد و به همیــن منظور، 
محمدرضاپهلوی، نخســت وزیر خــود را بعد از 
12سال و۶ماه، قربانی این رویکرد کرد! سپس او را 
به مقام وزارت دربار گماشت. به واقع می توان گفت 
که عامل اصلی محاکمه و اعدام هویدا، پهلوی دوم 
بود که وی را بازداشت کرد و از کشور خارج نکرد. 
برخی دوستان اسرائیلی، انگلیسی و فرانسوی او با 
تشکیل کانون دوستداران هویدا، تالش کردند تا 
وی را نجات دهند، اما در نهایت توفیقی نیافتند. 
هویدا در اوج نگون بختی تــالش کرد، تا به انحاي 
مختلف توجه شاه را جلب کند، اما »خدایگان« او 
را به چیزی نگرفت! سرانجام در پی پیروزی انقالب 
اسالمی، هویدا در دادگاه محاکمه و حکم اعدام او 
صادر شد. وی در18فروردین سال1358اعدام و 

پس از 3ماه، جسد او مدفون شد.

هویدا از چه روی آمد و چرا رفت؟

او که خود را »چاکر« می خواند!
»در تابســتان 135۶. ش احساس کردم، مشــکالت تازه ای در 
پیش دارم و برخی تغییرات سیاســی ضــرورت دارد. هویدا از 
ســال 13۴3. ش نخســت وزیر بود و دوران زمامداری او، از همه 
نخســت وزیران دیگر قبل از او طوالنی تر شــده بــود. وی نیز با 
استعداد و هوشمندی خاص خود، احســاس می کرد که دوران 
زمامداري اش طوالنی شده است. هنگامی که از او خواستم استعفا 
کند، با نوعــی آرامش خاطر به من گفت: هیچ نخســت وزیری 
نباید بیش از 5ســال به کار ادامه دهد... .«؛ آنچــه در فوق آمد، 
گوشه ای از اظهارنظر رسمی محمدرضا پهلوی، درباب استعفای 
امیرعباس هویداست. اما به واقع، این رجل سیاسی دوره پهلوی 
دوم، چگونه به عرصه سیاست آمد و از چه روی رفت؟ شاید آنچه 
رضا سرحدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این باب نگاشته، 
بتواند پاسخی به پرسش فوق آمده باشد: » تفکر محمدرضا پهلوی 
از دهه 13۴0تا واپسین لحظاتی که پای او بر خاك ایران بود، با 
تک روی و فردمحوری پیوندی عمیق یافته بود. تفکر او این بود که 
نخست وزیر هر چه مطیع تر بهتر، مجلس هر چه مطیع تر بهتر! 
هویدا شاید بهترین فرد برای ارضا و اجرای مقاصد محمدرضا بود. 
هویدا و وزرایش، در حقیقت نوکران شاه بودند و از خود شخصیتی 
نداشتند! دهه های 13۴0و 1350، شاه بیشتر با کسانی همراهی 
می کرد که با سیاست ها و افکار او تضادی نداشته باشند. هویدا در 
دسته این سیاستمداران قرار می گیرد؛ سیاستمداری که خود را 
چاکر می نامید. او در جایی اذعان کرد: اینجا مثل شرکتی است 
که شاه رئیس آن است و من مدیرعامل آن محسوب می شوم!... 
البته بخشی از مطیع بودن هویدا، به زیرکی او بر می گشت. هویدا 
موفق شد تا به داخل سازمان های اطالعاتی و امنیتی نفوذ کند و 
مخصوصا تالش کرد، از گزارش هــای آنان برای کنار زدن رقبای 
احتمالی خود اســتفاده کند. به این ترتیب توانست مخصوصا در 

سال های آخر ســلطنت، برج عاجی در اطراف شاه به وجود آورد. 
می کوشید به او تلقین کند که همه چیز روبه راه است، همه چیز 
بی عیب و نقص است، همه چیز در حال بهبود و پیشرفت است! 
او و ارتشــبد نصیری رئیس ســاواك، در اجتناب از تکدر خاطر 
ملوکانه همدســت بودند. این ویژگی، هویدا را به فردی تبدیل 
کرده بود  که شاه را بر قایق آرامش می نشاند تا سیاست های خود 

را پیش ببرد...«.
از سوی دیگر نگره شــاه و وزیر دربار وی اســداهلل علم به هویدا 
نیز در خور توجه می نماید. علم در روزنگاشــت یکشنبه 30آبان 
1355آورده است: »شــاه ادامه داد: راستی چرا هویدا، این قدر با 
شخصیت های قوی خصومت دارد؟ فقط حمایت من موجب شده 
که کســانی چون منصور روحانی و هوشنگ انصاری، مقام خود 
را در دولت حفظ کنند. اگر هویدا توانســته بود، از مدت ها پیش 
آنها را از کار برکنار کرده بود. پاســخ دادم که نخست وزیر، آدمی 
ضعیف النفس و قلدرمآب است. از آن گذشته، چنان که هر دوی ما 
می دانیم، خواجه هم هست. با وجود این خواجه ای است که استاد 
دسیسه بازی است. شاه در پاسخ گفت: احتماال حق با شماست... 
ابدا مطمئن نیستم منظورش از طرح این مسئله چه بود، یا اینکه 
چرا اصال این موضوع را مطرح کرده بود. شاه به قدری پنهان کار 
است که هیچ کس نمی تواند استدالل او را حالجی کند. آیا در فکر 

تغییری در دولت است؟...«.
در غایت ماجرا، هویدا، فدایی میل به بقای پهلوی دوم شد. کارتر 
با سیاست تعدیل شــاه آمد و او را مجبور ساخت تا رجال رنگ و 
رورفته حکومت خویش را تغییر دهد. شاه برای تغییر ظاهر، به 
تغییر هویدا دست زد و جمشــید آموزگار را به جای وی گمارد. 
سیدمرتضی حافظی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این باره 
آورده است: »درست در همان روزهایی که شاه با وسوسه برکناری 
هویدا دست وپنجه نرم می کرد، هویدا به غلط می پنداشت که به 
حمایت خلل ناپذیر شاه مستظهر است، غافل از اینکه شاه برای 
نشان دادن حسن نیت خود به نیروهای مخالف داخلی و خارجی 
الزم بود کسانی از رده های باالی نظام را قربانی کند که این بار قرعه 
به نام هویدا افتاده بود، اما تغییر هویدا از نخســت وزیری بیش  از 
پیش شاه را در گرداب حوادث افکند. شاه فکر می کرد که با تغییر 
نخست وزیر می تواند به مقدار زیادی از فشارهای داخلی و خارجی 
بکاهد، غافل از آنکه تغییر نخست وزیر، هویدا، بی ثباتی و تزلزل 
رژیم شاه را اثبات و ســیر تحوالت و حوادثی را که منجر به بروز 

انقالب اسالمی در ایران شد تسریع کرد...«.
* مستندات این یادداشت، از تارنمای پژوهشکده تاریخ معاصر ایران 
اخذ شده است.

