
پایان حق کمیسیون نجومی امالکی ها 
با مصوبه جدید هیأت وزیران، رابطه حق کمیسیون بنگاه

 و قیمت ملک حذف می شود 
افزایش چشمگیر حق کمیسیون، با باال رفتن قیمت فروش

یا اجاره مسکن  امکان پذیر نیست

شتاب چرخ تولید، نقطه پایانی بر ناامیدی

ناصر امانی، عضو شورای شهر :

صحبت هایم درباره 
مبارزه با فساد در 

شهرداری تحریف شد
مهدی چمران:  موضوعات تهران با 

گفت وگو  قابل حل هستند

گزارش  جلسه 
روزگذشته پارلمان شهری
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کلکسیون 

تناقض ها

بهروز رسایلییادداشت
روزنامهنگار

اظهارات مهدی طارمی این بار در مورد 
بسته شدن پنجره پرسپولیس جنجال ساز شد

انتشاربخشدومازمصاحبهعادلفردوسیپور
بامهدیطارمیهمسروصداکردوبازتابهای
خاصخودشراداشت؛البتهنهبهاندازهبخش
اولکهطارمیپنبهسرمربیتیمملیرازدامابه
هرحالاینبخشازاظهاراتاوهممثلتکتک
مصاحبههایدیگرشخبرسازوبحثبرانگیز
بود.قسمتیکهبیشترموردتوجهشبکههای
اجتماعــیوهــوادارانفوتبالقــرارگرفته،
توجیهطارمیدرموردبستهشدنپنجرههای
نقلوانتقاالتیپرسپولیساست؛آنجاکهاوگناه
ایناتفاقراگردنباشگاهودروغگوییمدیران
وقتشمیاندازد.آیاواقعاطارمیدرآنماجرا
بیگناهبود؟اگرخطایینداشتپسچرامحروم
شد؟بهطورکلیشایدبیراهنباشداگرمهدیرا
کلکسیونیازتناقضهابخوانیم؛آنچهفقطهم

محدودبههمینپروندهنیست.

  یک فاجعه، 2قربانی
داســتانبستهشــدن2پنجرهپرسپولیساز
جاییشروعشدکهمهدیطارمیبعدازتوافق
شفاهیباسرخپوشانبرایتمدیدقراردادراهی
ترکیهشدوباریزهاسپورقراردادبست.اوکمی
بعدپشیمانشدوبدونفسخرسمیقراردادش
بهایرانبرگشت.درآنســفررامینرضاییان
همطارمیراهمراهیمیکرد،امااینبازیکن
بهطوررسمیقراردادشرافسخکرد،درنتیجه
هیچیکازمشکالتمربوطبهطارمیدرمورد
اوپیشنیامد.مهدیبهایرانبرگشتوبعداز
مدتیباشکایتباشــگاهترکیهای،خودشو
پرسپولیسبامجازاتشدیدفیفامواجهشدند.
سرخها2پنجرهراازدستدادندوطارمی4ماه
خانهنشینشــد.هیچتردیدیوجودنداردکه
مدیرانوقتباشــگاهودرراسآنهاعلیاکبر
طاهریهمدراینداستانمقصربودندامامگر
میشودطارمیپایخودشراکناربکشد؟مگر
اینبازیکنطفلصغیربودهاستکههرکههر
چهگفتانجامبدهد؟رامیــنگفتبهترکیه
برویمرفت،پرســپولیسگفتبهایرانبرگرد
برگشــت!خباگرمهدیخطایینکردهبود،
اصالچرامحرومشد؟اومیتوانستمثلدوست
صمیمیاشجنابرضاییانمســیردرستو
منطقیقطعهمکاریباریزهاسپورراطیکندو
اینمشکالترابهوجودنیاورداماانتخابشچیز
دیگریبودوحاالهماینتوجیهات،چیزیاز

بارتقصیراوکمنمیکند.

  واقعا پول برایت مهم نیست؟
یکیازمســائلیکهطارمــیدرگفتوگوبا
عادلرویآنتأکیدداشت،اینبودکههرگز
پولبرایشمهمنبودهاســت.خبباورکردن
اینموضوعقدریدشــواراســت؛مخصوصا
کهماجرایپخشفایلصوتیاونزدحســین
هدایتــیوابرازارادتشبهاینفوتبالدوســت
متمولدربرنامهنود،هنوزدرحافظههواداران
فوتبالباقیاســت.بهعــالوهطارمیازجمله
بازیکنانیبودکهگاهوبیگاهدراردویتیمملی
بحثپاداشبازیکنانراوســطکشیدهوازبه
تعویقافتادنآنگالیهکردهاســت.نهاینکه
بازیکنحقنداشتهباشدســراغپاداشاشرا
بگیرداماکســیکهچنینمیکندنمیتواند

مدعیباشدپولبرایشمهمنیست!

  هدیه به محرمی، ریجکت باقری
رفتارهایدوگانهطارمیالبتهبههمینمقدار
محدودنمیشود.یکیازنخستیندفعاتیکه
اودرفوتبالایرانبهحسنشهرتدستیافت،
زمانیبودکهخودرویمربــوطبهجایزهاش
بهعنوانبازیکــنبرترپرســپولیسدرلیگ
چهاردهمرابهمجتبیمحرمی،پیشکســوت
مطرحسرخهاپیشــکشکرد.البتهکههمان
زمانهمشنیدهمیشددوستانومشاورانشاو
رابهاینامرتشویقکردهاندوبعدهمبهجایآن
اتومبیل،یکخودرویگرانقیمتترازحسین
هدایتیگرفت!حاالبهایــنهمکارینداریم،
اماچطورمیشودآدمیکهبهمجتبیمحرمی
هدیهمیدهد،جوابتلفنکریمباقریراندهد؟
اگریکسرســوزنازآنارادتبهبزرگترها
وجودداشت،طارمیبایدجوردیگریباآقاکریم
برخوردمیکرد،حاالبگذریمکهباقریآنزمان
مربیتیمملیبهشمارمیآمدواساساازنظر
جایگاهحقوقیهمطارمیملزمبهکرنشبرابراو
بود.اینهاستکهقدریآدمرادرموردپدیدهای

بهاسم»مهدیطارمی«سردرگممیکند.
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رونالدو در لیورپول؟
 تازه ترین شایعه این است که رونالدو به 

لیورپول می رود تا بتواند در لیگ قهرمانان اروپا 
در فصل آینده بازی کند

20

استقالل لیگ را با سپاهان شروع می کند و با 
تراکتور به پایان می رساند. آیا تا آن زمان هنوز 

بردیف  روی نیمکت تبریزی ها است؟

شروع پرتغالی، پایان ترکمنی
10 سرباز فرنگی

محمد بنا که 2سال قبل تیم کشتی فرنگی 
را در رتبه یازدهم دنیا تحویل گرفت  حاال به 

فکر قهرمانی دنیاست 19
18

مثل مردان 
نباشید!
در آستانه بازی های کشورهاي اسالمي، سرمربي 
خارجي تيم ملي زنان از واليباليست هايي مي گويد که 
15سال است ملي پوش اند،  اما فقط 17بازي ملي دارند! 
کمپدلي عالوه بر اين کم تجربگي، يک مشکل ديگر هم با 
شاگردانش دارد: نبايد مثل تيم مردان بازي کنند

 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
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سرمقاله
عبدا... گنجی؛ مدیر مسئول

حجاب کــه به خودي خود یک مســئله فرهنگي- 
اعتقادي اســت، نباید به امر سیاسي تبدیل شود و 
کم کم اصل هنجارشــکني به حاشیه برود و منازعه 
بین اســام گرایان و براندازان سکوالر جایگزین آن 
شود. حقیقت این است که گشت ارشاد با بدحجابي به معني عرفي آن کاري ندارد 
و اصا مثال کلیشه شــده »2تارمو« محل منازعه نیست که اگر بود باید پلیس 
به 15 تا 20میلیون خانم تذکر مي داد و برخــورد مي کرد. آنچه پنهان مي ماند 
اینکه جامعه  هدف گشت ارشاد بدحجابي عرفي-تربیتي نیست، بلکه چند دسته 
هستند که شاخک هاي گشت ارشاد را حســاس کرده اند که عمل آنان فراتر از 
ناهنجاري هاي عرفي است. »سیالّیت جنسیتي« یکي از این موارد است. دختري 
که پسرانه بیرون مي آید تا جلب توجه کند، پسرگونه باشد، کاه و شلوارك و... دوم 
گروهي هستند که لباس راحتي درون منزل و بیرون آنها خیلي متفاوت نیست 

و حداقل ها را هم رعایت نمي کنند. 
سوم کساني هســتند که بدحجابي آنان امري عرفي-تربیتي و فرهنگي نیست 
که عناد مي ورزند و همزمان براي تقابل با پلیس سناریو مي چینند که دوربین 
و جیغ 2 عنصر این سناریو اســت. پلیس هم از عواقب جنگ رواني هر برخورد 
آگاه است اما حقیقت این است که زماني پلیس وارد میدان دستگیري یا برخورد 
مي شود که 3دسته ذکر شده درصدد شکستن اقتدار آن برمي آیند و طبیعي است 
که پلیس درصدد اثبات اقتدار خود برمي آید که البته بعضا اجتهاد در صحنه از 
جهت روش مواجهه مشکل ساز مي شــود. هیچ نظرسنجي در کشور نداریم که 
باالي 70درصد مردم طرفدار حجاب نباشــند اما درعین حال برخورد قهري با 
اقلیت ساختارشکن را نمي پسندند. شاید صدها جلسه براي اینکه چه کنیم در 

سال هاي متمادي تشکیل شده است. 
برخي بر این باورند که فرهنگ لذت گراي غرب پیش رونده است و انقاب اسامي 
فقط در آن اختال ایجاد کرد، اما هستند دیگراني که حجاب را فقط امري شرعي 
نمي دانند بلکه آن را مانند زبان، مذهب و جغرافیا جزو هویت ایرانیان مي  دانند که 
عده اي چوب حراج به آن زده اند. با این حال مواجهه با حجاب سطح کوتاه مدت 
و بلندمدت دارد و برخورد قهري نباید روش اول باشــد. کار فرهنگي همراه با 

خون دل است و البته میوه هاي آن هم دیررس است.

اما باید چه كرد؟
هنر از اساسي ترین روش هاي حل مسئله حجاب است. آنچه با هنر آمیخته 

شود، ماندگار مي شــود. هنر فاخر الگوبخش و جذاب است. این حجاب 1
تقریبا در سیما و سینماي ما غریب است. هنر الگو بخش، اصل  اساسي است.

آموزش و پرورش رکن تربیتي کشــور ماســت. اگر معلماني همتراز با 
فرهنگ ایراني-اسامي سکاندار تربیت باشند، اثر شخص معلم بي نظیر 2

است. محیط مدرسه و دانشگاه، محتوا، ضوابط و تشکل همه 10 درصد و معلم و 
اســتاد 90درصد تأثیرگذاري تربیتي دارند. جمهوري اسامي هنوز منزلتي که 
بهترین و مؤمن ترین جوانان این کشور به آموزش و پرورش سرازیر شوند، ایجاد 

نکرده است. معلم مي تواند جامعه را سالم یا فاسد کند.
 NGOهاي مسلمان مي توانند جایگزین روش هاي قهري شوند. این همه 

NGO در کشــور باید به کار گرفته شــود. مردم خود مسئله حجاب را 3
به روش عاطفي در محله، محیط کار و... حل کنند.

تولیدات البسه بسیار مهم است. واقعیت این است که بازار لباس زنانه ما 
براي متدینین نیســت. ممکن است گفته شود که 4

تقاضا این است، پس تولیدکننده به سمت این نوع پوشش 
مي رود. واقعیت اما این نیست که جوان مدلي را در ذهن دارد و در بازار به دنبال 

آن مي گردد و مي خرد بلکه »تقاضاسازي« در ویترین مغازه اتفاق مي افتد. 

جایگزین گشت ارشاد چیست؟
 شــهر تهران به عنوان پایتخت ایران و با بیش از 9.5میلیون نفر 
جمعیت ساكن، فرصت های بسیاری برای تمدن سازی و الگوآفرینی 
پیش رو دارد اما همزمان از مشکالت و مصایب بسیاری رنج می برد. 
به نظر می آید نظام مدیریت شهری در تهران نیازمند یک تحول 
بنیادین و تغییر جهت در شیو ه های حکمرانی است. همشهری، در 
گفت وگو با رئیس مركز تحقیقات اسالمی مجلس شورای 
اسالمی، چشم اندازی از مطلوب ترین حالت حکمرانی 

شهری را به بحث و بررسی گذاشته است...

رفیعی آتانی، رئیس مرکز تحقیقات مجلس:
تهران، نیازمند تحول با مشاركت مردم

3
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كریستیانو رونالدو دیروز باالخره به منچستر برگشت و خودش را 
نشان داد. قرار بود با اریک تن هاخ درباره آینده اش حرف بزند تا یکی 
از دو طرف قانع شوند. سرمربی هلندی چندبار اعالم كرده كه به او 

نیاز دارد اما اگر خود رونالدو اصرار كند، شاید بتواند رضایت او را 
جلب كند. پس از مخالفت هایی كه در اتلتیکو مادرید با جذب 
كریستیانو صورت گرفت و همچنین نهایی شدن خرید 
كریستین تل، از سوی بایرن مونیخ، به نظر می رسد پرونده 

انتقال این ستاره پرتغالی  بسته شده باشد...

گفت وگو با  نویسنده کتاب »روطه؛ جبهه ای به عرض 10 متر«
به دور از شعارزدگی ، جنگ را بازگو كنیم

درباره انتقال ستاره پرتغالی
شایعه جدید؛ رونالدو در لیورپول
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نمایش تخت  حوضی یا ســیاه بازی یکــی از گونه های مهم 
نمایشی ایران اســت كه در رده نمایش های آئینی و سنتی 
دسته بندی می شود و طرفداران پر و پا قرص خود را دارد. پایگاه 
اجرای چنین نمایش هایی اغلب تماشــاخانه پرقدمت 
سنگلج اســت. نمایش ســیاه بازی 
»مبارک در ژاپن« به نویسندگی 
و كارگردانی علــی فتحعلی، با 

استقبال خوب مخاطبان روبه رو شده...

گفت وگو با  بازیگر نقش »سیاه« در نمایش »مبارك در ژاپن«
»سیاه« سلطان صحنه است

ناگفته های  بسیاری درباره 8سال جنگ تحمیلی وجود دارد و 
به تعبیر مقام معظم رهبری دفاع مقدس، گنجینه تمام نشدنی 
اســت. روایت و ثبت خاطرات و واقعیات دفاع مقدس می تواند 
پاسخگوی ســؤاالت احتمالی و ابهاماتی باشد كه نسل جوان 
از روزهای جنگ در ذهن خود دارند. احمدرضا طاووســی، از 

فرماندهان جنگ و نویسنده ای كه خاطرات خود از 7سال 
حضورش در جبهه ها )از مهرماه 1360تا پایان جنگ( را به 

رشته تحریر درآورده است...
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 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

این فیلم پای »جن« را به سینما باز کرد
محمدرضــا مقدســیان، مجــری و منتقــد ســینما 
می گوید: سینمای ایران در هیچ دوره تاریخی تبدیل 
به ژانر نشده است. چه قبل از انقالب اسالمی و چه 
بعد از آن. در سینمای بدون ساختار و بدون ژانر فیلم 
ترســناک اثری اســت کــه هــدر مــی رود. گفت وگوی 

همشهری آنالین با مقدسیان را بخوانید.

دولت باید تصمیمات سختی بگیرد
هادی حق شناس، اقتصاددان یکی از راهکارهای کنترل 
و مدیریت نقدینگی در کشور را کنترل مصارف و هزینه ها 
و حاکم شــدن انضبــاط بودجــه ای در کشــور می داند و 
می گوید: رشد نقدینگی زمانی اتفاق می افتد که منابع 
معادل مصارف نباشــد. وی معتقد اســت که دولت 
باید برای کنترل نقدینگی تصمیمات سختی بگیرد.