احمد سینایی؛ تاریخ پژوهنگاه

امیرعباس هویدا در دوران نخست وزیری

اســدهللا علــم در روزنگاشــت 30آبــان 1355: 

»شــاه ادامــه داد: راســتی چــرا هویــدا، این قــدر بــا 

شــخصیت های قوی خصومت دارد؟ فقط حمایت 

من موجب شده که کســانی چون منصور روحانی و 

هوشنگ انصاری، مقام خود را در دولت حفظ کنند. 

اگر هویدا توانســته بــود، از مدت ها پیش آنهــا را از 

کار برکنار کــرده بود. پاســخ دادم که نخســت وزیر، 

آدمــی ضعیف النفــس و قلدرمــآب اســت. از آن 

گذشــته چنان که هر دوی مــا می دانیــم خواجه هم 

هســت، بــا وجــود ایــن خواجــه ای اســت که اســتاد 

دسیسه بازی است. شــاه در پاســخ گفت: احتماال 

حق با شماست...«

سیده زهرا حسینی کیا
روزنامه نگار گزارش

بی تردید امیرعباس ممدوح )هویدا(، نخست وزیر 
و وزیــر دربــار محمدرضا پهلــوی، در عداد 
شخصیت های کلیدی دوران حاکمیت اوست که 
نقشی مهم در تداوم سلطنتش ایفا کرد. او به مدد 
»تبعیت محض«، به مدت 12سال و6ماه مقام خود 
را حفظ کرد که طوالنی ترین دوره نخست وزیری در 
تاریخ معاصر ایران محسوب می شود. در عملکرد 
سیاسی-اقتصادی هویدا، دیدگاه های متنوعی 
ابراز شده است ولي بازخوانی آن به مدد اسناد و 
شواهد، مفید می نماید. مقال پی آمده، در پی نیل 
به این هدف بوده است. مناسبت آن نیز فرارسیدن 
مردادماه، سالروز پایان نخســت وزیری و آغاز 

وزارت دربار اوست.

در تبار هویدا
امیرعباس هویدا )ممــدوح( در ســال 1299 و در 
خانــواده ای بهایــی و متعصب متولد شــد. پدرش 
حبیــب اهلل  عین الملک، تحصیالت خــود را در عکا 
)مرکز تشکیالت بهائیان( و سپس در اروپا ادامه داد. 
او پس از بازگشت به ایران، مشغول ترجمه کتب و کار 
در روزنامه ســیدضیاءالدین طباطبایی شد. تعصب 
شــدید پدر هویدا در مورد بهائیت، موجب شده بود 
که وابستگان به سیاست انگلستان در ایران، او را در 
کنف حمایت خویش گیرند. عین الملک کار خود را 
به عنوان کارمند، در وزارت عدلیه و سپس وزارت مالیه 
شروع کرد و بعدها ریاست کنسول ایران در کشورهای 
سوریه، هندوستان و عربستان را برعهده گرفت. او در 
تمامی مدت فعالیت خویش، تبلیغ بهائیت را فرو ننهاد. 
در ســال های فعالیت عین الملک در دمشق، هویدا 
تحصیالت خود را در مدرســه ای فرانسوی گذراند و 
تحت تأثیر جهت گیری معلمانش، عالقه مند به فرهنگ 
و سیاست فرانسه شد. چندی بعد، مشغول به تحصیل 
در رشته علوم سیاسی دانشــگاه  بلژیک شد و پس از 
بازگشت به ایران در سال1321، داوطلب استخدام 
در وزارت خارجه شد. او به دلیل ارتباط با عناصر بهایی 
در حکومت پهلوی و ایضا دوستی با حسنعلی منصور، 
به عنوان کارمند اداره اطالعات مشــغول به کار شد و 
مدارج ترقی را به سرعت طی کرد و در سفارت ایران 
اشتغال یافت. در این حین، به قاچاق مقادیر معتنابهی 
طال و ارز مشــغول و ضمنا به حزب توده نیز ملحق 
شد. در سال13۴1، شــاه به منظور توسعه نمایشی 
تشکل های سیاسی، دســتور ایجاد کانون مترقی را 
به حسنعلی منصور داد و هویدا در جایگاه قائم مقام 
دبیرکل این حزب قرار گرفت. برخی بر این نظرند که 
مهم ترین حامی او، عبداهلل انتظام بود که خود از اعضای 
لژهای فراماسونری مهر، وفا و صفا بود. بعدها هویدا از 
رهگذر دوستی با انتظام، به منصب منشی مخصوص 
و رئیس دفتر امورخارجه  ایران رسید اما چندان در آن 
جایگاه نماند و انتظام او را به سمت مدیرکل اموراداری 
و عضو دائم هیأت مدیره شرکت نفت منصوب کرد. 
هویدا پس از اشتغال در شرکت نفت، به عنوان همکار 
در خدمت تشکیالت ســاواك قرار گرفت و روزنامه 
»کاوش« را  زیرنظر این سازمان و با همکاری و نظارت 
انتظام و صادق چوبک منتشر ساخت. پس از انتصاب 
منصور به نخست وزیری، هویدا به عنوان وزیردارایی 
در کابینه وی انتخاب شد و پست های این وزارتخانه 
را نیز  بین ابواب جمعی خود تقســیم کرد! هویدا در 
این دوران، مجری بی چون  و چرای حلقه هاروارد بود  
که از ســوی آمریکا نظارت بر امور اقتصادی ایران را 

برعهده داشت.

هویدا در مسند نخست وزیری
بعد از اعدام حسنعلی منصور در بهمن سال13۴3، 
امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران شد. اگرچه هویدا 

در انظار عمومی چندان شناخته شــده نبود، اما به 
لحاظ انتساب به عین الملک و فراماسونری، در میان 
جریان حاکم نامی آشنا قلمداد می شد. همانگونه که 
اشارت رفت، هویدا پیرو فرقه بهائیت بود و بسیاری 
از اعضای کابینــه اش را نیز  افراد بهایی و ماســون 
تشــکیل می دادند. هویدا در طول صــدارت، 2۴بار 
اعضای کابینه خود را تغییر داد  امــا در پی دومین 
تغییر، نام کابینه غارتگران به آن تعلق گرفت! اعضای 
کابینه هویدا، معموالً به دلیل هزینه کردهای خویش، 
مورد پرسش و بازخواست قرار نمی گرفتند. تصدی 
وزارتخانه های امور خارجه، کشاورزی و نیز سازمان 
انرژی اتمی نیز  در دست کســانی قرار گرفت که به 
بزرگ ترین اختالس ها متهــم بودند. هویدا در ظاهر 
و برای بازی با اذهان عمومی، هر از گاه نمایشــی از 
مبارزه با فساد اقتصادی برپا می ساخت  اما در واقعیت، 
هیچ گاه بازخواســتی جدی از اختالس گران صورت 
نمی گرفت و نهایتا مفاسد اقتصادی کابینه او به محاق 
فراموشی می رفت. او چندین بار و به صورت نمایشی، 
در سال های۴۶، 50و 5۴ استعفا کرد اما مجددا از سوی 
محمدرضا پهلوی، مأمور تشکیل کابینه می شد. آخرین 
ترمیم کابینه هویــدا، در آبان1355 صورت گرفت و 

دولت او تا مرداد ماه سال135۶دوام آورد.

مأموریت های کالن هویدا در مسند صدارت
با مرور کارنامه امیرعباس هویدا، در می یابیم که وی 
در دوره طوالنــی صدارت خویــش، ماموریت های 

اعالم نشده ای به قرار ذیل داشته است:
1(تغییر قانون اساسی و دستیابی فرح دیبا به نیابت 
ســلطنت. رژیم پهلوی از این طریق، برای فرح دیبا، 
مقامی قانونــی ایجاد کرد. این امــر انتقادات برخی 
سیاســیون و حقوق دانان را در پی داشت که هویدا 
در جهت ساکت نگاه داشتن آنها، تالش فراوان کرد و 
سپس به اندیشه تصرف کامل قوه قضاییه درآمد  اما 
بســا وکال و قضات حق گرا، زیر بار این افزون خواهی 

نرفتند و باالجبار برکنار شدند!
2( دست یازی گسترده به درآمدهای کشور. هزینه کرد 
پنهان و بی رویه بیت المال، شاخصه روزگار صدارت 
هویدا، بی سابقه می نمود! در دوران نخست وزیری او، 
روزانه۶میلیون بشکه نفت فروخته می شد  که عواید 
آن در میان عناصر و جریانات وابســته به حاکمیت، 
تقســیم می شــد. این فروش به رقم2۴میلیارد نیز 
رســید، درحالی که هر روز اختالف طبقاتی در ایران 
افزایش می یافت! سران دولت در ظاهر، برای احداث 
سد، فرودگاه، جاده، کارخانه و...، هزینه هایی هنگفت 
درنظر می گرفتند، درحالی که نهایتا اغلب آنها احداث 
نمی شدند! در این میان اما، دولت هویدا به اخذ وام های 
سنگین از بانک های خارجی مبادرت می کرد  که تنها 
تعهدات ایران را سنگین تر و شرایط اقتصادی مردم را، 

دشوارتر می کرد.
3( پیشینه ســازی  موهوم برای رژیم پهلوی. دولت 
هویدا موظف بــود تا برای حکومــت پهلوی، مبانی 
نظری و تاریخ موهوم دست و پا کند! هم از این روی 
برگزاری جشن های 2500ساله شاهنشاهی، در این 
دوره انجام گرفت. در این فقره اسراف و تبذیر تا آن پایه 
بود  که نشریات بین المللی نیز زبان به انتقاد گشودند. 
ایده اجرای این جشن ها را، اسرائیل در اختیار ایران 
گذاشت و خطوط  اصلی آن را نیز  هم او معین و تدوین 
کرد. هویدا تمام توان خویــش را، در خدمت اجرای 
هرچه بهتر این جشن ها قرار داد، اما برخی مدعوین 
این مراسم ، آن را به »جشــن مرگ پهلوی« متصف 
ساختند! در این آیین، همه  چیز بر مدار تملق و مداهنه 
قرار داشت و شرکت کنندگان، گو موظف بودند که 

یکی پس از دیگری، زبان به تمجید شاه بگشایند!
5( توسعه و تقویت لژهای ماسونی. هویدا از اعضای 
ارشد جناح صهیونی فراماســونری ایران، به حساب 
می آید و هم از این روی، به تاســیس لژهای بزرگ 
دیگری نیز اقدام کرد. این جریــان در دوره صدارت 
هویدا، نظم و ســامانی افزون گرفت و لژ بزرگ ایران 

عامل اصلــی محاکمــه و اعــدام هویدا، 
پهلوی دوم بــود که وی را بازداشــت کرد 
و از کشــور خارج نکرد. برخی دوســتان 
اســرائیلی، انگلیســی و فرانســوی او بــا 
تشــکیل کانــون دوســتداران هویــدا، 
تــاش کردنــد تــا وی را نجات دهنــد  اما 
در نهایــت توفیقــی نیافتنــد. هویــدا در 
اوج نگون بختی تاش کــرد  تا به انحاي 
مختلــف توجــه شــاه را جلــب کنــد امــا 

»خدایگان« او را به چیزی نگرفت!
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تاریخ اسالم

نبرد جمل
کتاب »نبرد جمل« نوشــته شیخ 
مفید را محمود مهدوی دامغانی به 
فارسی برگردانده و از سوی نشر نی 
منتشر شده است. اولین نبرد بزرگ 
میان دو گروه از مسلمانان، یکی از 
نخستین لحظه های شوك آور تاریخ 
اسالم اســت که تبعاتش هیچ گاه 
پاك نشده است. جنگ جمل نبرد 
عجیبی بــود؛ از ســویی حضرت 