تصاویری دلهره آور از یک رودخانه جهنمی
گدازه های آتش از کوه آتشفشانی کیالویا در هاوایی 
سرازیر می شوند تا یک رودخانه آتشین بسازند. این 
کوه فعال ترین آتشفشان از ۵آتشفشانی است که با 
هم جزیره هاوایی را شکل داده اند. این آتشفشان بین 
۳۰۰هزار تا ۶۰۰هزار ســال عمــر دارد فیلــم این پدیده 

خیره کننده را مالحظه کنید.

این تکنیک روانشناسی شما را خالق می کند
بلند حــرف زدن تمــام روان و بدن مــا را تحت تأثیر قرار 
می دهد؛ حال تصور کنید بــا خودمان صحبت کنیم! 
ایــن کار بــه خالقیــت، هوشــمندی و ســرعت مــا در 
تصمیم گیــری کمک می کنــد امــا تنهــا در صورتی که 
»من« درونــی ما بــه انــدازه الزم بالــغ باشــد. گزارش 

همشهری آنالین را بخوانید.

سم زدایی از کبد با این ویتامین جادویی
چرب شدن کبد با درد و عالمت جدی ای همراه نیست 
اما توجه به سبک زندگی و تغذیه، در کنار مراقبت های 
پزشکی می تواند سالمت این عضو مهم را تامین کند. 
الدن گیاهی، متخصص تغذیه و رژیم درمانگر تأکید 
کرد که »یک رژیم غذایی مناســب برای کبــد، باید  از 

سبزیجات و غالت سبوس دار غنی باشد.«

سینما

اقتصادی

جهان

زندگی

سامت

 جايگزين 
گشت ارشاد چيست؟

حجاب که به خودي خود یک مسئله 
فرهنگي- اعتقادي اســت، نباید به 
امر سیاسي تبدیل شود و کم کم اصل 
هنجارشکني به حاشیه برود و منازعه 
بین اسام گرایان و براندازان سکوالر 

جایگزین آن شود. 
 متن كامل را  در همین صفحه بخوانید.

سرمقاله مدیرمسئول

 وقت کشی
در واشنگتن

چگونگي تقلیل آمار ساالنه مرگ 
 5۴هزار ایرانی در اثر سوانح

با پیش بیني

آمریکایی ها  به مبهم گویی های خود 
 در قبال مذاکرات رفع تحریم ها

ادامه می دهند

صفحه12

صفحه5

 سانحه  
خبر می كند

                      کاهش آمار فارغ التحصیالن رشته های علوم پایه در ایران

داده نما
پروانه بندپی/ گرافیک: مصطفی سرخوش

کاهش اقبال دانش آموزان ایرانی  به انتخاب رشته ریاضی طی ۸ سال اخیر

سهم رشته 
ریاضی فیزیک 
سال تحصیلی 
 1۳91 -1۳92

 28/6 
درصد

سهم رشته 
 ریاضی 

سال تحصیلی 
14۰۰ - 14۰1

 14/7 
درصد

کاهش  آمار 
داوطلبان رشته 
کنکور ریاضی 
در سال جاری

10 
درصد

تعطیلی رشته 
ریاضی در برخی 
دبیرستان ها به 
دلیل نبود تقاضا

 علت 
نامحبوب شدن 

 رشته ریاضی
و فیزیک

 نبود 
 شغل مناسب 
و مرتبط بعد از 

تحصیل 

پایین بودن 
میزان دستمزد 

دانش آموخته های 
علوم پایه

 تمایل دانش آموزان 
 به رشته تجربی 
به امید قبولی در 
رشته های پزشکی

از هر 1۰۶ دانش آموز 
رشته علوم تجربی، 
تنها یک نفر در گروه 

پزشکی پذیرفته 
می شود.

 علت: مهاجرت فارغ التحصیالن
 مهاجرت دانشجويان از 1۸ هزار نفر در سال 1۳۸۰ 

به ۶۰ هزار نفر در سال 1۳9۸ رسيد.
 بخش قابل توجهی از اين جمعيت، فارغ التحصيالن 

رشته های علوم پايه و مهندسی هستند.

نيمی از دانشجويان 
ايرانِی مشغول به تحصيل 
در آمريكا، دانشجويان 

مهندسی هستند.

 رشته های رياضيات 
 و علوم كامپيوتر 

با حدود 14 درصد در رده  
بعد قرار دارند.

 رشته های علوم پايه 
 و فيزيک با 1۳ درصد 

 در رده  سوم 
قرار می  گيرند.

 تنها 1۰ تا 2۰ درصد از فارغ التحصيالن 
رشته های علوم پايه موفق به یافتن شغل می شوند.

تمایل جوانان به 
 رشته های پولساز 
مثل رشته های 

پزشکی 

 چرا رشته  ریاضی و فیـــزیک
 بین دبیرستانی ها کم طرفدار شده است؟

اقدامات دستگاه قضا  و دولت، چرخ صنعت و سانتریفیوژ را با هم به چرخش درآورده است
كاشت 13 چنار تنومند، جریمه مالک متخلف

 قطع و خشکاندن  عمدی درخت جرم است و مراجع قضایی باید مجازات الزم را اتخاذ کنند

30 میلیارد دالر 
میزان پیش بینی شده حجم 
تجارت  میان ایران و ترکیه 

خواهد بود.

7/5 میلیارد دالر 
هم اکنون حجم مبادالت  

خارجی  میان تهران  و آنکارا 
است.

23 سال 
است که ترکیه مشتری ثابت 

گاز  کشورمان محسوب 
می شود.

77 درصد 
 صادرات گاز ایران به ترکیه 
در سال گذشته میالدی 

افزایش یافت.

افزایش فروش 
نفت و گاز 
به تركیه

ترکیه به زودی به یکی از 
بزرگ ترین مشتریان نفت و گاز 

ایران تبدیل می شود
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8 تعزیه ایرانی و بین المللی در  نمایشگاه عطر سیب  اجرا می شود5 هزار هیئت در این نمایشگاه برای ایام  محرم تجهیز می شوند 10 مراسم سوگ آیینی  استان ها  در این میدان برپا خواهد شد
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هزار و 500کیلومتر کریدور ریلی 

گزارش
شــمال-جنوب با هدف اتصال 
بندر شهیدرجایی بندرعباس به 
مرز آســتارا در همســایگی آذربایجان نیازمند 
تصمیم و اراده تیم اقتصادی کابینه برای تعیین 

تکلیف 160کیلومتر ناقص آن است. 
دولــت ســیزدهم در چارچوب راهبــرد اصلی 
سیاست خارجی خود مبنی بر گسترش سیاست 
همســایگی و افزایش حجم مبــادالت تجاری 
به ویژه با حوزه قفقاز و آســیای میانــه نیازمند 
تکمیل کریدورهای ریلی خود اســت. هم اکنون 
راه آهن ناقص رشت-آســتارا بــه فاصله حدود 
160کیلومتر و راه آهن زاهدان-چابهار تأثیرات 
منفی زیادی در بهره برداری کامل منافع اقتصادی 
ایران در کریدورهای بخش شــرقی دریای خزر 
تا ترکمنســتان و غرب دریای خزر تا مرز آستارا 
دارند. خط آهن رشت-آســتارا حلقــه مفقوده 
اصلی در توسعه روابط با کشورهای حوزه قفقاز 
و اروپا محسوب می شود. تکمیل خط آهن آستارا 
می تواند راه آهن ایران را به جمهوری آذربایجان و 

از آنجا به روسیه و اروپا متصل کند.
والدیمیر پوتین در ســفر اخیر خود به تهران و 
در دیدار با مقامات کشور خواســتار تسریع در 
راه اندازی و تعیین تکلیف خط آهن رشت-آستارا 
شده بود. این اظهارات گمانه زنی های متعددی 
درخصوص عقب نشینی روســیه از تفاهم سال 
گذشته 2کشور برای سرمایه گذاری مشترک در 
پروژه و تخصیص خط اعتباری 5میلیارد دالری 

روسیه به ایران را به همراه داشت.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره گزارش های 
منتشر شده درخصوص سرنوشت خط اعتباری و 
تفاهم دی ماه سال گذشته روسای جمهور 2کشور 

به همشهری گفت: آن 5میلیارد دالر مربوط به 
تعدادی از پروژه ها بود؛ هم پروژه های نیروگاهی 
در آن داشتیم و هم خط راه آهن اینچه برون جزو 
مفاد آن قرار داشــت. بنابراین موضوع خط آهن 
رشت-آســتارا تنها پروژه ای نیســت که محل 
فاینانس آن خط اعتباری 5میلیارد دالری تعریف 
شده اســت. البته کل این پروژه نیز قرار نیست 
از طرف روسیه تامین مالی شــود و وزارت راه و 
شهرسازی برنامه های مالی دیگری نیز برای آن 

تعریف می کند.
سخنگوی اقتصاد دولت گفت: ابتکار تامین مالی 
خط آهن رشت-آســتارا از محل خــط اعتباری 
5میلیارد دالری روســیه برای نخســتین بار در 
دولت ســیزدهم و در جریان سفر دی ماه1400 
آقای رئیسی به روسیه صورت گرفت. در جریان 
مالقات هیأت های 2کشــور با حضــور وزرای 
اقتصادی حاضر در ســفر آقــای رئیس جمهور 
موضوع خط آهن رشت-آستارا برای نخستین بار 
مطرح شد و بازخورد طرف روسی اجماال نسبت 
به آن مثبت بود. اتفاقا در ســفر اخیری که آقای 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه به تهران 
داشت، بنا شد که هر 2کشور به صورت مشترک 
تفاهم قبلی را جلو ببرند. برای این کار هم قرار شد 
ایران یک نماینده معرفی کند و طرف روسیه هم 

یک نماینده داشته باشد.
او توضیح داد: برای تکمیل راه آهن رشت-آستارا 
باید 2کار اساســی صورت گیرد تــا این بخش 
مهم در کریدور ریلی شــمال- جنوب کشور به 
بهره برداری کامل برســد. مســئله نخست که 
کمتر نیز در رسانه ها به آن پرداخته شده است، 
جزئیات فنی راه آهن رشت-آستار است که برخی 
مشکالت خاص خود را دارد. گام دوم نیز تامین 

مالی پروژه است که هنوز درباره آن تصمیم گیری 
نشده است. بخش زیادی از اراضی محل احداث 
راه آهن رشت-آستارا مالک دارد و باید دولت آنها 
را تملک کند تا جزئیات فنی کار نیز به موازات آن 
جلو رود. هرگاه طرف ایرانی و روسی درخصوص 
جزئیات فنی احداث راه آهن به قطعیت برسند، 
آنگاه وارد مرحله بررسی تامین مالی و فاینانس 

پروژه خواهند شد.

عقبنشینیروسیهراتأییدنمیکنم
خانــدوزی در عیــن حــال تأکید کــرد: من 
عقب نشینی روسیه از پروژه راه آهن رشت-آستارا 
را تأیید نمی کنم. وقتی قرار است روسیه نماینده 
معرفی کند، نشانه این است که حداقل مخالفتی 
در موضوع همکاری های مالی این پروژه ندارد. او 
در عین حال از تامین مالی 200لوکوموتیو مورد 

درخواست دولت اعالم بی خبری کرد.
وزیر اقتصاد دی ماه سال گذشــته و در جریان 
سفر ســیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهور به 
روسیه و توافقات صورت گرفته در دیدار روسای 
جمهور 2کشــور گفته بود: »بعد از پایان جلسه 
اخبار خوبی حاکی از توافقات دوجانبه بر ســر 
موضوعات نفت و انــرژی، راه آهــن و ترانزیت 
2کشــور، تســریع در ایجــاد خــط اعتباری 

ایران 5میلیــارد دالری بیــن روســیه و 
و ازجملــه تکمیــل راه گذر 

شــمال بــه جنــوب از 
طریق ترانزیــت ریلی 

خلیج فارس به اروپا، 
اینچه برون و رشــت 
- آســتارا و همچنین 
برخی توافقات جنبی 

دیگر مانند تامین نهاده های اساســی و غالت و 
همین طور خرید 200لوکوموتیو مطرح شد.« 

کریدور حمل ونقل بین المللی شــمال-جنوب 
نیمه سال1379 به امضای 3کشور ایران، روسیه 
و هند رســید. این کریدور مورد نظر با دور زدن 
پاکســتان به اروپای شــمالی، قفقاز و آســیای 
مرکزی کشــیده می شــود. با اجرای این پروژه 
محموله های کانتینری می توانند مسیر کوتاه تری 
را تا بندرعباس طی کنند. اتصال ریلی ایران به 
آذربایجان، خط ریلی 5هــزار و 200کیلومتری 
هندوستان تا بندر هلسینکی در اروپای شمالی 
را به هم متصل خواهد کرد و با این اتصال، زمان 
حمل بار در کریدور شمال- جنوب از 45روز به 

20روز کاهش پیدا می کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به سفر اخیر پوتین به همشهری گفت:

تمایل روسیه برای تکمیل راه آهن رشت-آستارا

بیســت وپنجمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه 

دولت
کشــور دیروز با حضور رئیس جمهور برگزار شــد؛ 
همایشــی که با گزارش ســیدابراهیم رئیســی از 

عملکرد دولت  سیزدهم در حدود یک سال اخیر همراه بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، رئیسی در بخشی از 
ســخنرانی خود، به تبیین عملکرد دولت در عرصه های مختلف در 
یک سال گذشته پرداخت و با اشاره به موفقیت های به دست آمده 
در حوزه دیپلماسی، گفت: از ابتدای استقرار دولت، اعالم کردیم که 
تقویت سیاست همسایگی، اصل مبنایی دولت در حوزه دیپلماسی 
است و در همین راستا گام برداشــتیم. خوشبختانه این تغییر ریل 
راهبردی، سبب شــد تراز تجاری ایران با همسایگان مثبت شود و 
ارزش مبادالت به چندین برابر گذشــته ارتقــا یابد. رئیس جمهور 
برنامه ریزی بــرای تأمین امنیت غذایی و افزایــش حجم تولیدات 
کشاورزی را دیگر موفقیت دولت در ماه های گذشته ارزیابی کرد و 
افزود: در بخش کشاورزی بر اثر برنامه ریزی های صورت گرفته، شاهد 
افزایش قابل توجهی در حجم تولیــدات بوده ایم و تا به امروز حدود 

7میلیون تن محصول از کشاورزان خریداری شده است.

گزارشیازعملکرددولت
رئیســی در ادامه در تشــریح برنامه های دولــت در حوزه جذب 
ســرمایه گذاری، گفت: رونق اقتصاد ملی و ارتقای شــاخص های 

اقتصادی در کشور بدون جذب ســرمایه گذاری داخلی و خارجی 
ممکن نیست. دولت برنامه های متنوعی در این حوزه دارد و تالش 
می کند از طریق جذب ســرمایه گذاری در راستای توسعه اشتغال 

پایدار، رونق تولید و رشد اقتصادی گام های مستحکمی بردارد.
وی همچنین با اشاره به تالش دولت برای عدالت محور کردن بودجه 
1401 براساس ســند آمایش ســرزمینی، ادامه داد: جهت گیری 
مبنایی دولت، در راستای مردمی کردن اقتصاد و عدالت محوری در 
همه عرصه هاست؛ بر همین اساس چه در قانون بودجه ساالنه و چه 
در تدوین برنامه هفتم توسعه، تالش داریم به سمت تحقق عدالت و 
مردم محوری حرکت کنیم. رئیس جمهور با اشاره به برخی مطالب 

مطرح شده ازسوی ائمه جمعه، مبنای انتصابات در دولت را جذب 
نیروهای کارآمد، پرتالش و باانگیزه عنوان کرد و گفت: بارها تأکید 
کرده ایم در دولت از نیروهای کارآمد، جوان و انقالبی استفاده شود و 

نیروهای بی انگیزه و ناکارآمد کنار گذاشته شوند.
رئیسی همچنین با اشاره به بحث عفاف و حجاب ادامه داد: اجرای 
قانون مالک اســت و در این زمینه نباید براساس سالیق شخصی 
عمل کرد. وی به موضوع مذاکرات برای رفع تحریم ها نیز اشاره کرد 
و گفت: جمهوری اسالمی ایران هرگز از میز مذاکره کنار نرفت. این 
غربی ها بودند که حین انجام مذاکرات، با صدور قطعنامه در شورای 
حکام آژانس بین المللی انژری اتمی در این مذاکرات بحران ایجاد 
کردند. رئیســی با بیان اینکه به نتیجه رســیدن مذاکرات بیش از 
همه  چیز نیازمند اراده طرف مقابل است، ادامه داد: موضوع جمهوری 
اسالمی ایران منطقی و عقالنی است و بدیهی است طرف مقابل هم 

اگر منطقی و عقالنی رفتار کند، مذاکرات می تواند به نتیجه برسد.
رئیس جمهــور امیدآفرینی در میان مردم را اولویت اصلی کشــور 
دانســت و گفت: امروز از هر زمان دیگری نســبت به آینده کشور 
امیدوارتریم و با اتکا به داشته های خود و همچنین به پشتوانه ملت 

و رهبری معظم انقالب، شرایط را به نفع مردم تغییر خواهیم داد.