امام علی)ع( در مقام خلیفه و پیشــوایی  است که در آن مقطع 
یعنی سال 3۶هجری، از سوی اکثریت مسلمین خلیفه منتخب 
مردم بود و امیرالمؤمنین خوانده می شد و از سوی دیگر یکی از 
همسران پیامبر اسالم)ص( حضور داشت و دوتن از مهم ترین 
صحابه پیامبر)ص( یعنی طلحه و زبیر. این مواجهه عجیب و دور 
از ذهن به جنگی منتهی شد که »جمل« نام گرفت. جنگی که 
در روایت های مختلف سنی و شیعه 15تا 25هزار کشته برجای 
گذاشــت و جمع بزرگی از بهترین اصحاب پیامبر در آن جان 
باختند. درباره این جنگ عجیب و سرنوشت ساز و چرایی آن، 
کتاب ها و روایت های بسیاری نوشته و نقل شده که کتاب »نبرد 
جمل« نوشته شیخ مفید، یکی از مهم ترین آنهاست. شیخ مفید 
که ســبقه تحقیق و تفحص و دقت نظرش شهره عام و خاص 
اســت، در این کتاب نیز با وسواسی بی نظیر، همچون مورخی 
تام وتمام، ماجرای شکل گیری این جنگ و سرانجامش را نقل 
کرده است. نبرد جمل، یکی از مهم ترین منابع باقی مانده پیرامون 
این واقعه مهم صدر اسالم است و از هوش و حساسیت شیخ مفید 
برآمده که به دالیلی کامال متقن و مســلم، نوشتن درباره این 
جنگ را وظیفه خودش می دانســته و نــه جنگ های دیگری 

همچون صفین و دیگر جنگ های دوران امیرالمؤمنین)ع(!

تاریخ اعراب

صدارت 13ساله، به مدد »تبعیت محض«
نوخوانشی از زمانه و کارنامه امیرعباس هویدا، بر بنیاد اسناد 
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تصویر وارونه ايرانيان در نگاه مستشرقان
گزارشی از کتاب »ایران در تاریک خانه غرب« نوشته حامد فوالدوند
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به فكر كودكان باشيم
آسیب های احتمالی بي توجهي به نظام ملی رده بندی سنی  

این روزها با گســترش تلفن های همراه هوشــمند و جذابیت 
روزافزون دنیــای بازی های دیجیتال ،خصوصــا میزان باالی 
تعاملی بودن بازی های آنالین، افراد روزبه روز بیشتر در رسانه 
سرگرم کننده و لذتبخش این نوع بازها غرق شده اند، تا جایی که 
جسم، روان و سبک زندگی برخی افراد خصوصا در سنین کودکی 
و نوجوانی تحت تأثیر آثار این بازی ها قرار گرفته است. در این بین 
برخی والدین به سالمت جسمانی، روانی، اجتماعی و برنامه های 
زندگی فرزندشان در اثر انجام این نوع بازی  ها اهمیت می دهند 
اما برخی از والدین، که غالبا سبک تربیتی آنها سهل گیرانه است، 
میزان انجام وظیفه و مسئولیت پذیری خود را محدود به خرید 
پلتفرم بازی مثل گوشــی همراه می داننــد و گویا با خرید این 
وســیله خود را متقاعد می کنند که ما والدین وظیفه شناسی 
هستیم؛ چرا که این وسیله را مهیا کرده و در اختیار فرزندمان 
قرار داده ایــم، درصورتی که غافل از این  هســتند که تازه با در 
اختیار قرار دادن چنین رسانه پرنفوذ و تأثیرگذاری بار مسئولیت 
آنها سنگین تر شده است و می بایست نظارت خود را بیشتر کنند، 
حتی گاهی، از اینکه فرزندشان به جای اینکه در کوچه و خیابان با 
دوستانش باشد، در منزل پای بازی بنشیند و خود را سرگرم کند، 
خوشحال ترند و متأسفانه از یک مسئله مهم غافل اند که فرزندمان 
در بستر این رسانه از چه محتوایی تغذیه می شود، چرا که برای 
بیشتر سازنده های بازی دلسوزی برای محتوایی که به ذهن افراد 

تزریق می کنند وجود ندارد.
در این شــرایط، بنیاد ملی بازی های رایانه ای با قوه نظارتی و 
حمایتی خود، بخشی را تحت عنوان »اسرا« از سال 1388با هدف 
ترویج الگوی صحیح استفاده از بازی های رایانه ای، طبقه بندی 
محتوایی بازی های رایانه ای بر اســاس ســن، تهیه اطالعات 
تکمیلی برای تصمیم گیری بهتــر والدین درخصوص انتخاب 
بازی، بررسی و توصیف وضعیت مصرف بازی های رایانه ای در 
جامعه و سنجش مداوم تأثیرات بازی های رایانه ای بر بازیکنان 
راه اندازی کرده است. این سازمان، بازی ها را بر اساس محتواهای 
آسیب زایی که از 3دیدگاه روانشناسی، جامعه شناسی و علوم و 
معارف اسالمی استخراج شده اند )شامل ترس، خشونت، نقض 
ارزش های ایرانی - اسالمی، ناهنجاری اجتماعی، محرک های 
جنسی، دخانیات و مواد مخدر، ناامیدی، مشروبات الکلی ، قمار 

و...( رده بندی سنی کرده است.
هم اکنون، این نظام رده بندی به عنــوان مبنایی قرار گرفته که 
شرکت های ناشــر بازی در ایران، برای پخش و فروش بازی ها، 
صرفا بازی هایی را در بازار توزیع کنند که از این سازمان مجوز 

رده بندی سنی دریافت کرده اند.
 به عبارتی دیگر، بازی هایی که مجوز ورود به بــازار را دریافت 
نمی کننــد )یعنی کد رده بندی ســنی نمی گیرنــد( در واقع 
بازی هایی بوده اند که با فرهنگ اسالمی-ایرانی، استانداردهای 
اعتقــادی و اخالقی جامعــه، مالحظات سیاســی و... تطابق 

نداشته اند.
رده های سنی ESRA به 5دسته اصلی که شامل رده های 3+، 
7+، 12+، 15+ و 18+ است، تقسیم شده اند. این رده های سنی 
مبتنی بر خصوصیات جسمی- حرکتی، عقلی- ذهنی، عاطفی و 