نقشآفرینیائمهجمعهدرتحکیمارتباطدولتوملت
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود آیین سیاسی عبادی 
نمازجمعه را از مهم ترین تریبون های تبییــن مواضع اصولی نظام 
اسالمی دانست و بر نقش آفرینی جدی ائمه جمعه در تحکیم ارتباط 

میان دولت و ملت تأکید کرد.
رئیســی افزود: امروز تریبون نمازجمعه محلی برای تبیین مسائل 
کشور و کانون ایجاد امید و بیان دغدغه های مردم است. ائمه جمعه 
حلقه واسط میان مردم و مسئوالن به شمار می آیند و بر همین اساس 
می توان گفت که این علمای بزرگوار نقش بســیار حائز اهمیتی در 

کارآمدی نظام حکمرانی دارند و در توفیقات دولت سهیم هستند.
وی همچنین با تأکید بر نقش مهم ائمه جمعه در شکل گیری ارتباط 
مؤثر و مفید و میان دولت و ملت، افــزود: ائمه جمعه از فرماندهان 
جهاد تبیین در اقصی نقاط کشور هســتند و به دلیل ارتباط وثیقی 
که با بدنه جامعه دارند، زبان گویای مردم به شمار می آیند؛ لذا نقش 
مهمی را در انتقال مطالبات مردم به مسئوالن ایفا می کنند. از این 
منظر، نقش ائمه جمعه در ســاختار نظام حکمرانی کامال مبنایی و 

راهبردی است.

ضرورت استفاده از نیروهای کارآمد در بدنه دولت 
نمایندهولیفقیهدراستانخوزستاندرگردهماییسراسریائمهجمعهکشور،استفادهازنیروهایکارآمددربدنهدولتراضروریدانست
وگفت:انتظارمیرودکهاینموضوعبهصورتجدیازسویدولتدنبالشود.سیدمحمدنبیموسویفرهمچنینخواستارایجادکارگروه
تخصصیبرایبررسیعملکرددولتشدوگفت:قاطعیتدربرخوردبامتخلفانواطالعرسانیبهمردمدرطرحهایاجراییدولتبسیار
مهماست.نمایندهولیفقیهدراستانهمداننیزاززحماترئیسجمهورودولتسیزدهمدرعرصههایمختلفدریکسالگذشته
قدردانیکردوگفت:بسیاریازمشکالتیکهبرخیائمهجمعهبیانکردند،مربوطبهساختارهایاقتصادیکشوراستکهاگراینساختارها
اصالحنشود،هیچاتفاقموفقیدرکشورنخواهدافتاد؛وقتیمدیرعادلوعالمماباساختاردارایمشکلروبهرومیشود،نمیتواندکاری
انجامدهد.حبیباهللشعبانیبابیاناینکههماینکبرنامههفتمتوسعهدرحالتدویناست،گفت:باتوجهبهتجربیاتموفقائمهجمعهدر
بخشهایمختلف،دولتمیتواندازاینعزیزاندرحوزهبهبودمسائلفرهنگیواجتماعیاستفادهکند؛زیراامروزبایدساختارفرهنگی

کشوربهدرستیاصالحشودودراینزمینههمکاریوهمراهیهمهبخشهاضروریاست.

مکث

وقتکشیدرواشنگتن
 مقام های آمریکایی همچنــان به مبهم گویی های 
خود در قبال مذاکرات رفع تحریم ها ادامه می دهند 

و می کوشند ایران را مقصر جلوه دهند

مبهم گویی های واشــنگتن در قبال گفت وگوهای لغو تحریم ها 
همچنان ادامه دارد و مقام های کاخ سفید در شرایطی همچنان 
از آمادگی این کشور برای »بازگشت دوجانبه به برجام« سخن 
به میان می آورند که ناظران بین المللی اذعان دارند آمریکا هنوز 
اراده ای برای تصمیم گیری در این زمینه از خود نشان نداده  است.

به گزارش همشهری، ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در 
آخرین موضعگیری خــود درباره مذاکرات برجامــی، بار دیگر 
با تالش بی حاصل بــرای انداختن توپ گفت وگوهــا به زمین 
جمهوری اسالمی، کوشید چنین القا کند که ایران آمادگی الزم 
برای »بازگشت دوجانبه« به توافق هسته ای سال2015 را ندارد.

این رویکرد فرافکنانه به گفت وگوهای برجامی در شرایطی است 
که همگان، ازجمله خود آمریکایی ها، اذعان دارند خروج یکجانبه 
واشنگتن از برجام و اتخاذ رویکرد »فشــارحداکثری« در قبال 
جمهوری اسالمی، عامل اصلی وضع موجود به حساب می آید و 
تناقض گویی مقام های آمریکایی دراین زمینه ضرورت برداشتن 
گام های جبرانی ازسوی واشنگتن را به دست فراموشی نمی سپارد.

ادامهیکبازیتکراری
» ند پرایس« در جریان نشست خبری اخیر خود به گفت وگوی 
تلفنی روسای جمهور ایران و فرانسه هم اشاره کرد و در پاسخ به 
این سؤال که انتظار می رود پس  از این تماس اقدام های تازه ای 
دراین زمینه انجام شود، بار دیگر تالش کرد توپ تصمیم گیری 
را به زمین جمهوری اســالمی بیندازد؛ »واقعیت این است که 
این برعهده ایران است که نشــان دهد آماده همکاری سازنده 
و صرف نظر کردن از مســائل غیرمرتبط و فرعــی و مذاکره با 
حسن نیت درباره توافقی است که مدتی می شود روی میز قرار 
دارد.« پرایس درحالی طرح مســائل »غیرمرتبط« و »فرعی« 
ازسوی ایران را به عنوان مانعی درمســیر دستیابی به توافق یاد 
می کند که واشنگتن بدون درنظر گرفتن مطالبات بحق ایران، 
صرفا می کوشد گفت وگوها را درمسیر دلخواه خود پیش ببرد. 
آنها نه تنها در جریــان مذاکرات هیچ ابتکار عمل و پیشــنهاد 
راهگشایی ارائه نکرده اند، بلکه پس از آغاز دور هفتم گفت وگوها 
در وین به صورت مستمر راهبرد »مقصرنمایی ایران« را درپیش 
گرفته اند و همچنان اراده ای برای تصمیم گیری راهگشا دراین 
حوزه از خود نشان نمی دهند. وی به این موضوع هم اشاره کرد 
که مکرون همان پیام آمریکا را، که قبال به صورت غیرمستقیم به 
تهران منتقل شده بود، به همتای ایرانی خود داده است؛ اینکه »ما 
آماده ایم به صورت دوجانبه به توافق هسته ای بازگردیم. ما هنوز 
و حداقل تا به حال ندیده ایم که ایرانی ها نشان داده باشند آماده 
انجام دادن این کار هســتند.« این اظهارات در شرایطی مطرح 
می شود که رئیس جمهور کشورمان در آن گفت وگو از اقدام ها 
و مواضع غیرســازنده آمریکا و همچنین تروئیکای کشورهای 
اروپایی در این زمینه انتقاد و صدور قطعنامه در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی علیه ایران را اقدامی »بحران ساز« و با هدف »ایجاد 
فشار علیه ملت ایران« قلمداد کرده بود؛ رویکردی که زمینه ساز 

ضربه زدن به »اعتماد سیاسی« خواهد شد.

واکنشآمریکابهاظهاراترئیسسازمانانرژیاتمی
ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا به اظهارات اخیر رئیس  
سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر اینکه »دوربین های نظارتی 
آژانس تا زمان احیای توافق هســته ای فعال نخواهند شد« نیز 
واکنش نشان داد و گفت که »حفظ شرایطی که درآن شفافیت 
امور مربوط به برجام برای آژانس کاهش یافته باشد، فقط منجر 
به پیچیده شدن چالش ها در زمینه بازگشت دوجانبه بالقوه به 
پایبندی به برجام می شود. این کار فقط بحران هسته ای ایجاد 

شده ازسوی خود ایران را تعمیق می کند.«
پرایس افزود که »ایران اگر بخشی از هرگونه بازگشت دوجانبه 
مورد توافق به برجام باشد، باید هرگونه اطالعات و شفاف سازی 
مورد نیاز آژانس برای راستی آزمایی اظهارات ایران را فراهم کند.« 
وی همچنین تالش کرد در این نشست خبری چنین القا کند که 
واشنگتن »تصمیم  سیاسی« خود را برای احیای توافق هسته ای 

سال2015 گرفته و در این زمینه »وقت کشی« نمی کند.
همه اینها درحالی اســت که پس از موضع گیــری ند پرایس، 
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در توییتی، تلویحا به اظهارات 
وی واکنش نشــان داد و تأکید کرد که رسیدن به توافق خوب، 
قوی و پایدار به تصمیم سیاسی آمریکا بستگی دارد. ناصر کنعانی 
دراین زمینه نوشت: »جمهوری اسالمی ایران در برجام بوده و 
هست؛ طرفی که باید برای بازگشت، حسن نیت و التزام خود را 
ثابت کند، دولت آمریکاست. ما همچنان به دستیابی به توافقی 
خوب، قوی و پایدار که منافع پیش بینی شده در برجام را برای 
ایران تضمین کند، متعهد هستیم. رسیدن به چنین توافقی به 

تصمیم و اراده آمریکا بستگی دارد.« 

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

تعامــل مــردم و دولــت بســیار حائــز 
اهمیــت اســت. دولت ســیزدهم پس 
 از آغــاز بــه کار خــود، شــرایط بســیار 
ســختی را پشت ســر گذاشــت و بعد از 
چند ماه توانســتیم با وجود مشکالت 
بین المللــی و منطقه ای، خشکســالی 
و تغییرات اقلیمی، عمده ذخایر کشور 
را به بــاالی ۶۰درصــد و در برخی اقالم، 

به ۹۰درصد برسانیم. / ایسنا

احمد وحیدی
وزیر کشور

با توجه به برآوردهای انجام شده از تعداد 
زائــران اربعیــن امســال، مســئله تأمیــن 
حمل ونقــل عمومــی موضوعــی جــدی 
اســت و باید ظرفیت همه دســتگاه های 
اجرایی، به ویژه شــهرداری برای تســهیل 
تــردد زائــران مــورد اســتفاده قــرار گیرد. 
حفــظ ســالمت و ایمنــی زائــران اربعین، 

اولویتی اساسی است. /فارس

مصطفی محامی
نماینده ولی فقیه در سیستان  و  

بلوچستان 
اهــل ســنت، دلســوز نظــام هســتند. 
برخــی از مصوبــات دولــت همچنان در 
استان ها عملیاتی نشده  است، حقابه 
سیستان گرفته نشده و مردم سیستان 
با تشنگی دست و پنجه نرم می کنند و 
در بلوچستان از ظرفیت هایی که وجود 

دارد، استفاده نمی شود. / ایرنا

جایگزینگشتارشادچیست؟
خیلي ها به دنبال مد مي گردند نه اینکه 
مد ذهني خود را به بــازار خرید ببرند. 
آیا اصناف ما صرفا درآمد برایشان مســئله است و هویت و 

سالم سازي جامعه فرع آن است؟

گفت وگو بخش فراموش شــده مســئله حجاب در 
جامعه ماست. تقریبا نه در کرسي آزاداندیشي و نه در 5

سیماي ما مشهود نیست. 
مبتذل پوشان هیچ دلیل منطقي و قابل ارائه ندارند. حرف اول 
و آخر آنان درباره چرایي پوشش و رفتار خود این است که »به 

شما ربطي ندارد. دوست دارم!«
 فراتــر از ایــن خلع ســالح هســتند و گفت وگو دســت 
طرف مقابــل مي افتــد و مي تــوان ده ها دلیــل عقلي و 
نقلــي و آسیب شناســانه را به میــدان گفت وگــو آورد و 
 ســخن گفت. بدون تردید اکثریت بدحجابــان جامعه ما

 عفیف هستند. 
همین ها روز غدیر در خیابان ولیعصر بودند، فردا همین ها در 
جرگه عاشوراییان هستند، اما نقص دارند. این نقص فرهنگي 
را نباید سیاسي کرد. آن 3دسته که در بدو این نوشتار آورده 
شد، اقلیت بسیار کوچکي هستند که عالوه بر برخورد باید 
گفتمان غالب علیه آنان باشد و فضاي عمومي را براي خود 

تنگ احساس کنند. مردم باید به میدان بیایند. 
حکومت باید جایش را به مردم بدهد. فرض کنیم اصال نظام 
دیني مستقر نباشد. مگر مســلمانان نباید حجاب و امر به 
معروف را واجب بدانند و تکلیــف »مثني و فراداي« خود را 
انجام دهند. این هدایت به امر خداســت. اسم آن را تقابل و 

قطب بندي نگذارید.  بسم اهلل.

3حقوقدانشوراینگهبان
انتخابشدند

انتخاب 3عضو حقوقــدان شــورای نگهبان یکی 
از دســتورکارهای دیــروز نماینــدگان مجلس 
شورای اسالمی بود؛ دســتورکاری که درنهایت با 
انتخاب عباســعلی کدخدایی، خیــراهلل پروین و 

سیامک ره پیک همراه شد.
به گزارش همشهری، در نشست علنی دیروز مجلس، 
نامه غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه 
خطاب به رئیس مجلس شــورای اســالمی قرائت 
شــد که در آن علی احمدی فر، ســیامک ره پیک، 
خیراهلل پروین، عباســعلی کدخدایی، عبدالحمید 
مرتضوی بریجانــی و فضل اهلل موســوی به عنوان 
6کاندیدا معرفی شــده بودند تا نمایندگان 3نفر از 
آنان را به عنوان حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب 
کنند. در این جلسه هرکدام از این 6کاندیدا به مدت 
10دقیقه به ارائه ســوابق و برنامه های خود برای 
فعالیت به عنوان عضو حقوقدان شــورای نگهبان 
پرداختند و درنهایت ازمجموع 254رأی، عباسعلی 
کدخدایی بــا 182رأی، خیراهلل پروین با 149رأی 
و ســیامک ره پیک با 116رأی از سوی نمایندگان 

مردم انتخاب شدند. 
از میان 3حقوقدان انتخاب شــده، خیراهلل پروین 
تاکنون سابقه عضویت در شورای نگهبان را نداشته 
اســت. وی هم اکنون عضو هیأت علمی دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. تاکنون 
از پروین کتاب ها و مقاالت بسیاری در زمینه های 

حقوقی و قضایی به چاپ رسیده است.