اجتماعی که در سنین مختلف متفاوتند، تعیین شده اند.
اگر بخواهیم دالیل و مصادیقی برای معیارهای مدنظر نظام اسرا 
بیان کنیم، می توانیم معیار خشونت و ترس را مثال بزنیم. طبیعتا 
سطح درک و تأثیرپذیری یک کودک از دیدن صحنه های خشن 
و ترسناک، نسبت به یک شخص 18ساله یکسان نیست و دلیل 
آن این است که هنوز تفکر منطقی و انتزاعی او رشد نکرده است 
و توانایی تشخیص و تمییزخوب و بد و دنیای واقعی را از دنیای 
غیرواقعی ندارد، به همین دلیل دچار مشکالتی چون هیجانات 
منفی، اضطراب و اســترس، شــب ادراری، اختالل در اشتها، 
عصبانیت، پرخاشگری، کابوس های شبانه، الگوبرداری نامناسب، 
ترس از تنهایی و تاریکی و حتی تغییر در مهارت حل مســئله 
می شود، چراکه این ذهنیت را در کودک ایجاد می کند که برای 
حل مسئله و مشکالتش می تواند از خشونت استفاده کند، ضمن 
اینکه، تأثیرگذاری صحنه هایی که خشــونت آن با درجه خون 
و خونریزی و قطع عضو خصوصا بین کاراکتر انســان نسبت به 
کاراکتر حیوان یا موجودات تخیلی وجود دارد، خیلی بیشتر است.

در مورد بازی هایی که القا کننده یأس و ناامیدی نیز هستند اثرات 
آن می تواند موجب نوعی پوچ گرایی و افســردگی شود و فرد را 

منزوی و گوشه گیر کند.
بازی هایی که ارزش هــای اجتماعی را نقض می کنند، چنانچه 
فرد بازی کننده در ســنین نوجوانی قرار داشته باشد، به دلیل 
ســردرگمی هویتی در این ســن و نیاز به انجــام کارهایی که 
به خودنمایی منجر شود، می تواند مشوقی باشد تا به قانون شکنی، 
آســیب به اماکن عمومی، ضایع کردن حقوق دیگران و نادیده 

گرفتن حقوق شهروندی آنها منجر شود.
در مورد مقوله مورد توجه قرار گرفتــن معیار نقض ارزش های 
ایرانی و اسالمی، بدیهی است که توجه و پایبندی به آرمان ها و 
ارزش های ملی نشانگر هویت ملی ماست و ورود فرهنگ غربی 
و تحت تأثیر قرار دادن افکار و عقایــد و اعمال افراد جامعه مان 
می تواند اتحاد و وحدت ملــی را به خطــر انداخته و فرهنگ 
اصیل مان را خدشه دار کند و اهداف تنظیم شده و مورد تأکید 
قرار گرفته شده سایر رسانه ها و نهادهای تربیتی چون خانواده 
و مدرسه زیر سؤال برود و جامعه ما را دچار بحران فرهنگی کند.

لذا ناآگاهی و بی اعتنایی والدین نســبت بــه لوگوی رده بندی 
سنی نظام اســرا و هولوگرام بنیاد ملی بازی های رایانه ای روی 
بازی ها، می تواند عواقب چندجانبه ای برای فرزندان این جامعه 
داشته باشد که حتی اثرات آن جبران ناپذیر نیز باشد، به طوریکه 
احتمال دارد بازی ای که یک کودک 10ساله انجام می دهد و لوگو 
و هولوگرام مذکور را نداشته باشد، دارای محتوایی با محرک های 
جنسی باشد و او را دچار مشکالتی چون بلوغ زودرس، گرایش 
زودهنگام به جنس مخالف در سال های آتی، ایجاد درگیری و 

ابهامات ذهنی، افت تحصیلی و... کند.

تميان
رمان»تمیان« نوشــته 
هایده رحیمی از جمله 
کتاب های تازه انتشــار 
داســتان های فارســی 
اســت کــه از ســوی 
انتشــارات هیال منتشر 

شده است.
تا حاال با دقت به کالغ ها 
نگاه کرده اید؟ به خیره 

نگاه کردنشان و دقت کردنشان... کسی نمی داند 
دنیا از چشم کالغ ها چه شکلی است، اینکه ما را 

چطور می بینند و از ما چه می دانند...
حاال اگر ما جای آنها باشــیم، چــه؟ اگر مجبور 
شــویم، به دالیلی که برای خودمان هم روشن 

نیست، زاغ سیاه کسی را چوب بزنیم چه؟
تمیان داستان زندگی 2پســر جوان است که به 
اقتضای شرایط شان ناچار می شوند کاری را قبول 
کنند: اینکه از بالکن خانــه ای کوچک به حیاط 
خانه روبه رویی شان خیره شوند و زاغ سیاه کسی 

را چوب بزنند.
تمیان، همچون معنای واژه اش در زبان کردی، 
روایتگر شکلی از اندوه است، اندوهی که همچون 
مه ای غلیــظ رفاقت میان این دو دوســت را در 

برمی گیرد.
انتشــارات هیال ایــن کتــاب 192صفحه ای را 
در قطع رقعــی به بهای 55هزار تومان منتشــر 

کرده است.

جدال با عشق
رمان »عشــق علیه عشق« 
نوشــته عبــاس مهیــاد 
به تازگی در2٤0صفحه از 
سوی انتشارات هیال منتشر 

شده است.
یــن رمان  خــط ســیر ا
جنایــی- فلســفی در 50 
فصل )بــه عــالوه بخش 
یادداشت های تکان دهنده( 
روایت می شــود. در اینجا 

ارزش های اساسی انسانی، همچون ماهی ای افتاده در کنار 
رودخانه، هم امکان دارند با بازگشــت به آب جان دوباره 
گیرند، هم به حال خود بماننــد و جان دهند، چیزی که تا 
پایان روایت نمی شود آنها را پیش بینی کرد و دور از ذهن 
نیست که مخاطب به فراخور »بدفهمی های خالق« خود 
راوی را »شبه روشنفکر« بداند یا »مستأصل«، هرچند راوی 
هیچ یک از این دو نیســت. چنانچه درباره خود می گوید: 
»... من فلســفه و هنر را به صورت خودجوش آموخته ام. از 
مطالعه به سبک یک آدم وحشــی که وارد شهر شده باشد 
و همه  چیز برایش نو باشد، اما هر چیز را هم از طریق حس 
کردن و حالجی کردن و در نهایت دریدن درک کند. یعنی 
اول بت های خود را بســازد و بعد آنها را بشکند. درکی به 

سبک زرتشت نیچه«.
عشق علیه عشق نه تنها رمانی عاشــقانه نیست که »علیه 

عشق« سخن می گوید و از »جنون«.
انتشارات هیال این رمان را در قطع رقعی و به بهای 65هزار 

تومان منتشر کرده است.

شهر ميله های آهنی
رمان»شــهری با میله های 
آهنــی« نوشــته »مارک 
پئیر« نویســنده فرانسوی 
است که ابراهیم صدقیانی 
آن را به فارسی برگردانده 
و به تازگی از ســوی نشر نو 

منتشر شده است.
»چه وقت انسان ترس خورده 
درمی یابد آن کس که ترس 
به جانش می اندازد، خود، در 

ترسی دائمی از مردمانی به سر می برد که رعب و وحشت را بر 
آنها حاکم کرده است؟ چه وقت انسان ترس خورده درمی یابد 
که امپراتور عریان اســت؟ آنگاه که انســانی شورمند پرده 
وهم آلود ترس را می درد و خیره می شود به ترس حاکم جوری 
که بر جان ها ترس می افکند تا وحشت خود را پنهان کند. در 
رمان »شهری با میله های آهنی« لوانتن به ترس حاکم جور 
آگاه می شود، چشم می گشاید و پیرامون خود را نیز می بیند و 
دیگرانی را می یابد همچون خودش شورمند و آگاه شده از ترس 
امپراتور، دیگرانی که ســودای روزی را در سر می پرورند که 
شعله ای بخیزد و قصر پشت میله های آهنی امپراتور را در کام 
کشد و مردمان به خاموشی اش نشتابند و خود بر آتش بدمند 
و به قصر او یورش برند و... .« مــارک پئیر)1981- 190٤( 
نویسنده فرانســوی این رمان در مارسی به دنیا آمد، ابتدا در 
ســوریه ماهر بود، در نیروی دریایی بازرگانی خدمت کرد، 
سپس منشی یک تاجر در نیمز شد و بعدها به داستان نویسی 
روآورد. نشر نو که اول بار این رمان 198صفحه ای را در سال 
1363منتشر کرده بود، اکنون کتاب را با ویرایش و طراحی 

جدید به بهای 75هزار تومان منتشر کرده است.

رمان ایرانی

رمان فرانسه

داستان ایرانی

ليال عياری؛ مدرس دانشگاه و مشاور تربیتییادداشت

سفرنامه های سياحان فرنگی منابع خوبی برای بررسی اوضاع اجتماعی 
ـ سياسی ایران در اعصار گذشته هســتند. غریبه ای كه همه چيز 
درنظرش ناآشنا و نامأنوس و شــگفت است، به جزئيات و ظرایفی از 
فرهنگ كشوری كه به آن سفر كرده توجه می كند كه شاید از چشم 
بسياری از ساكنان بومی خود آن سرزمين دور مانده باشد یا در مالل و تكرار روزمرگی توجه بوميان را جلب 
نكند و شوقی به بار نياورد. اما برای كسی كه با آداب و رسوم و خلق و خوی مردم كشوری آشنایی ندارد و در پی 
شناخت فرهنگ یک سرزمين است، حتی جزئی ترین رفتارها و پدیده ها و اتفاقات ارزش توجه و مداقه دارد. 
چشم ناآشنا تمایل به شناختن و درک علت امور دارد و ناآشنایی و غریبگی اش با محيط و مردم به او اجازه 
می دهد كه در علت وقایع و مسائل چند و چون كند و هر آنچه را می بيند با تجربه  خود و زندگی ای كه به آن 
خو كرده مقایسه كند. همين پرسشگری و قياس است كه به نگاه سياح، وزن می دهد و تحليل آن را ضروری 
می سازد. از چشم دیگری خود را نگریستن راهی است برای بهتر دیدن خود؛ شناخت ضعف ها و قوت ها و 
همينطور درک علت تحير و احترام و احتماال آزردگی سياح. در این ميان آنچه نباید از آن غفلت كرد انگيزه ها 
و وابستگی ها و تمایالت سياحان در تصویری است كه از كشور مقصد به دست داده اند. عوامل مختلف مذهبی، 

طبقاتی، نژادی و... در شكل دادن دیدگاه سياح و رقم زدن رغبت و شيفتگی 
یا نفرت و دلزدگی او از فرهنگ و مردم كشوری مؤثر هستند.

سفرنامه های متعددی به دست ســياحان غربی كه در دوره های مختلف 
تاریخی به ایران آمده اند نگاشته شده و این سفرنامه ها از منظرهای متفاوتی 
همچون روابط قدرت و ساختار سياسی، مسائل اقتصادی، زندگی روزمره 
مردم، نقش زنان و... مورد بررسی قرار گرفته اند. اغلب سفرنامه های سياحان 
فرنگی كه مورد بررسی و بازخوانی قرار گرفته اند به دوره قاجاریه تعلق دارند. 
به تازگی، نشر تاریخ ایران كتاب »ایران در تاریک خانه غرب« نوشته حامد 
فوالدوند را كه تقریبا 40سال پيش در فرانسه منتشر شده، با ترجمه گلنار 
گلناریان منتشر كرده كه سفرنامه های دوره صفویه را مورد بررسی قرار داده 

است. آنچه در این كتاب آمده، صرفا یک بررسی تاریخی متعلق به روزگاری سپری شده نيست؛ بلكه می تواند 
حرف امروز هم باشد. این كتاب در واقع بررسی رویكردی است كه برای دهه ها نگاه شرق شناسان به ایران را 

شكل داده و حتی چه بسا هنوز هم بتوان رد این نوع نگاه را تا همين امروز هم جست و جو كرد.