نقل قول خبر

سرمقاله

 خبر

برجام

تالش گروسی برای بی طرف 
نشان دادن آژانس

واکنشسخنگویوزارتامورخارجهآمریکابهسخنان
رئیسسازمانانرژیاتمیایراندرشرایطیبودکهمحمد
اسالمیدرپاسخبهاظهاراتسیاسیوجانبدارانهاخیر
مدیرکلآژانسدربارهفعالیتهایصلحآمیزهستهای
کشــورمانتأکیدکردهبودایرانهیچگاهپنهانکاریو
غنیسازیخارجازچارچوبنداشتهاست.باوجوداین
امارافائلگروسیهمچنانبهفضاسازیعلیهفعالیتهای
صلحآمیزهستهایکشورمانادامهمیدهدواینباردر
گفتوگوباشبکهسی.ان.اناظهاراتاخیردربارهایران
راتکرارکرد.اگرچهویتأکیــدکردایننهادهیچوقت
برنامههستهایایرانرادرآســتانهساختبمباتمی
ارزیابینکردهاست،اماگفتههایگروسیمبنیبراینکه
»آنهادسترسیبازرسانماودیدآژانسراکاهشداده
وبرخیازدوربینهاییراکهدرتأسیساتمختلفیدر
ایراننصبکردهایم،خارجکردهاند«،ازپیگیریرویکرد
هراسافکنیپیرامونفعالیتهایصلحآمیزهستهای
ایرانازسویمقامهایآژانسحکایتدارد.گروسیاگرچه
کوشیدرویکردجانبدارانهخوددرقبالجمهوریاسالمی
را»شرحبیطرفانهوقایع«عنوانکند،اماارزیابیسیاسی
ویازفعالیتهایگزارششدهایراندراینحوزه،نشان
میدهدآژانسهمچناندرحالایفاینقشاهرمفشاری
علیهجمهوریاســالمیدرجریانمذاکراتبرایلغو

تحریمهاست.

رئیسی در گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور:
امروز از هر زمان دیگری به آینده کشور امیدوارترم 

ادامهاز
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رفع نگرانی اهالی هنر 
سیدمحمدجواد طاهری، رئیس مجموعه تئاترشهر
نگرانی اهالی هنر در مورد آســیب های وارده 
احتمالی به ساختمان تئاترشهر توسط معتادان 
متجاهر کامال بحق اســت و در تالش هستیم با 
کمک دولت و مدیریت شهری تهران اقدامات الزم 
را در زمینه محافظت از بنای ساختمان تئاترشهر 
انجام دهیم. متأســفانه با وجود تمام تالش های 
صورت گرفته باز هم شــاهد آسیب رسیدن به 
اطراف ساختمان تئاترشهر هستیم و  از سوی دیگر 
وجود آسیب های اجتماعی در اطراف ساختمان، 
اهالی هنر و دوستداران تئاتر را نگران کرده است. 
امیدواریم بتوانیم با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و شورای شهر تهران و شهرداری تالش ها 
در جهت حفظ سالمت ساختمان تئاترشهر را به 

سرانجام برسانیم.

مکث

 امسال نیز حمایت های شهرداری از 

هیئت های عزاداری تهران در قالب گزارش
رویداد »عطر سیب« درآمده است تا 
برپا کنندگان مجالس محرم و مخصوصا هیئت های 
کوچک و خانگی بتوانند از کمک شهرداری بهره مند 
شوند. اکنون میدان امام حسین)ع( با غرفه های موقتی 
که در اطراف آن ساخته شده به مرکز مراجعه هیئت ها 
تبدیل شده اســت؛ غرفه هایی که به صورت موقت 
ساخته شــده تا برای مدتی نزدیک به یک هفته هم 
اجناس موردنیاز مراســم محرم را تامین کنند و هم 
محلی برای انتقال و تبلیغ فرهنگ عزاداری ســاالر 
شهیدان باشند. 10 مراسم سوگ آیینی استا ن ها در 
این میدان برپا خواهد شد و 8 تعزیه ایرانی و بین المللی 
در آن به اجرا در می آید مانند سال های گذشته آیین 
افتتاحیه بیســتمین رویداد »عطر سیب« با حضور 

مسئوالن فرهنگی و شهری در میدان امام حسین)ع( 
برگزار شد. معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران که نخستین سخنران این مراسم بود 
با خیرمقدم به حاضران گفت: امسال بیستمین سالی 
است که ســازمان فرهنگی هنری توفیق خدمت به 
خادمان هیئت های عزاداری تهران را دارد. سیدعلیرضا 
فاطمیان پور ادامه داد: »عطر سیب« امسال عالوه بر 
فعالیت های همیشگی، چند ویژگی متفاوت هم دارد؛ 
تالش کرده ایم خانواده ها هم مخاطــب این رویداد 
باشند و اگر خانواده ای به این محل مراجعه کرد، بتواند 
اقالم محرمی اش را با کیفیت و قیمت مناسب تهیه 
کند. او گفت: تفاوت دیگر این اســت که برنامه های 
فرهنگی و هنری متنوعی درنظر گرفته ایم که به شکل 
ویژه به کودکان و نوجوانان توجه دارد و  از نوجوانان 

داوطلب در بخش های اجرایی هم استفاده کرده ایم.

هیئت ها به عنوان کانون جهاد تبیین 
حجت االسالم محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمی نیز در این مراســم گفت: امیدوارم امسال 
با رعایت ضوابط و قواعد، آنگونه عزاداری کنیم که 
باطن نیرومند مردم تهران را در عزای سیدالشهدا)ع( 
به نمایش بگذاریم. تکلیف ما این است که هیئت ها 
را به عنوان کانون جهاد تبیین، باشــکوه برپا کنیم. 
براساس فرمایش مقام معظم رهبری، محفل عزای 
امام حســین)ع( کانون تبیین حق اســت؛ تبیین 
روشن کردن حقیقت اســت و این نه فقط بر عهده 
ذاکران و خادمان هیئت ها، بلکــه وظیفه تک تک 
هیئتی ها و عزاداران است.  محمدامین توکلی زاده، 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران 
نیز در سخنان کوتاهی گفت: خدا را شکر که پس از 
مدت ها، توفان حماسه حسینی دوباره این شهر را در 

بر خواهد گرفت و پلیدی ها و پلشتی هایش را خواهد 
شست. به گزارش همشــهری، با توجه به افزایش 
شــدید قیمت اقالم مصرفی مانند برنج، امسال در 
مذاکراتی میان سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران و بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به 
برخی هیئت های کوچک بن کارت داده می شــود 
تا قســمتی از نیاز های خود را تامین کنند. به گفته 
روابط  عمومی ســازمان تبلیغات اســالمی استان 
تهران امسال بن کارت با اعتبار ۴میلیون تومانی در 
اختیار مسئوالن هیئت ها قرار می گیرد. این اعتبار به 
هیئت هایی پرداخت می شود که از سازمان تبلیغات 
اســالمی دارای مجوز رسمی باشــند و مسئوالن 
 هیئت باید با مراجعه به ســامانه اینترنتی به نشانی

 beyraghkhadamat.ir اطالعات و مدارک خود 
را در این سامانه بارگزاری کنند.

عطر سیب در میدان امام حسین) ع(
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی: هویت تهران به عزاداری سیدالشهدا)ع( گره خورده است

آیین افتتاحیه بیستمین رویداد »عطر سیب« برگزار شد

رفیعی آتانی، رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس در گفت وگو با همشهری

تهران، نیازمند تحول با مشارکت مردم
 شــهر تهران به عنوان پایتخت ایران و با بیش از 

گفت و گو
9.5میلیون نفر جمعیت ساکن، فرصت های بسیاری 
برای تمدن ســازی و الگوآفرینی پیش رو دارد اما 
همزمان از مشکالت و مصائب بسیاری رنج می برد. به نظر می آید نظام 
مدیریت شهری در تهران نیازمند یک تحول بنیادین و تغییر جهت در 
شیو ه های حکمرانی است. همشهری، در گفت وگو با رئیس مرکز 
تحقیقات اســالمی مجلس شــورای اسالمی، چشــم اندازی از 
مطلوب ترین حالت حکمرانی شهری را به بحث و بررسی گذاشته 
است. عطاءاهلل رفیعی آتانی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی 
پیشرفت دانشــگاه علم و صنعت، نظریه پرداز و مؤلف کتاب های 
گوناگونی ازجمله »کنش انسانی در چهارچوب فلسفه اسالمی« اعتقاد 
دارد  همه اهالی شهر باید به نهادهای علمی میل پیدا کنند؛ » استادان 
و روحانیون مستقر در هر محله، پزشکان و اندیشه ورزان و هنرمندان 
باید در هر محل مبنا و مرجع حرکت باشند.« گفت وگو با او را در ادامه 

می خوانید.

 امروزه مدیریت شهری به دنبال افزایش میزان مشارکت 
مردم و تحول در مدیریت شهر تهران است. شما این تحول را در چه 

زمینه ها و ساحت هایی ضروری می دانید؟
مسئله امروز شهر و مدیریت آن، »تحول با مشارکت مردم« است. روندهای 
سابق نشان می دهد اگر همان مسیر گذشته را دنبال کنیم به همان نتایجی 
می رسیم که تا امروز به دست آمده است؛ نتایجی که چندان رنگ وبوی 
کارآمدی و پیشرفت نداشته و نه تنها مسائل سنتی و گره های مزمن شهر را 
حل  نکرده است بلکه خود سبب ساز مشکالت نوظهوری شده که در آینده 
با هولناکی بیشتر گریبان شهر را خواهد گرفت. برای همین در کالنشهر 

تهران به تحول در مدیریت شهری محتاجیم.
در خیلی از ادوار مدیریتی، گروه های مختلف شعار تحول 
سر داده اند اما هربار با موانع و ناکارآمدی هایی مواجه شده ایم. به نظر 
می رسد یکی از اشکاالت کار آن است که هر تحول به مبانی محکم 
و اســتداللی نیاز دارد. تحول مدنظر شما بر پایه کدام مبانی شکل 

می گیرد؟
بنده این تحول را با اتکا بر »نظریه عقالنیت نوین اسالمی« توضیح می دهم 
و با استدالل از طریق آن یک نظریه با عنوان »حکمرانی مشارکتی شهری 
بر مدار نهاد علم« ارائه می کنم. مبانی این بحث در ذات خود تولیدکننده 
»تحول« هستند؛ مبانی اي که در سرزمین ویژگی های ذاتی انسان ریشه 
دارند. اساسا نقطه آغاز هرگونه اقدام در جوامع انسانی، »انسان شناسی« 
است؛ آن وقت است که می توان برای مدیریت انسان در جامعه و مدیریت 

بر انسان ها در جامعه چاره جویی کرد.
با چنین استداللي، مبانی انسان شناسانه این 

بحث، چه گزاره هایی را مطرح می کند؟
به صورت مختصر برخی از ایــن مبانی را با توضیحات 
کوتاهی عــرض می کنــم: مبنای اول آن اســت که 
جامعه، همچون فرد موجودیتی واقعی دارد. جامعه 
حاصل جمع جبری و عددی آدم ها نیست. جامعه جنگل 

یا گندم زار نیست. جامعه چیزی متفاوت از تک تک 
افراد است  که هم ویژگی همه افراد در آن 

منعکس است و هم خود، ویژگی هایی 
دارد که بر یکایک افراد سایه می اندازد 
و به خواست ها و نگرش های آنان 
جهت می دهد. باید بدانیم هویت 
جمعی، متفاوت از حاصل جمع 
هویت فردهاست. مبنای دیگر 

ما، این است که حیات در این جهان با تحرک و تحول همراه است. حیات، 
امتزاجی از علم و قدرت است  و ما حیات را با تحرک می فهمیم. موجود 
جاندار آن است که حرکت آگاهانه دارد  و حرکت یعنی قدرت توأمان با 
آگاهی.  مهم ترین خصوصیت بخش مادی وجود، تحول اســت. مجرد، 
عینیت محض اســت و در مقابل، مادی بودن یعنی تحول دائمی. اما چه 
چیزی سبب تحول می شود؟ تحول نتیجه نقص است، تحول یعنی حرکت 
به سمت کامل شدن. علت اصلی تحول آن است که وجود این جهانی در 
مسیر رسیدن به بی نهایت است. می خواهد کسری های خود را جبران کند 
و بر علم و قدرت خود بیفزاید. به این ترتیب همه جهانیان تالش می کنند 
به سمت بی نهایت کامل بی نقص - یعنی خدا - حرکت کنند. برای این 
تحول خواهی موجودات، پایانی متصور نیست؛ چراکه از نزدیک ترین نقطه 
تا بی نهایت نیز بی نهایت راه و فاصله وجود دارد. پس این رجعت و پیمودن، 

دائمی و همیشگی است.
 مبانی دیگری هم برای این موضوع مطرح می شود؟

بله، مبنای دیگر آن است که روح با حرکت جوهری، کمال می یابد. روح، 
مجردترین حالت انسان اســت و این روح وقتی که در جسم حلول پیدا 
می کند به آن »نفس« گفته می شود. نفس همان روحی است که تعلق به 
جسم پیدا کرده است. حال اگر بپذیریم روح از ماده متولد می شود )و به 
تعبیر بهتر برای نخستین بار در ماده حلول پیدا می کند( پس باید بتواند با 
یک تغییر ذاتی و جوهری، به مراتب باالتر برسد تا در نهایت آمادگی پیوست 
و پیوند به خدا را بیابد. اینچنین است که گفته می شود انسان، جسمانیه 
الحدوث و روحانیه البقاء است. اما آن چیزی که می تواند نفس را دگرگون 
کند و به مرتبه باالی روحانی برساند علم است. با این توصیف، ذات روح، 
همان علم است و انسان برابر با آگاهی است. متناظر با همین معنا می توان 
برای جامعه نیز حرکت جوهری بر مدار علم فرض کرد تا به تدریج بتواند به 
مقامات باالتری از حیات دست پیدا کند، آن وقت است که می تواند جهان 

را در خدمت و تسخیر خود در آورد.
 به هرحال جامعه  یا فرد، از آغاز، خالی و تهی نیست.

درست است. اتفاقا این هم یک مبنای دیگر بحث است؛ اینکه 
هم فرد و هم جامعه صاحب فطرت است. فطرت همان خصوصیات ذاتی 
است که هر موجود را از موجود دیگر متمایز می کند.  یعنی هدف های آدمی 
بیرون او نیست، تحقق همان گرایشات درونی اوست؛ همان هایی که از روز 
اول در وجودش کارگزاری شده است. با این تناظر، جامعه هم اینچنین 
است. جامعه انسانی باید بتواند با عقل و علم خود، همان گرایشات فطری 

را به منصه ظهور برساند.
 با این نگاه نقطه تمرکز مدیریت شهری و قلب تپنده 

آن کجاست؟
مدار مرکزی در مدیریت شهری یک چیز است و هرگونه محور قرار دادن 
غیر از آن خطایی مهلک و تباه کننده است  و آن چیزی نیست جز مدار 
و نهاد علم. مدیریت شهری اگر می خواهد شهر را به جلو حرکت 
دهد راهی ندارد جز آنکه دست به دامان نهاد علم شود. علم، نهاد 
مرکزی تحول در شهر است. هر آن چیز و هر آن کس که می تواند 
تولید کننده و توزیع کننده علم در سطح جامعه باشد باید مبنای 
توجه و پیشران برنامه ریزی شهری قرار گیرد؛ از آموزش وپرورش 
و دانشگاه و حوزه گرفته تا رسانه. اساسا توانایی در زندگی، 
حاصل علم است و شهر توانا، شهری است که از 
آبشخور علم و آگاهی، سیراب می شود. روح 
شهر، بر مدار علم، حرکت جوهری خود را 
می پیماید و نقیصه های خود را جبران 
می کند. شهر باید آنچنان به مدار علم 
اهمیت دهد که همواره همه دل ها و 
ذوق ها به نفع علم ورزی و آگاهی سازی 

سوق پیدا کند و در وجود همه شــهروندان چشمه ای از عقل ورزی و 
علم آفرینی بجوشد. با همین تناظر باید در کالبد محله نیز اینچنین 
رویکردی فراهم  آید. استادان و روحانیون مستقر در هر محله، پزشکان و 
اندیشه ورزان، هنرمندان باید در هر محل مبنا و مرجع حرکت باشند. باید 
از آنان خواسته شود که برای کوچه پس کوچه های محل زندگی خود 
کاری کنند و آن را براساس مالک ها و معیارهای علمی احیا کنند؛ وگرنه 
در جای خالی آنان، روح آفرینی در محله ها براساس خواست پول داران و 

قدرت مداران و اصحاب ذی نفوذ رقم خواهد خورد.
کدام ایده سیاســی در حکمرانی شهری می تواند 

دربردارنده این مفهوم باشد؟
آنگونه از مدیریت سیاسی مطلوب است که بتواند تک تک شهروندان را 
در عرصه تصمیم گیری و مشارکت حقیقی وارد کند؛ یعنی همان نظامی 
که می توانیم براساس اندیشه دینی انقالبی عنوان آن را »مردم ساالری 

دینی« بگذاریم.
مردم وقتی که در مدیریت خرد و کالن جامعه دخیل باشند، می توانند رشد 
یابند و حرکت جوهری به سمت کمال را طی کنند. نمی شود از بیرون گود 
برای مردم تصمیم گرفت و به آنان ابالغ و برای آنان اجرا کرد آن وقت انتظار 
داشت به جامعه رشد یافته دست یابیم. در این نظام واره سیاسی، جامعه 
به محل رشد عقلی و علمی آدم ها تبدیل می شود. مردم در همه امور نظر 
می دهند، دخالت می کنند، می خواهند و خوانده می شوند، اجرا می کنند و 
شریک اجرا می شوند. حتی اشتباه می کنند و اصالح می کنند. می سازند و 
خراب می کنند و به مرور به مراتب باالتری از فهم و بلوغ سیاسی و در نتیجه 
عقل و علم اجتماعی شده بیشتر دست می یابند. آن وقت است که بساط علم 
و قدرت در جامعه پهن تر می شود و به تعبیری شاعرانه، جامعه، جامعه تر 
می شود.مردم ساالری دینی یعنی مردم  ساالرند؛ یعنی رأی و خواست آنان 
حکمفرماست و آنان در هر تصمیم مؤثر و نقش آفرینند. این تنها مسیر رشد 
آدم ها در عرصه های اجتماعی است؛ به نحوی که آدم ها با جنب وجوش 

متفکرانه و تصمیم گیری فعاالنه امورات خود را تمشیت می کنند.
در این نظریه شما، مشارکت مردم در حکمرانی چه 

دستاوردی خواهد داشت؟
به یک معنا در پروژه سیاسی و در قالب مردم ساالری دینی، به علم منتشر 
می رسیم. در این نظریه، شهر یک مدرسه بزرگ است. یک مدرسه دائمی 
که اهالی آن با مشــارکت جویی و تجربه عملی، مدام در حال آموختن و 
یاد دادن هستند. شهر به مثابه مدرسه، حالتی می یابد که علم منتشر در 
آن به صورت علی الدوام بازتولید و مصرف می شود. علم در گوشه ای از آن 
حبس نشده است، بیات نشده است، بلکه تازه است و در مالقات با مسائل 
روزمره نقش آفرینی می کند. در این مســیر، نهادهای تولیدکننده علم، 
حضوری فعال در کنشگری مردم دارند و عمال مشارکت مردم را بر مبنای 
علم و آگاهی ســاماندهی می کنند. در این نوع از مشارکت سیاسی، علم 

روح جامعه است و نهادهای علمی، قلب تپنده و مرکزیت جامعه را دارند.
این نظریه به دنبال پیشنهاد نوعی از حکمرانی شهری است که با رویکرد 
مشارکتی و بر مدار علم اتفاق می افتد. در این نوع از حکمرانی، قرار است 
با مشارکت عمومی همه مردم در اداره شهر، فکر و علم، »ساالر« شود. در 
این مدل همه مردم باید نخبه و اهل فکر بشوند و بخشی از بار مسئولیت 
شهر را به صورت مستقیم به عهده بگیرند. در این رویکرد نظام عمومی 
استاد و شاگردی برقرار می شود. همه مردم با کنشگری فعال همواره در 
حال آموختن و رشد دائمی هستند. این نوع از حکمرانی شهری، عامل و 
محصول آگاهی منتشر اجتماعی است تا آدم ها به واسطه مشارکت در 
تصمیم ها و ساخت زندگی جمعی در کنار هم، با تجربه های مستقیم و 
غیرمستقیم به رشد و تعالی برسند. این نظام مدیریت شهری به خوبی 
می داند قدرت عمومی، محصول آگاهی جمعی است. پس به الزامات آن 

تن می دهد.

مشکالت پارک دانشجو در کمیته رسیدگی به 
آسیب های اجتماعی اطراف تئاترشهر بررسی شد

  محصور شدن تئاترشهر
 با طراحی فاخر

پارک دانشــجو یا تئاتر شــهر؛ مکانی که اهالی هنر به واسطه 
سالن های نمایش در آن تردد و جلسات دیدار و گفت وگوهایشان 
را برگزار می کنند و در میــان مردمان دیگر هم به دلیل حضور 
دستفروشان شناخته شده است. در اصطالح شهرسازی، پارک 
دانشجو فضای عمومی محســوب می شود که همه شهروندان 
حق اســتفاده از آن را دارند، اما سال هاســت این حق به دلیل 
حضور دستفروشان و فعالیت بساط گســتران از یک سو و بروز 
آســیب های اجتماعی مانند کارتن خوابــی و ... نادیده گرفته 
شده است. در یک کالم تئاترشهر امروز توسط انواع آسیب های 
اجتماعی محصور شده و رهایی آن و بازگرداندنش به اهالی هنر 
و شهروندان، مطالبه ای است که مدیریت شهری در دوره جدید 
پیگیری آن را در اولویت اقدامات فرهنگی قرار داده و اولین گام 
هم با تشکیل کمیته رسیدگی به آسیب های اجتماعی اطراف 
تئاتر شهر برداشته شــده اســت؛ کمیته ای که در آن علیرضا 
نادعلی، رئیس کمیته هنری شورای شهر تهران، کاظم نظری، 
مدیرکل هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
ســیدمحمدجواد طاهری، رئیس مجموعه تئاترشــهر، رضا 
صیادی، رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران و سیدمحمد 
موسوی، شهردار منطقه11، عضو هستند و قصد دارند از طریق 
هم افزایی، تئاترشــهر، این پایگاه فرهنگی پایتخت را از حصار 

آسیب ها رها کنند. 
ایجاد حریم مناســب، مقاوم و در شأن ســاختمان تئاترشهر 
پیشنهادی است که در اولین جلســه این کمیته مطرح شد و 
رئیس کمیته هنری شورای شــهر تهران گفت: »متأسفانه در 
اطراف این ساختمان آسیب های اجتماعی متعددی مشاهده 
می شود که برای جامعه هنری کشور خوشایند نیست. به سرقت 
رفتن دستگیره های درب ورودی ساختمان، وجود نشانه هایی از 
روشن کردن آتش کنار دیوار ساختمان و... سبب شده تا مدیریت 
شــهری تمام تالش خود را برای حفاظت از این بنای ارزشمند 

هنری به کار گیرد.« 
علیرضا نادعلی با بیان اینکه حفاظت از ساختمان تئاترشهر باید 
کارشناسی و اصولی انجام شود، تأکید کرد: »طرح های مختلفی 
دراین خصوص ارائه و پیشنهاد شده که در دست بررسی هستند 
و برای تسریع در رسیدگی به وضعیت حریم ساختمان تئاترشهر 
کمیته ای متشکل از نمایندگان مدیریت شهری تهران،  وزارت 
فرهنگ و ارشاد و مدیریت ساختمان تئاترشهر تشکیل می شود. 
طرح های پیشــنهادی برای ایجاد حریم باید توســط سازمان 
زیباسازی پیگیری شــود و با نظر کمیته مذکور )رسیدگی به 
آسیب های اجتماعی اطراف تئاترشهر( به مراحل اجرایی برسد. 
همچنین  باید این طرح با اصل سازه ساختمان تئاترشهر تهران 

همخوانی داشته و فاخر باشد.«

ایجاد فضای سبز
ایجاد فضای ســبز اطراف ساختمان تئاترشــهر هم پیشنهاد 
دیگری بود که در اولین جلسه کمیته رسیدگی به آسیب های 
اجتماعی اطراف این ساختمان مطرح شد و نادعلی عنوان کرد 
که ساختمان تئاترشهر نشانگر هنر نوین است و باتوجه  به اهمیت 
موقعیت جغرافیایی می توان از ظرفیت فضای سبز پارک دانشجو 
استفاده کرد و با ایجاد فضای سبز اطراف ساختمان تئاترشهر 

زیبایی این بنا را افزایش داد.

برگزاری رویدادهای هنری
در ادامه جلسه رئیس کمیته هنری شورای شهر تهران پیشنهاد 
برگزاری رویدادهای هنری را داد و گفــت: »اجرای برنامه ها و 
رویدادهای فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشــی و... مســتمر 
و زیربنایی در این بوســتان ســبب حضور پررنگ خانواده ها 
می شــود. درواقع با این کار پارک دانشــجو برای حضور افراد 
آسیب دیده ناامن خواهد شد؛ ازاین رو ضرورت دارد در این بخش 
برنامه ریزی ها به گونه ای انجام شــود تا برنامه ها تداوم داشته 
باشند و در طول سال اجرا شوند.« او همچنین تأکید کرد دوره 
ششم مدیریت شهری تهران با تفکر انقالبی کار خود را آغاز کرده 
است و قطعاً توجه به موضوعات فرهنگی در اولویت این تفکر قرار 
دارد؛ بنابراین تالش می کنیم تا با استفاده از تمام ظرفیت های 
موجود موضوعات فرهنگی را موردتوجه قرار دهیم. نادعلی به 
تبعات ناخوشایند بی توجهی به معضالت اجتماعی تئاترشهر 
اشاره کرد و گفت: »حضور دستفروشــان،  معتادان متجاهر و 
دیگر آسیب های اجتماعی در اطراف ســاختمان تئاترشهر و 
پارک دانشجو شایسته پایتخت ایران اسالمی نیست و اگر به این 
آسیب ها توجه و رسیدگی نشود، ممکن است خطرات بیشتری 
ساختمان تئاترشهر که یک پایگاه فرهنگی است را تهدید کند.«

همکاری نیروی انتظامی
نیروی انتظامی در کاهش و رفع آسیب های اجتماعی و حفاظت 
از ساختمان تئاترشــهر نقش تأثیرگذاری دارد؛ موضوعی که 
نادعلی در جلســه مطرح کرد و گفت: »می تــوان از ظرفیت 
نیروی انتظامی و حراســت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
زمینه حفاظت از این ساختمان اســتفاده کرد؛ همچنین باید 
دستفروشان از اطراف ساختمان تئاترشهر جمع آوری شوند که 
این موضوع را باید شهرداری منطقه 11 پیگیری کند. بوستان 
دانشجو هم الزم است  توسط شهرداری تهران و با کمک نیروی 
انتظامی و دستگاه های مربوطه مناسب سازی شود تا فضای این 
بوستان که در مجاورت ساختمان تئاترشهر است مناسب اهالی 

فرهنگ و هنر و شهروندان تهرانی شود.«

 سید عبدالمهدی حسینی
 مدیرعامل شرکت خاکریزآب 

شهرداری تهران
رودخانــه کــن در حدفاصــل بزرگــراه 
فتح تا بزرگــراه آزادگان کــه در مجاورت 
شــن چاله ها قــرار دارد، ممکــن اســت 
در اثــر وقــوع ســیالب دچــار ســانحه 
شــود. اگــر جریــان آب رودخانــه در 
زمــان بارندگی هــای شــدید بــه داخــل 
شن چاله ها منتقل شود، تأثیرات بسیار 
مخربــی بــر قســمت های جنوبی شــهر 
و همچنیــن امــالک و مســتغالت ضلع 
غرب این شــن چاله ها خواهد داشــت. 
برنامه عملیــات انحــراف آب رودخانه و 

ایمن سازی  را در اولویت قرار داده ایم.

 علی حدادی 
 نماینده ساوجبالغ و طالقان در 

مجلس شورای اسالمی
کلیــات طــرح انتخــاب شــهرداران مــورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به 
تصویب کمیســیون امور داخلی کشور و 
شوراها رســید. براســاس این طرح، قبل 
از ثبت نام شــوراها، داوطلبان شهرداری 
بایــد ثبت نام کننــد تا اســتعالم های الزم 
انجام شــود. در ادامه، شــوراها به ترتیب 
3 گزینه برای شهرداری معرفی می کنند 
و روند انتخاب شــهرداران شفاف خواهد 
شــد. براســاس ایــن طــرح، مــردم ضمن 
اینکه به شوراها رأی می دهند، با واسطه 

شهرداران را هم انتخاب می کنند.

مدیرعامــل  تقدســی نژاد،  عبــاس 
نمایشــگاه بین المللــی شــهر آفتــاب 
گفــت: دومیــن نمایشــگاه صنعــت بــا 
حضور ۱۴۰شــرکت و غرفه، 3۰شرکت 
دانش بنیــان و ۱۵شــرکت خارجــی در 
مجموعه شــهر آفتاب شــروع شد. این 
نمایشگاه نسبت به برگزاری نخستین 
نمایشگاه خود، صددرصد رشد داشته 
و تعــداد شــرکت های شــرکت کننده 
دوبرابر شده اســت. نزدیک به ۱۵هزار 
مترمربــع فضــای شــهرآفتاب زیــر بــار 
برگــزاری نمایشــگاه صنعــت رفتــه 
است. به گفته او، این نمایشگاه از ۴تا 
7مرداد ۱۴۰۱ دایر است و عالقه مندان 
می توانند از ساعت ۱۰ صبح تا ۱7 از آن 

بازدید کنند.

مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شــهری 
ایران گفت: از مجموع ۱۶۲هزار هکتار 
محدوده های بازآفرینی شهری، حدود 
۵۸هزار هکتار به عنوان سکونتگاه های 
غیررســمی و بافت حاشیه ای شناخته 
افــزود:  آیینــی  محمــد  می شــوند. 
تازه تریــن آمارهــا نشــان می دهــد کــه 
دست کم 7میلیون نفر در این بافت ها 
که ۱۱درصــد جمعیت شــهری و حدود 
۸درصــد از ســطح شــهرها را شــامل 
می شود، ســاکن هســتند و نزدیک به 
۲میلیــون خانــوار در ایــن محدوده هــا 
زندگی می کنند. طبق آمارها ۵3درصد 
بناها در بافت های حاشــیه ای ناپایدار 

هستند.

۱۴۰
غرفه

7
میلیون

واکسیناسیون در میادین 
میوه و تره بار

مدیرعامل شرکت شهر ســالم گفت: واحدهای 
سیار واکسیناسیون در میادین میوه و تره بار تهران 
مستقر و آماده تزریق واکسن کرونا به کارکنان و 

شهروندان هستند.
به گزارش همشهری، امیر نورمحمدی، با اشاره 
به بســیج بخش های مختلف شرکت شهر سالم 
برای تزریق دوزهای یادآور کرونــا به ویژه برای 
کارکنان و بازنشســتگان شهرداری تهران گفت: 
از هفته گذشــته یک پایگاه واکسیناسیون ثابت 
در درمانگاه منطقه 10 و 3 پایگاه ســیار مشغول 
واکسیناســیون کارکنان شــهرداری هستند و 
تاکنون ۲هزار دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند. 
او گفت: پایگاه ثابت واکسیناسیون شرکت شهر 
ســالم نیز با عنوان پایگاه واکسیناســیون بعثت 
در درمانگاه منطقه 10 واقــع در خیابان قزوین 
استقرار دارد و از ساعت ۷:30 تا 1۶:30 در حال 
ارائه خدمت هســتند. به گفتــه نورمحمدی، با 
هماهنگی وزارت بهداشــت واکسن های برکت، 
سینوفارم، کووپارس، پاستوکووک و اسپایکوژن در 
اختیار پایگاه های واکسیناسیون شرکت شهرسالم 
قرار دارد. مدیرعامل شرکت شهر سالم با اشاره به 
روند صعودی ابتال به ویــروس کرونا در روزهای 
اخیر گفت: تــا به امروز هیچ مســیری مؤثرتر از 
واکسیناسیون برای پیشگیری از ابتال یا دست کم 
ابتال شدید وجود ندارد و لذا من همه شهروندان را 

به تزریق دوزهای یادآور دعوت می کنم.