گزارش
یاور یگانه
روزنامه نگار

شایگان در ادامه پیشگفتارش به انتقاد از »پرده حائل خودمرکزبینی 
کوته بینانه« برخی سیاحان می پردازد و می نویسد:»از آنچه مرا در 
این نوع رفتارها به تعجب وامی دارد، این است که این سیاحان، چه 
بخواهند چه نخواهند، وارثین تجربیات و دانش دوران کوادروچنتو 
ایتالیایی هســتند، حتی وارثین دورانی کــه در آن، همانگونه که 
ژاکوب بورکهارت در کتاب معروف خود »رنســانس در ایتالیا« به 
خوبی می گوید، جهان بینی انســان غربی کامــال تغییر یافته و به 
ســطح دیگری از شناخت وارد شده اســت: »در قرون وسطی، دو 
روی آگاهی بشر، یعنی روی معطوف به سمت دنیای خارج و روی 
متمرکز به سمت درون خود بشر، گویی آکنده و نیمه بیدار زیر الیه ای 
مشترک قرار گرفته بود. این حجاب از ایمان، توهم و پیشداوری های 
کودکانه بافته شده بود و از ورای آن دنیا به رنگ هایی عجیب ظاهر 
می شد )...( در ایتالیا بود که این حجاب در هوا پراکنده شد و نوعی 
عملکرد عینی )ابژکتیــو( را... در تمامی اجزای این دنیا به طور کل 

برانگیخت، اما از طرفی امر ذهنی )ســوبژکتیو( هم با قدرت تمام 
قد برافراشت؛ انسان به موجودی پیرو ذهن و اندیشه خود بدل شد 
و این چنین خود را بازشناخت.« به نظرم می آید که سیاحان غربی 
این شکافت و گسست را از درون تجربه نکرده اند چرا که همچنان 
کورکورانه به مذهب شان چسبیده اند و دیگران را از خالل این پرده 
حائل خودمرکزبینی کوته بینانــه می بینند. هرچند که گاهی هم 
نشانه های آگاهی درخشــان دیده می شود آنجا که فوالدوند مثال 
پ. دالواله، این کاتولیک پرشور را می آورد که با شجاعت در مورد 
شاه عباس می گوید: »آیا این یک شگفتی نیست که یک محمدی 
از مشرق زمین، رحمت و نیکی بیشــتری از 3شاهزاده اروپایی ما 
داشته باشد؟ و مسیحی های ما درقساوت و استبداد از بربرها سبقت 
گرفته باشند؟« و یا شــاردن یک قرن بعد، وقتی که تسامح را نزد 
پارسیان )ایرانیان( توصیف می کند، می گوید که مبلغین مسیحی 
شهرت نسبتا خوبی در ایران دارند؛ »آنها مانند »دراویش« قلمداد 

می شوند، یعنی مردمانی که از دنیا دل کنده اند، خود را وقف پرستش 
خدا و خدمت به همنوع کرده اند و از آنجا که عموما این اعتقاد را با 
زندگی ســاده و منظم پی می گیرند، این امر آنها را نزد محمدی ها 
)مسلمانان( عزیز کرده است.« با این حال می دانیم که پارگی این 
حجاب یا این پرده حائل از نظر فوالدوند، تازه آغاز فرایندی است که 
با روندی بیش از پیش پرشتاب طی این 5 قرن اخیر ادامه می یابد. 
اگر در قرن های پانزدهم و شانزدهم، این دو جهان هنوز جدا از هم 
بوده و هر کدام در مــدار تاریخ مختص به خود حرکت می کرده اند، 
اگر تبادالت محدود از طریق سیاحانی انجام می شده که به دنبال 
چنین موقعیت های بازرگانی از دنیایی به دنیای دیگر به استقبال 
خطر می رفتند، باید اذعان داشت که امروز عمارت های این دو جهان 
تنها تصاویری کم رنگ و اندوهگین از خاطره ای نوستالژیک است. با 
وجود این همه  چیز دوباره از نو شروع می شود. انگار که هیچ درسی 

از تاریخ نیاموخته باشیم.«

خودمركزبينی كوته بينانه

تاریک خانه یا اتاق تاریــک )camera abscura(، همانطور که از 
نامش پیداست، اتاقی تاریک با روزنه یا لنزی روی یکی از دیواره های 
آن است که با عبور نور از آن روزنه، تصویر بیرون به شکل وارونه در 
مقابل روزنه تشکیل می شــود. از این دستگاه برای نقاشی عین به 
عین استفاده می شده است. تاریکخانه تصویری از واقعیت بیرونی 
ارائه می دهد هرچند این تصویر وارونه اســت. مفهوم تاریکخانه 
بعدها در سایر رشته های علوم انسانی مورد استفاده قرار گرفت و 
متفکرانی همچون مارکس، نیچه و فروید از مفهوم تاریکخانه در 
تبیین و تشریح نظریه شان استفاده کردند. واژگونی، ایده بنیادین 
تاریکخانه است که در تحقیق فوالدوند نیز بر آن تأکید شده است.

»ایران در تاریک خانه غرب« رســاله دکتری حامد فوالدوند است 
که در آن به صد و اندی ســفرنامه توجه شده است؛ سفرنامه هایی 
که مؤلفان شان انگلیسی، فرانسوی، هلندی، پرتغالی، اسپانیایی 
و روســی بوده اند. فوالدوند پیش تر در گفت وگویی با ایبنا اشاره 

کرده بود که در بررسی این ســفرنامه ها به نکته جالبی برخورده 
است؛»هنگام بررسی ســفرنامه ها متوجه شــدم، تضادی میان 
شرح سفر سیاحان انگلیسی و فرانسوی وجود دارد؛ مثال سیاحان 
فرانسوی و به ویژه آنها که پروتستان هستند، معتقدند ایران دارای 
نظام سیاسی استبدادی نیســت. این نوع نگاه باعث می شود که 
ایران را از یک زاویه دیگر ببینند. تضادهایی که در شــرح ایران از 

زبان ســیاحان وجود دارد به نوع نگاه آنها و منافع شان نیز 
برمی گردد؛ به عبارتی آنها ایران را از زاویه منافع فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی خود نگاه می کردند و به همین دلیل 
نوعی وارونگی در تصویری که از ما ترســیم می کنند، 

وجود دارد. نکته دیگر که به نظرم مهم تر است، این نوع 
نگاه وارونه ســیاحان به ایران به عنوان میراث به 

قرون 17، 18و 19منتقل شده است. 
این ســخن را به دلیــل تحقیقاتی 

می گویم که در این بازه زمانی انجام دادم.« 
فوالدونــد ســفرنامه های دوره صفوی را برای تحقیــق برگزیده 
است؛ »برای دست یافتن به نگاه سیاحان به ایران سراغ نخستین 
ســفرنامه هاـ  که متعلق به دوره صفویه بودـ  رفتم؛ یعنی زمانی 
که نخســتین ســیاحان به ایران آمدند. بنابراین در قرن 19که 
غربی ها می خواهند از ایران ســخن بگویند بر ســفرنامه ها تکیه 
می کنند. در کتاب »ایران در تاریک خانه غرب« بر آن بودم 
که چگونه فرهنگ غرب، ایران عصر صفوی را ترســیم 
کرده و نگاه سیاحان گذشته تا دوره های بعد نیز در قلم 
شرق شناسان رواج پیدا کرده است. اگرچه در این اثر 
نیز به جنبه سیاسی سفرنامه ها توجه شده است اما 
تالشم بر این بود تا سایر ابعاد سفرنامه نویسی 
سیاحانی که از ایران بازدید کردند، به ویژه 