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

گزارش۲

 نمایشــگاه عطر ســیب به مدت 
17ســال پیاپی برگزار شد تا اینکه 
سال 1399به دلیل شــیوع بیماری 
کرونا هجدهمین نمایشــگاه به اجرا 
درنیامد. در ســال 1400نوزدهمین 
نمایشگاه در 16مرداد ماه افتتاح شد 
و امسال میدان امام حسین)ع( محل 
برگزاری بیســتمین رویداد است.   
تاریخ: 2تا 9مرداد     ســاعت: 16 تا 
23   محل: میدان امام حسین)ع( 
  موضــوع غرفه هــا و محصوالت 
عرضه شــده: پرچم و کتیبه هیئت، 
موادغذایی، محصــوالت فرهنگی، 
ظروف یکبار مصرف، لوازم آشپزخانه 
و تجهیزات صوتی   تعداد هیئاتی  
که تحت پوشش قرار خواهند گرفت: 

5000هیئت
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تازه ترین خبرهای دریافتی نشان 

نفت
می دهد درپی ســفر هفته گذشته 
رجیب طیب اردوغان بــه تهران، 
ایران و ترکیه به توافقی جالب توجه برای صادرات 
نفت و گاز دست  یافته اند، توافقی که احتماال ترکیه را 
به صدر جدول خریداران نفــت و گاز ایران تبدیل 

خواهد کرد.
هرچنــد پــس از آغــاز دور تــازه تحریم هــای 
یکجانبه آمریکا علیه صنعت نفت ایــران، در دوره 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ، عموما آمار فروش و 
صادرات نفت ایران محرمانه تلقی شده اما اطالعات 
قابل اتکا تا پیش از اعمال تحریم ها نشــان می دهد 
کشــورهای چین، هند، کره جنوبی و ژاپن ازجمله 
عمده ترین مقاصد صادراتی صنایع نفت و گاز ایران 
بوده اند که البته به نظر می رســد در 3سال گذشته 
کره از این فهرست خارج شده است. ترکیه در طول  
23سال گذشته مشتری ثابت گاز ایران بوده است. 
حاال به نظر می رسد 2کشور برای ورود به فاز تازه ای 
از تعامل و تجــارت در حوزه انرژی بــه توافق های 
مهمی دست  یافته اند که برای اظهارنظر درباره نتایج 
آن باید منتظر انتشــار جزئیات توافق بین روساي 

2دولت باشیم.

اردوغان چه گفت؟
دیروز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
در گفت وگو با شــبکه تی آرتــی )تلویزیون دولتی 
ترکیه( اعالم کرد: باید هرچه زودتر، با افزایش میزان 
خرید نفت و گاز از ایران، حجم مبادالت بین ایران و 

ترکیه از 7.5میلیارد دالر کنونی به سطح 30میلیارد 
دالر برســد. اردوغان در پاســخ به پرسشی درباره 
نتایج نشست اخیر روساي جمهوری اسالمي ایران، 
روســیه و ترکیه که در چارچوب مذاکرات آستانه 
در تهران برگزار شــد، گفت: در حاشیه این اجالس 
تصمیم گرفتیم که حجم تبادالت تجاری با ایران به 
30میلیارد دالر در سال برسد. برای رسیدن به این 
هدف با ایران همکاری خواهیم کرد. ترکیه از ایران 
نفت و گاز می خرد. او تأکید کرد: میزان خرید نفت و 
گاز از ایران را افزایش خواهیم داد. اگر خرید نفت و 
گاز را افزایش دهیم به رقم 30میلیارد دالر خواهیم 

رسید. بنابراین مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
همزمــان با ایــن اظهــارات، احســان خاندوزی 
ســخنگوی اقتصادی دولــت ایران هــم دیروز در 
نشست با خبرنگاران، ضمن تأیید تلویحی اظهارات 
رئیس جمهوری ترکیه و با اشاره به مذاکرات هفته 
پیش بین رئیســی و اردوغان گفت: قرارداد انتقال 
گاز ایران به ترکیه و نیز اجماع نظر 2رئیس دولت بر 
افزایش سقف مراودات تجاری ازجمله مواردی بود 

که در گفت وگو با آقای اردوغان مطرح شد.

تاریخچه تجارت انرژی با ترکیه
براساس آخرین آمارهای رسمی، ترکیه واردات گاز از 
ایران در سال 202۱ را نسبت به سال قبل 77درصد 
افزایش داده و به ۹میلیارد و 2۴۸میلیون مترمکعب 
رسانده و برخالف برخی خبرهای تأیید نشده مبنی 
بر احتمال از دســت رفتن بازار صادراتی گاز ایران، 
اکنون مقامات آنــکارا درصدد افزایش میزان خرید 

گاز از ایران هســتند. میانگین صادرات گاز طبیعی 
ایران به 2کشــور عراق و ترکیه در ســال گذشته 
۱7میلیارد مترمکعب بود که عراق به طور میانگین 
روزانه 20میلیون مترمکعب و ترکیه هم ۹میلیارد 
مترمکعب در روز گاز خریداری کرده است. این در 
حالی است که کشورمان ازجمله کشورهای دارای 
باالترین میزان تولید و ظرفیت گاز جهان است اما 
به دلیل مصرف باالی داخلی فقط ۹درصد گاز تولیدی 
ایران به عــراق و ترکیه صادر می شــود درحالی که 
میزان صادرات گاز کشــور قطر به عنوان شــریک 
ایران در میــدان گازی پارس جنوبی ۱70میلیارد 
مترمکعب است. سیاســت قطعی تهران در صدور 
گاز هم اکنون به کشورهای همسایه است اما هنوز 
نتوانسته به پاکستان و هند به رغم مذاکرات طوالنی 
طی ســال های گذشــته گاز صادر کند. به گزارش 
همشهری، تعهد قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه، 
تاکنون ۱0 میلیارد مترمکعب در سال و کف آن ۸.5 

میلیارد مترمکعب بوده است.
قرارداد گازی 25ساله صادرات گاز ایران به ترکیه که 
از بهمن سال ۱3۸0در دولت اصالحات آغاز شده بود 
سال ۱۴0۴به پایان می رسد و در این قرارداد از طریق 
خط لوله 2577 کیلومتری از شهر تبریز، گاز ایران به 
آنکارا ارسال می شود. با توجه به اتمام مهلت قرارداد 
گازی با ترکیــه اگر دولت ســیزدهم بتواند میزان 
تولید گاز را افزایش و جلوی رشــد مصرف داخلی 
را بگیرد، می توان در تمدید قرارداد گازی با 2کشور 
عراق و ترکیه دست برتر را داشت در غیراین صورت 
ممکن اســت خریداران فعلی گاز ایران به ســمت 

دیگر فروشندگان بروند.

رکوردشکنی در فروش نفت ایران
در شرایطی که پیش تر همشهری به استناد آمار بانک 
مرکزی از رشد قابل توجه درآمدهای نفتی ایران خبر 
داده بود، دیروز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعالم 
کرد: رقم وصولی خزانه، از محــل فروش نفت خام 
و میعانات، در ۴ماه نخســت امسال، نسبت به مدت 

مشابه پارسال 5۸0 درصد رشد داشته است.
 همشــهری 3روز پیش گــزارش داده بــود ارزش 
صــادرات نفتی ایران در ســال گذشــته با رشــد 
۸۴درصدی به 3۸.7میلیارد دالر رسیده است. طبق 
آمار بانک مرکزی، در ســال گذشته ارزش صادرات 
غیرنفتی ایران با رشد ۴0درصدی به ۴0.5میلیارد 
دالر رســید. ثبت روند رو به رشد درآمدهای نفتی 
ایران در سال گذشته عمدتا ناشی از 2عامل، یعنی 
رشد میزان فروش و صادرات نفت و گاز و همچنین 
افزایش بهای جهانی این کاالها بوده اســت. از سال 
۱3۹7همزمان با خروج آمریــکا از برجام و اعمال 
دوباره تحریم نفتی ایران، میــزان تولید و صادرات 
روزانه نفــت ایران به دلیل محرمانه بودن، منتشــر 
نمی شود و به همین دلیل نمی توان برآورد دقیقی 
از میزان فروش نفت خام ارائه کــرد و از این منظر 
ایران تالش کرده کــه عالوه بر افزایــش صادرات 
نفت خام از مسیرهای خاکستری، میزان صادرات 
فراورده های نفت و گاز را افزایش دهد. رشد قیمت 
جهانی انرژی هم باعث رشد درآمدهای ارزی ایران 

ناشی از صادرات نفتی شده است.

 توافق ایران و ترکیه 
برای افزایش فروش نفت و گاز

در پی توافق روساي جمهوری 2کشور، ترکیه به یکی از بزرگ ترین مشتریان نفت و گاز ایران تبدیل می شود

فشارسنج تورم سفره  خانوارها
مرکز آمار ایران از افزایش شکاف نرخ تورم بین دهک های هزینه ای جامعه خبر داده است. این 

تورم
گزارش از سنگینی فشار تورم بر سفره کم درآمدها حکایت دارد. به گونه ای که نرخ تورم ساالنه 
در تیرماه امسال به ۴0.5درصد رسید که در بین دهک های مختلف در بازه 3۸.۹درصد برای 

دهک دهم)ثروتمندترین( تا ۴۴.۸درصد برای دهک اول)فقیرترین( نوسان داشته است. 
افزون بر این محدوده تغییرات تورم ساالنه در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بین 5۴.2درصد برای دهک چهارم 
تا ششم و 55.۹درصد برای دهک اول در جریان بوده است. این در حالی است که کمترین فشار تورم کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات را دهک متوسط ششم به میزان 3۱.6درصد و بیشترین فشار را دهک ثروتمند دهم به 

میزان 3۴.۹درصد تحمل کرده است.

رابطه حق کمیسیون بنگاه و قیمت ملک حذف می شود
پایان حق کمیسیون نجومی امالکی ها

بعد از تصویب بسته پیشنهادی وزارت راه برای ساماندهی بازار 
اجاره در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، این وزارتخانه 
بسته پیشنهادی دیگری را نیز برای ساماندهی بازار مسکن به 
دولت ارسال کرد که در آن ماده ای برای تغییر مبنای محاسبه 
حق کمیسیون امالک و قطع ارتباط آن با قیمت گذاری مسکن و 
اجاره وجود دارد که حداکثر تا پایان مردادماه باید اجرایی شود.

به گزارش همشهری، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی 
برای ساماندهی بازار مســکن، بعد از تصویب در هیأت وزیران، 
اول مردادماه توسط معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه های 
مسئول ابالغ شده و طبق ماده ۴این مصوبه، نرخ حق کمیسیون 
مشاوران امالک باید براساس مبنای جدید، حداکثر تا یک ماه 
بعد از ابالغ قانون اصالح شود. در این مصوبه فرمول محاسبه حق 
کمیسیون به نحوی تغییر کرده که دیگر امکان افزایش چشمگیر 
حق کمیسیون امالک، با باال بردن قیمت فروش یا اجاره مسکن 

وجود نخواهد داشت.

قیمت سازی ممنوع
بنگاه های مشــاوران امالک همواره یکی از متهمان داغ کردن 
قیمت مسکن و اجاره در دوره های متشنج این بازارها بوده اند؛ 
چراکه طبق قواعد سنتی، حق کمیسیون مشاور و دالل امالک، 
درصدی از قیمت معامله است و هرچه این قیمت باالتر باشد، 
حق کمیسیون نیز باالتر خواهد بود. در این فرایند، با هر درصد 
افزایش قیمت معامله، مستقیماً حق کمیسیون مشاور امالک 
نیز به همان میزان افزایش می یابد. در بازار اجاره نیز همین قاعده 
حکمفرماست و با افزایش مبلغ اجاره یا رهن یک واحد مسکونی 
یا تجاری، حق کمیسیون آن نیز رشد می کند. بر همین اساس، 
در بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرســازی برای ساماندهی 
بازار مســکن، تمهیداتی برای مقابله با این رفتار دالالن ملکی 
اندیشیده شــده اســت. با تعیین مبنایی خارج از اختیار دالل 
برای تعیین حق کمیسیون، بخش عمده اثر رشد قیمت معامله 
بر مبلغ حق کمیسیون خنثی شده است. براساس ماده ۴بسته 
پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی که به تصویب هیأت وزیران 
رسیده است، »نرخ خدمات مشاوران امالک برای خریدوفروش 
ملک بر مبنای درصدی از ارزش معامالتی امالک )موضوع ماده 
)6۴( قانون مالیات های مستقیم، با رعایت تبصره های ذیل آن( و 
برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری )موضوع 
ماده )5۴( قانون مالیات های مستقیم( براساس قانون نظام صنفی 
تعیین می شود و کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است 
در راستای اجرای ماده )5۱( قانون نظام صنفی، نرخ های مورد 
عمل صنف مشاوران امالک را ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ 
این مصوبه اصالح کند و دریافت هرگونه حق الزحمه بیش از این 
نرخ ها توسط مشاوران امالک مشمول تخلف گرانفروشی است.«

نورافکن بر عملکرد مشاوران امالک
در ماده ۴این مصوبه، مبنای تعیین حق کمیســیون مشاوران 
امالک به مواد 6۴و 5۴قانون مالیات های مستقیم یعنی »تقویم 
امالک« و »جدول اجاره امالک مشابه« ارجاع داده شده است. 
براســاس ماده 6۴، تعیین ارزش معامالتی امــالک بر عهده 
کمیســیون تقویم امالک اســت. این کمیســیون باید ارزش 
معامالتی موضوع این قانون را معادل میانگین قیمت های روز 
منطقه با لحاظ تبصره های ماده 6۴قانون مالیات های مستقیم 
تعیین کند. در ادامه برای محاســبه حق کمیسیون امالک نیز 
از همین قیمت های منطقه ای اســتفاده خواهد شد. همچنین 
در مورد اجاره نیز در مــاده 5۴قانون مالیات های مســتقیم، 
جدول امالک مشابه برای محاســبه درآمد اجاره قراردادهای 
رسمی و عادی تجویز شــده که حاال قرار است به عنوان مبنای 
تعیین حق کمیســیون امالک نیز از این جدول استفاده شود. 
یافته های همشهری حاکی از این است که بخش عمده و ثابت 
حق کمیسیون مشاوران امالک براساس این دو تجویز قانونی 
کشف خواهد شد. بخش متغیر حق کمیسیون برای هر معامله 
براساس قواعد دیگری تعیین می شود که البته رقم آن بر کلیت 

حق کمیسیون چندان اثرگذار نیست. 
عالوه بر این، براساس مصوبه هیأت وزیران، حق الزحمه مربوط 
به هر یک از خدمات مشــاوران امالک توسط سامانه معامالت 
محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می شود. مشاوران 
امالک موظف  هســتند حق الزحمــه را صرفاً براســاس مبلغ 
محاسبه شده توسط سامانه معامالت و به وسیله دستگاه های 
کارتخوان متصل به ســازمان امور مالیاتی اخذ کنند. البته این 
مورد در قراردادهای فعلی نیز وجود دارد، اما برخی از مشاوران 
امالک به آن پایبند نیستند و نظام نظارتی نیز قادر به برخورد 
با قانون شکنی آنها نیست. نکته قابل توجه این است که اجرای 
ماده ۴مصوبه هیأت وزیران و تغییر مبنای حق کمیسیون امالک، 
نیازمند اجرای کامل قانون صدور کد رهگیری و الزام مشاوران 
امالک به دریافت حق کمیسیون از طریق پایانه های فروشگاهی 
اســت؛ به گونه ای که هرگونه مغایرت در اطالعات قرارداد ثبت 
شده در سامانه امالک و مستغالت و تراکنش های حساب بانکی 
مشاور امالک به عنوان سند تخلف مدنظر قرار گیرد. با توجه به 
اینکه در شرایط فعلی پایبندی به صدور کد رهگیری و دریافت 
وجه از طریق کارتخوان در بخش قابل توجهی از واحدهای صنف 
مشاور امالک وجود ندارد، به نظر می رسد راه برای اجرای مصوبه 

جدید دولت پرفرازونشیب و سخت باشد.

پیش نیاز سیل بند بازار مسکن
هیأت دولت بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را 
با هدف اصالح ساختار بازار مسکن، حمایت از مستأجران، تشویق 
موجران قانونمدار و همچنین ساماندهی دالالن و مشاوران ملکی 
به تصویب رسانده و یکی از نقاط عطف این مصوبه، مشروط کردن 
هرگونه ارائه خدمات ملکی به ثبت اطالعات طرفین معامله در 
سامانه ملی امالک و اسکان و موظف شدن مشاوران امالک به 
اخذ کد رهگیری براســاس اطالعات اقامتگاه ثبت شده در این 
سامانه است. با این کار عمالً نورافکن شفافیت در بازارهای مسکن 
و اجاره روشن می شود و ازآنجاکه ســامانه کد رهگیری نیز به 
وزارت راه و شهرسازی منتقل شده، سیاستگذار مسکن می تواند 
با احاطه بیشتر نسبت به مدیریت بازار اقدام کند، اما پیش از هر 
چیز، باید ضمانت اجرایی قدرتمندی برای پایبند کردن مشاوران 
امالک به این قواعد ایجاد شود. به گزارش همشهری، در شرایط 
فعلی نیز طبق قانون، مشــاوران امالک باید معامالت را برای 
دریافت کد رهگیری در سامانه امالک و مستغالت ثبت و حق 
کمیسیون قانون خود را از طرفین معامله دریافت کنند، اما نبود 
ضمانت اجرایی باعث شده بسیاری از آنها به هیچ یک از این دو 

تکلیف پایبند نباشند.

از عدد تا هدف در اقتصاد
سیدشمس الدین حســینی، وزیر اسبق 
اقتصــاد و رئیس فعلی کمیســیون ویژه 
جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه 
رشد ۸ درصدی اقتصاد فراتر از توان کشور 
نیست، می گوید: برنامه توسعه هفتم باید مشکل شکاف عملکرد 

با اهداف را حل کند.
او در عین حال می افزایــد : هم اکنون اقتصاد ایــران با کندی 
سرمایه گذاری و رشــد و بیکاری و تورم مواجه است. تشکیل 
سرمایه ثابت از منظر تقاضا بدترین وضع را دارد و فشار بسیاری 
در تامین مالی ما بر دوش نظام بانکی اســت. هدف گذاری نرخ 
رشد ۸درصدی اقتصاد در برنامه های پنجم و ششم توسعه ایران 
در حالی صورت گرفت که براســاس اعالم مرکز پژوهش های 
مجلس، به جز ســال ۹5، هیچ گاه اقتصاد ۸درصد قد نکشید و 
حتی میانگین رشد اقتصادی در طول برنامه ششم توسعه منفی 
بود. با این حال بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارش جدید خود 

اعالم کرده هدف گذاری رشد ۸درصدی واقع بینانه نیست.
حال سؤال اینجاست که با وجود ظرفیت های بسیار برای رشد 
اقتصاد، چرا بین اهداف کمی و اعداد محقق شده فاصله افتاده 
است و آیا بازهم می توان اذعان کرد رشــد ۸درصدی فراتر از 
توان کشور نیست؟ الزم است این نماینده مجلس و وزیر اسبق 
اقتصاد گزارش اخیر مرکز پژوهش های وابسته به مجلس را یک 
 بار بخواند که تأکید دارد: 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 در 
سال های ۹7و ۹۸به ترتیب به میزان منفی ۱۸و ۱7.۴درصدی 
این ســؤال را مطرح می کند که با وجــود بی ثباتی قابل توجه 
اقتصاد کالن و محیط نامناســب کسب وکار در کنار مداخالت 
بی قاعده دولت در اقتصاد، آیا اساسا امکان تحقق چنین رشدی 

در سرمایه گذاری وجود دارد یا خیر؟
با این شرایط انتظار می رود تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان 
درباره برنامه هفتم توســعه واقع بینانه به گونه ای این برنامه را 
 طراحی، تدوین و تصویب کنند که نتیجه آن دســت کم رشد

۸ درصدی در 5 سال آینده باشد و منابع الزم برای تحقق چنین 
هدف بلندی را به دقت پیش بینی کنند تا در پایان برنامه هفتم 
دوباره این گزاره تکرار نشــود که به رشــد هدف گذاری شده 

نرسیدیم.

ترانزیت و صرفه اقتصادی
  خبر: حســین یونســی، مدیرکل اداره بنادر و 
دریانوردی اســتان گیالن می گویــد: در یک ماه 
گذشته، مذاکرات متعددی با تجار و فعاالن اقتصادی 
انجام شده و روزانه با چند تاجر برای حمل بار از بنادر 
گیالن مذاکرات می شود و سفارش های بار افزایش 
پیدا کرده است. یونسی 2 مشــکل اصلی در بنادر 
شمالی کشور را نبود خط منظم کشتیرانی بین بنادر 
ایران و روسیه و همچنین نبود کانتینر متناسب با 

میزان بار اعالم کرده است.
  نقد: ترانزیت یکی از فعالیت های سودآور حوزه 
بازرگانی اســت که می تواند منابع سرشاری عاید 
کشور و شرکت های فعال در این حوزه کند، اما در 
ابتدای امر، لزوما صرفه اقتصادی این کار، به خصوص 
در محیط بســته ای مانند دریای خــزر به اندازه ای 
نیســت که شــرکت های حمل و نقلی را نسبت به 
ســرمایه گذاری قابل توجه برای انتقال بار ترغیب 
کند. در همین مــورد ترانزیت از بنادر شــمالی به 
روســیه، 2مشــکل اصلی به نبود خط کشتیرانی 
منظم و کانتینر متناســب با کاال مربوط می شــود 
که اگر صرفه اقتصادی داشت، پیش  از این حتما از 
سوی شرکت های کشتیرانی به خصوص کشتیرانی 
جمهوری اســالمی که از طریق زیرمجموعه خود 
سهم ۴5درصدی بازار دریای خزر را در اختیار دارد، 
برطرف شده بود. در حقیقت، شرکت ها به تحقیق از 
سودآور نبودن خطوط منظم کشتیرانی در دریای 
خزر آگاه هســتند و رغبتی برای آن ندارند. در این 
شــرایط اگر دولت یا تجار، کرایه بخشی از ظرفیت 
این کشتی ها را در هر شرایطی تضمین کنند، عمال 
صرفه اقتصادی مدنظر شرکت ها محقق می شود و 
خط منظم کشــتیرانی به راه می افتد. در ادامه، اگر 
برآوردها و اظهارات اداره بنادر و دریانوردی گیالن 
درست باشد و این خطوط ترانزیتی پررونق شوند، 
نه تنها نیازی به تداوم تضمین کرایه شناورها نیست، 
بلکه خود شرکت های حمل ونقل نسبت به رقابتی 

کردن این بازار اقدام خواهند کرد.

چهره روز

نقد  خبر

مسکن

نرخ تورم ساالنه در تیرماه به تفکیک دهک های مختلف

هم
ک د

ده

هم
ک ن

ده

تم
ش

ک ه
ده

تم
هف

ک 
ده

ین
نگ

میا

شم
 ش

ک
ده

جم
ک پن

ده

رم
ها

ک چ
ده

وم
 س

ک
ده

وم
ک د

ده

ول
ک ا

ده

ول
ک ا

ده

وم
ک د

ده

وم
 س

ک
ده

ارم
چه

ک 
ده

ین
انگ

می

جم
ک پن

ده

شم
ک ش

ده

تم
هف

ک 
ده

تم
ش

ک ه
ده

هم
ک ن

ده

هم
ک د

ده ول
ک ا

ده

وم
ک د

ده

وم
 س

ک
ده

ارم
چه

ک 
ده

جم
ک پن

ده

شم
ک ش

ده

تم
هف

ک 
ده

تم
ش

ک ه
ده

هم
ک ن

ده

هم
ک د

ده

نرخ تورم نقطه ای خوراکی ها بین دهک های مختلف در تیر 1401 نرخ تورم ماهانه خوراکی ها و آشامیدنی ها در خرداد و تیر 1401

مذاکرات هیات های عالی رتبه ایران و ترکیه برای افزایش سطح مبادالت اقتصادی، هفته گذشته در تهران برگزار شد.
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 شماره  8553

ســاالنه ۵۴هزار ایرانی به دلیل وقوع انواع سوانح 
ترافیکی، ســقوط از ارتفاع، مرگ ومیر ناشــی از 
مسمومیت ها و غرق شــدن جان خود را از دست 
می دهند. سانحه بحثی علمی است، اما همواره از 
آن با بی خبری و پیش بینی ناپذیری یاد می شود. 
چطور می توان ســوانح را پیش بینی و از وقوع آن 
پیشــگیری کرد؟ ســاختمان متروپل در آبادان، 
پالسکو در تهران، برخورد قطار مشهد-یزد با بیل 
مکانیکی، سقوط کارگران ســاختمانی از ارتفاع 
به علت وزش باد، باز نشدن ایربگ )کیسه هوای( 
خودرو در تصادف، وقوع سیل و هزاران اتفاق دیگر 
که جان بسیاری از عزیزان مان را گرفته است چقدر 
قابل پیش بینی و پیشگیری بوده اند؟ چگونه باید در 
این راه به تقویت هشــداردهنده ها، اطالع رسانی، 

آموزش و امکانات و تجهیزات کمک کرد؟

 پیش بینی سانحه چگونه ممکن است؟
می گویند »پیشــگیری بهتر از درمان است«، اما 
پیش بینی به عنوان یکی از مقدمات پیشگیری از 

عوامل مؤثر در مقابله با چنین حوادثی خواهد بود. 
در ارتقای ایمنی باید برنامه جامعی ایجاد کرده و 
نسبت به آن نظارت کافی و جامعی به وجود آورد. 
حوادث و سوانح در 2دسته کلی انسان ساز و طبیعی 
قرار می گیرند. سوانح ترافیکی، مسمومیت با دارو 
و... ناشی از خطای انسانی اســت. معموال سوانح 
انسان ساز نیز به 2دسته عمدی و غیرعمدی قابل 
تقسیم هستند. غیرعمدی ها نیز بخش اعظمی از 

مصدومیت های انسان ساز را شامل می شوند.
 حمید ســوری، رئیس مرکز تحقیقــات ارتقای 
ایمنی و پیشــگیری از مصدومیت های دانشگاه 
علوم پزشکی شهیدبهشتی در این باره به همشهری 
می گوید: »عوامل طبیعی ممکن است در گذشته 
غیرقابل پیش بینی و پیشگیری بودند، اما در چند 
دهه اخیر جامعه بشــری توانســته با استفاده از 
فناوری های جدید و ارتقــای دانش خود پیرامون 
علیت مکانیزم ایجاد این بالیا تــا حد زیادی این 
ســوانح را کنترل کند؛ هرچند متأسفانه نابرابری 
و عدم توازنی بین کشورهای مختلف وجود دارد؛ 
برای مثال روزانه چندده  زلزله در کشــور ژاپن رخ 
می دهد، ولی به دلیل تقویت زیرساخت ها آسیب 
ناشی از این زلزله ها بسیار محدود است. حتی در 
پیش بینی با استفاده از فناوری های جدید، زودتر 

از رخــداد و در زمان پیش رخــداد می توانند این 
هشدارها را منعکس کرده و از بار و عوارض ناشی از 

آن سانحه کم کنند.«
امروزه فناوری های نوین تا حد زیادی توانسته اند 
محیط ارتباطی بین مردم و سیاستگذاران را کوتاه 
و سریع کنند. درباره بسیاری از این بالیای طبیعی 
مثل سیل، زلزله، آتشفشــان، توفان، گردباد و... 
زمان و سرعت عمل عوامل بسیار مهمی در مرحله  
پیش رخداد و رخداد محســوب می شوند؛ زیرا از 

آسیب و تلفات بیشتر جلوگیری خواهند کرد.
از آنجایــی کــه ایــران در محیــط جغرافیایی 
پرمخاطره ای قــرار دارد، ؛ از این رو نیاز اســت نه 
در شــرایط التهابی مثال زمان خطر و آسیب، که 
در زمان مناسب برای چنین حوادثی برنامه ریزی 
کرد. ســوری در این باره می گوید: »باید به شکل 
علمی برای ســاختارهای موجود یا شکل گیری 
ســاختار های موردنیاز در 3مرحله پیش رخداد، 
رخداد و پس از رخداد اقدامات الزم صورت بگیرد. 
در هریک از سوانح در علم اپیدمیولوژی ماتریسی 
تعریف می شود که شامل محورهای افقی همین 
3مرحله پیش و پس از رخداد و رخداد قرار گرفته 
و در محورهای عمودی عوامل مؤثر و پایه ای قرار 
می گیرد؛ مثال درباره انسان در مرحله پیش رخداد، 

سانحهخبرمیکند
چگونگی کاهش آمار ساالنه مرگ ۵۴هزار ایرانی بر اثر سوانح با پیش بینی

زهرا رستگارمقدمگزارش
روزنامه نگار

 شرایط سفر به شهرهای
 قرمز و نارنجی کرونا 

رئیس پلیس راهور انتظامی کشور شرایط تردد در جاده ها را با 
توجه به رنگ بندی کرونایی اعالم کرد. تیمور حســینی درباره 
چگونگی تردد در جاده ها با توجه به افزایش وضعیت شهرهای 
قرمز و نارنجی کرونایی، به فارس گفت: »از زمان تعطیالت نوروز 
تاکنون که کنترل هوشمند ترددهای کشور براساس دوزهای 
واکسن به پلیس ابالغ شده اســت تا به امروز نیز، همان قاعده 
حکمفرماست.« او گفت: » براساس این ابالغیه هر فردی که 2دوز 
واکسن را تزریق کرده باشد می  تواند به تمام شهرها اعم از قرمز، 
نارنجی، زرد و آبی ســفر کند اما اگر واکسن ها را دریافت نکرده 
باشد، حتی ترددش به شهری با وضعیت آبی کرونایی نیز غیرمجاز 
است.« حســینی با اعالم اینکه افرادی که 2دوز واکسن تزریق 
نکرده و در جاده ها تردد کنند، مشمول جریمه می شوند، درباره 
تأثیر تزریق دوز یادآور بر اعمال جریمه توضیح داد: »تاکنون هیچ 
تغییری در زمینه کنترل هوشمند ترددهای کشور انجام نشده و 
مانند گذشته دستورالعمل قبلی فارغ از رنگ بندی شهرها مالک 