بعد فرهنگی آن منعکس شود.«

چرا تاریک خانه؟

پیشــگفتار این کتاب به قلم مرحوم داریوش شایگان است و در آن 
به نکات قابل توجهی اشاره شده است. شــایگان در این پیشگفتار 
می نویسد: ایران در تاریک خانه غرب پژوهشی است که حامد فوالدوند 
زیرنظر فرنان برودل، پی یر ویالر و علی مظاهری، مورخان برجسته 
مکتب تاریخ نگاری فرانسه )آنال(، انجام داده  و این اثر جذاب به نگرش 
سیاحان غربی پرداخته و جنبه کاذب برداشت آنان را در مورد ایران 
نمایان کرده است. رویدادهای سیاسی- مذهبی که جهان امروز ما 
را متناوباً به چالش می کشد و پایه های فرهنگی و اجتماعی جوامع 
کنونی را به لرزه می اندازد، محتوای این رساله دانشگاهی را دوباره 
به موضوع روز بدل می کند؛ زیرا پژوهش حاضر با محوریت مسئله 

»آن دیگر«، به روابط اسالم و غرب و نیز عدم درک متقابل این 
دو تکیه دارد. این نوشته تامل برانگیز همچنین مسئله »پرده 
حائل های میان فرهنگی« را مطرح می کند، همان موانعی که 

جلوی گفت وگو و شکوفایی آنچه را که من »آگاهی 
متکثر« نامیده ام، می گیرد درحالی که دنیای 

امروز نیازمند آن است چون چنین آگاهی 
از عوامل زاینده چندگونگــی، رواداری و 

گشوده بینی محسوب می شود.
شایگان موضوع کتاب را دشــوار ارزیابی 
می کنــد و معتقــد اســت فوالدونــد با 
ظرافت به آن پرداخته اســت. شــایگان 

می نویسد:نویسنده با ظرافت به موضوع دشــواری می پردازد: نگاه 
درهم تنیده سیاحان اروپایی از ایران دوره صفوی )اواخر قرن 16(، 
شــیوه درک ایرانیان از حضور آنهــا و نحوه ای که آنــان را در میان 
خودشان پذیرا شدند. وی با مهارت تمام مشکل »پرده حائل مذهبی« 
و پیشداوری های ناشی از آن برای برقراری ارتباط را نزد هر دو طرف، 
نشان می دهد. برای هر دو طرف مذهب نقش خود را بازی می کند 
اما آنچه امروز به نظرمان عجیب می رسد این است که در مقایسه با 
هیأت های غربی، ایرانیان آن دوره مدارا و گشایش بیشتری از خود 
نشان می داده اند. می دانیم که تمامی تمدن های روی کره زمین، قوم 
محور و حتی انحصارگرا بوده اند. به طور مثال، امپراتوری 
میانه چین همه کســانی را که در حاشیه آن زندگی 
می کردند، بربر و وحشی )اگر نخواهیم بگوییم مادون 
بشر( می دانست؛ اسالم در عصر طالیی، به رغم رواداری 
عظیمش در مقایسه با زمانه خود، میان سرزمین اسالم 
)داراالسالم( و سرزمین جنگ )دارالحرب( تفکیک قائل 
می شد. باوجود پیشرفت های بزرگ در تمامی زمینه ها، 
متأســفانه این قوم محوری همچنان نســبتا دست 
نخورده ماند. مدت ها گذشــت تا به لطف مدرنیته 
نوظهور در غرب نگاهی نو به جهان پدیدار شد که رد 

پای آن به دوره رنسانس در ایتالیا بازمی گردد. 
و این شــروع روندی بود که بر قاعــده ای که فضیلت 

را منحصر به قوم خود می دانســت تردید گذاشــت و با کنار گذاشتن 
نظریه های مذهبی، به سمت آن چیزی گرایش داشت که فارغ از پرده 
حائل مذهبی شان، در دســترس همه افراد بشر است؛ یعنی خردورزی 
و عقل. باری، فوالدوند نشــان می دهد که این ســیاحان در عین اینکه 
مردانی با اصل و نســب و نســبتا ماجراجو بودند که به چنین اقدامات 
پرمخاطره ای تن می دادند، کماکان به اعتقــادات مذهبی خود پایبند 
بودند به طوری که اگر میان خودشان -کاتولیک ها در برابر بدعت گذاران 
پروتســتان- عدم تفاهمی وجود داشــت، هنگام رویارویــی با ]به قول 
خودشان[»بی دین«، یعنی با مسلمانان، سرسختانه با هم متحد می شدند. 
نویســنده، پیترو دالواله ایتالیایی را مثال می آورد که وقتی درباره 
کاتولیک های اصفهان می گوید که به نزد فرســتاده »بدعت گذار« 
انگلیسی مقیم می روند، می نویسد: »اگر به فرض در مورد دین بر حق 
مسیح اختالفاتی در ما وجود دارد، در سایر مسائل متحد و متفق القول 
هستیم.« آنچه بیشتر گویاست این است که انگیزه این وحدت ظاهری 
و ساختگی بیشتر منافع اقتصادی بوده و مذهب داخل موضوع می شود 
تا توجیهی برای این منطق سوداگرانه فراهم کند. بهتر است جبهه ای 
متحد از خود نشان دهیم تا اختالفات فرقه ای را عیان کنیم، اختالفاتی 
که »بدعت گذار« مســلمان می تواند از آنها به نفــع خود بهره ببرد. 
به عبارت دیگر، درنظر فوالدوند، رقابت های درون مسیحی از جایگاه 
اصلی به جایگاه ثانوی جابه جا می شود و این رفتار و سیاستی است که 

به دلیل منافع اقتصادی به اروپاییان تحمیل شده است.«

اتحاد كاتوليک ها و پروتستان ها در برابر دیگری
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