بوده و معیار برای تردد فقط تزریق 2دوز واکسن است.«

 واکسن تاریخ مصرف گذشته
 به مردم تزریق نشده است

»تاکنون هیچ واکسن تاریخ مصرف گذشــته ای مورد استفاده 
قرار نگرفته است.« این را دبیر کمیته علمی -کشوری کرونای 
وزارت بهداشــت اعالم کرد و گفــت: »مدت زمان بررســی و 
انقضای هر واکسن، بســته به تکنولوژی ســاخت آن متفاوت 
است.« حمیدرضا جماعتی  با اشــاره به روند افزایشی بیماری 
کرونا در کشور و قرار گرفتن در موج هفتم این بیماری، بر لزوم 
جدی گرفتن رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین تکمیل 
واکسیناسیون علیه این بیماری تأکید  و در عین حال به اهمیت 
تزریق دوزهای یادآور واکسن کرونا اشاره کرد. او به ایسنا گفت: 
»براساس آخرین آمارها تاکنون بیشتر از ۱۵2 میلیون دوز واکسن 
کرونا در کشور تزریق شده  که بیش از 2۹ میلیون دوز آن مربوط 
به دوز سوم و چهارم بوده است.« جماعتی  درباره برخی حواشی 
ایجاد شده درخصوص تاریخ انقضای برخی واکسن ها، با تأکید بر 
اینکه به هیچ عنوان هیچ واکسن تاریخ مصرف گذشته ای به مردم 
تزریق نشده و نخواهد شد، توضیح داد: »در تمام دنیا روند به این 
شکل است که  برای واکسن ها با پایه پروتئین یا واکسن هایی که 
احتمال آن وجود داشته باشد که مواد تشکیل دهنده اش تخریب 
شود، تاریخ انقضایی درج می شود و بعد به وسیله متخصصان و 
ســازمان غذا و دارو آزمایش مجدد صورت گرفته و تاریخ انقضا 
تمدید می شود.« او گفت: »به عنوان مثال، واکسنی ممکن است 
2 سال تاریخ انقضا داشته باشد اما برای اینکه مجددا چک شود، 
6ماه یک بار ارزیابی صورت می گیرد که آیا پیش از تاریخ انقضای 
اصلی، مشکلی متوجه مواد تشکیل دهنده واکسن هست یا خیر؟« 
به گفته او، برخی تصور می کنند تاریخ انقضای نوشته شده مربوط 
به تاریخ تخریب واکسن است؛ درحالی که چنین نیست و واکسن 
مجدد مورد ارزیابی قرار می گیرد تا اگر مشکلی نداشت، تاریخ 
تزریق تمدید شود: »مدت زمان بررســی و انقضای هر واکسن 
بسته به تکنولوژی ساخت آن متفاوت است و در مجموع تاکنون 
به هیچ وجه هیچ واکسن تاریخ مصرف گذشته ای به مردم تزریق 

نشده و این موضوع محال است.«

فرصت دوباره پذیرش دوره کاردانی 
بدون کنکور دانشگاه  فنی و حرفه ای

فرصت ثبت نام مجدد برای پذیرش دوره کاردانی دانشگاه فنی 
و حرفه ای و غیردولتی بــدون کنکور از اول شــهریورماه آغاز 
می شود. ســازمان ســنجش اعالم کرد: »پیرو اطالعیه مورخ 
چهاردهم تیر، به اطالع متقاضیان ثبت نام در رشــته هایی که 
پذیرش آنها در دوره های کاردانی ویژه دانشگاه فنی و حرفه ای و 
مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال۱۴0۱ صرفا 
براساس سوابق تحصیلی »معدل کل دیپلم« صورت می گیرد، 
می رســاند درصورتی که در زمان مقــرر )از تاریخ چهاردهم  تا 
بیست و ششم تیر( موفق به ثبت نام نشــده اند، می توانند برای 
پذیرش در این رشــته ها از روز سه شنبه اول شــهریور، تا روز 
جمعه چهارم شهریور، به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 
مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما که از طریق درگاه 
اطالع رسانی این سازمان در دســترس است، نسبت به ثبت نام 
و انتخاب رشته در پذیرش این رشــته ها اقدام کنند. همچنین 
متقاضیانی که قبال در پذیرش رشته های بدون آزمون ثبت نام 
کرده اند، درصورت تمایل در بازه زمانی فوق می توانند نسبت به 

ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام کنند.«

امکان سفر مشموالن غیرغایب در 
محرم و صفر به عتبات بدون وثیقه

رئیس سازمان وظیفه عمومی گفت که تمام مشموالن غیرغایب 
می توانند در محرم و صفر به ویژه در ایام اربعین حسینی بدون 
سپردن وثیقه به عتبات عالیات بروند. تقی مهری به مهر توضیح 
داد: »منظور از مشــموالن غیرغایب افرادی اســت که در حال 
اعزام به خدمت سربازی هســتند و هنوز وارد غیبت نشده اند، 
مثال دانشجو هســتند و از فرجه تحصیلی استفاده می کنند یا 
طالبی که حین تحصیل هستند و برای آنها معافیت تحصیلی 
 صادر شده است.« به گفته او، این افراد می توانند از طریق سایت

 https://epolice.ir درخواست خروج از کشور را ثبت کنند و 
استثنائا در محرم و صفر بدون سپردن وثیقه می توانند از کشور 
به مقصد عتبات عالیات خارج شوند. او با اشاره به اینکه نسپردن 
وثیقه برای خروج از کشور مشموالن غیرغایب فقط برای سفر 
به عراق است و برای کشورهای دیگر نیاز به وثیقه هست، گفت: 
»افرادی که گذرنامه دارند، بعد از ثبت در سایت مربوطه می توانند 
از کشور خارج شــوند و افرادی که گذرنامه ندارند  یا باید تمدید 
کنند، بعد از ثبت نام در سایت باید برای طی کردن سایر مراحل 
به پلیس+۱0 مراجعه کنند.« او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
آیا شرایطی برای خروج از کشور مشــموالن غایب در محرم و 
صفر درنظر گرفته نشده اســت، افزود: »خیر، مشموالن غایب 
تحت هیچ شرایطی و طبق قانون اجازه خروج از کشور را حتی با 

سپردن وثیقه ندارند.«

بهرامعیناللهی
وزیربهداشت

هرفردیکهقراراستبهسفراربعینبرود
بایدواکسیناسیونخودراکاملکند.دیگر
تعداددوزواکسنمهمنیستبلکهامسال
بایدهــرفــردحداقلیــکدوزواکســنزده
باشد.همچنینکســانیکهقصددارنددر
پیادهرویاربعینشرکتکنند،بایدنسبت
بهتکمیلواکسیناسیونکرونااقدامکنند.
عــراق،تمــامواکســنهایایرانــیکرونــارا
قبــولمیکندوممانعتــیبــرایورودبااین

واکسنهاندارد.

یوسفنوری
وزیرآموزشوپرورش

شــیوهنامهصدورحکمجدیدمعلمان
آمادهشدهاستاماآییننامهمربوطه
درایــنزمینــههنــوزازنظرکلــیتأیید
نشــدهوپــسازرفــعایــرادات،تأییــد
خواهدشد.بهمحضتأییدآییننامه،
رتبهبندیاجرامیشود.معلماننگران
نباشــنداجرایاینطرحاز۳۱شهریور

سال۱۴۰۰محاسبهخواهدشد.

کشــوربــهاهــدایخــونفــورینیــازدارند.
براســاساعــامســازمانانتقــالخــون،
اســتانهایگیــان،خراســانرضــوی،
قــم،لرســتان،یزد،فــارسوسیســتانو
بلوچســتانباکمبــودذخایــرخــونمواجه
شــدهاندودروضعیتقرمزقــراردارند.در
ایــنمیــان،وضعیــتاســتانهایاردبیل،
زنجان،قزویــن،مازندرانوالبــرز،مرکزی،
کرمانشاه،اصفهان،خراسانجنوبی،چهار
محالوبختیــاری،کهگیلویــهوبویراحمد،

بوشهروهرمزگانهمآبیاست.

شــغلبــاتعطیلــی۳۱۰مرکــزعلمــی-
کاربردیازدسترفت.رئیسدانشگاه
علمــی-کاربردیگفــتکهدرســال۹۶
شــورایعالیاداری،توقــففعالیــت
مراکزعلمی-کاربــردیراتصویبکرد.
درآنمصوبهآمدهبودکهدستگاههای
اجرایــیکهدرنظــامعلمی-کاربــردیو
مطابقمصوباتســال۹۰شورایعالی
اداریبهاشاعهمهارتمیپردازند،باید

اینفعالیترامتوقفکنند./ایلنا
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نقل قول 

عدد خبر

رخداد و پس از رخداد چه کارهایی باید انجام بگیرد میز خبر
تا آسیب کمتری به آن برسد.«

شناخت ساختار سوانح پیچیده و چندبعدی 
به اعتقاد سوری سوانح معموال مقوله ای پیچیده و 
چند بعدی است که یک سویه نمی توان به آن نظر 
کرد؛ از این رو سازمان ها و تشکیالت مختلفی باید 
در این مسیر کمک کننده باشند. به زعم او این کار 
نیازمند ســازمانی هماهنگ کننده است: »اگرچه 
چنین سازمانی وجود دارد، اما تعامالت بین سازمانی 
و بخشی در آن درست تعریف نشده؛ مثال سنجش 
نشده که مردم به چه آموزش هایی برای مواجهه با 
سانحه نیازمندند. از سویی برای به حداقل رساندن 
عارضه در محیط، ارزیابی های الزم صورت نگرفته 
است. در مقررات نیز آیا قوانین موجود کافی هستند 

یا مورد پایش و ارزشیابی الزم قرار می گیرند؟«
 

به روزرسانی امکانات پیش بینی
خأل امکانــات در پیش بینی حــوادث نیز با توجه 
به اینکه در ســطح جهان در دسترس بوده و تهیه 
آن برای کشور ممکن اســت، قابل جبران خواهد 
بود. ســوری دراین باره به واژه بخشــندگی اشاره 
کرده و ادامه می دهد: »انسان در مقابل مخاطرات 
پیرامونی خود خطاپذیر و آســیب پذیر اســت؛ 
یعنی با هر ســانحه ای جان ما تهدید شده و باعث 
خاتمه  زندگی مان خواهد شــد. امــا باید محیط 
بخشــنده ای را فراهم کنیم که بــا کوچک ترین 
خطا اشــد مجازات را برایمان درنظر نگیرد؛ مثال 
خودروی ما اصال بخشــنده نیست؛ درصورتی که 
خودروهای استاندارد بین المللی شدت آسیب شان 
کمتر خواهد بود یــا محیط ما چقدر بخشــنده 
اســت؟ یک آپارتمان در ژاپن تا 7ریشتر زلزله را 
تحمل می کند؛ این یعنی بخشــندگی حتی در 
بروز عارضــه ای طبیعی. جاده ، محیــط خانه و... 
متأســفانه در محیط  پرخطری زندگی می کنیم. 
برای پیش بینی و پیشــگیری کارهایی باید انجام 
شود.«  اقدامات باید به روزرسانی و از علوم جدید 
استفاده شــود؛ مثال به جای اطالع رسانی با موتور 
در روســتایی دورافتاده می توان از دیوایس های 
الکترونیکی، موبایل، ابزار صوتــی و تصویری و... 
بهره  برد یا از هشداردهنده های دود برای جلوگیری 
از آتش ســوزی در ساختمان اســتفاده کرد یا ... 
سازمان های نظارتی برای پیش بینی و پیشگیری 
باید جدی تر این مســئله را پیگیری کرده و این 
موارد را به مردم آموزش دهند. ســوری می گوید: 
»  فرهنگ ایمنی را باید در همه بخش های زندگی 
توسعه دهیم. از توجه به ضریب ایمنی هواپیمایی 
که سوار می شویم و مســافرت می کنیم تا خرید 

اسباب بازی و اجاره و خرید مسکن و ماشین.«

دارویجدیدهموفیلی
واردفهرستداروییایرانشد

 هفته اول مرداد، به عنوان هفته 

سالمت
هموفیلی شــناخته می شود و 
حاال در همیــن هفته، رئیس 
مرکــز مدیریت پیوند و درمــان بیماری های 
داروی  ورود  از  بهداشــت،  وزارت 
»امی سی زوماپ« بیماران هموفیلی به فهرست 
دارویی کشــور خبر داد. به گفته او، مطالعاتی 
برای تعیین هزینــه- اثربخش بودن این دارو 
انجام شد که نشان داد در طوالنی مدت میزان 
ناتوانی، بستری شدن و هزینه های مترتب را 
کاهش می دهد. بر همین اساس این دارو وارد 

فهرست دارویی کشور شد.
بیمــاری هموفیلــی جــزو بیماری هــای 
خونریزی دهنده اســت. ایــن بیماری  ها به 
گروهی از بیماران با اختالالت انعقادی ناشی 
از کمبــود فاکتورهای انعقادی و مشــکالت 
پالکتی گفته می شــود که طیفــی از موارد 
شــدید، متوســط و خفیف تقســیم بندی 
شده اند. جمعیت بیماران  مبتال به اختالالت 
خونریزی دهنده ثبت شده در سامانه هموفیلی 
معاونت درمان حدود ۱3000نفر است. حدود 
۱۱000بیمار، گیرنده مستمر خدمات هستند 
و مابقی از انواع خفیف بــوده و فقط در موارد 
خاص مانند جراحی یا تصادفات و... به توجه 

درمانی نیاز دارند.
امیرحسام علیرضایی، به مناسبت قرار داشتن 
در هفته هموفیلی، درباره وضعیت ارائه خدمت 
به بیماران هموفیلی و تامین دارو و درمان آنها، 
به ایســنا گفت: »بیماران هموفیلی به عنوان 
بیماران خاص هم از حمایت های پایه بیمه ای 
و هــم از حمایت های مازاد بــر تعهد در نظام 
بیمه ای پایه برخوردارند. به عالوه در مواردی 
که پوشــش بیمه ای به صورت ۱00درصدی 
ارائه نمی شود، معاونت درمان وزارت بهداشت 
پوشش هزینه ای را در قالب بسته حمایتی ارائه 
می کند؛ به طوری که هم اکنون بیماران مبتال 
به انواع بیماری هــای خونریزی دهنده، بابت 
دریافت خدمات مورد نیازشــان از پرداخت 

هرگونه وجهی تقریبا معاف هستند.«
او در ادامه به وضعیت تامین فاکتور 8 و ۹ برای 
هموفیلی ها اشــاره کرد و افزود: »در کشــور 
2نوع فاکتور8  شامل پالســمایی و نوترکیب 
وجود دارد که در زمینــه فاکتور8، کمبودی 

وجود ندارد.
 البته باید توجه کرد که فاکتور8 پالســمایی 
وارداتی بوده و بخشــی از آن از محل ارسال 
پالســمای ایرانی به خارج از کشــور تأمین 
می شــود. در عین حال فاکتــور8 نوترکیب، 
تولید داخل بوده و هم اکنون توســط شرکت 

سامان داروی هشتم تأمین می شود. هم اکنون 
کمبودی در زمینه فاکتور 8 در کشور گزارش 
نشده اســت.« به گفته این مسئول در وزارت 
بهداشــت، در مورد فاکتور۹، بیشترین بخش 
آن از پالســمای ایرانی اســتخراج می شود و 
هم اکنون کمبــودی ندارد. ســایر فاکتورها 
شامل فایبا، فاکتورPCC ،۱3 ،7 و... براساس 
نیاز بیماران مبتال در گروه های مختلف موجود 
هســتند. درخصوص بیماری فــون ویلبراند 
به عنوان یکی از اختــالالت خونریزی دهنده، 
محصوالت مورد مصرف شامل هیومیت پی و 
ویلیت بوده که هر 2نوع برای بیماران مبتال به 

این بیماری تأمین می شود.
علیرضایی در ادامه درباره وضعیت مراکز جامع 
بیماران خاص در کشور هم توضیح داد: »باید 
توجه کرد که برای دسترسی عادالنه بیماران 
هموفیلی به خدمات درمانی، تکمیل و تجهیز 
شبکه مراکز مراقبت هموفیلی در دستور کار 
وزارت بهداشــت قرار گرفــت. در این مراکز، 
خدمات پایه شــامل ویزیت پزشــک، تزریق 
فرآورده های خونی و انعقادی، عرضه داروهای 
تخصصی، دندانپزشــکی و توانبخشی مدنظر 
است. این شــبکه در دو ســطح مراکز جامع 
)ریفرال( و مراکز درمانــی )محیطی( تعریف 

شده است. 
در مراکز جامع کلیه خدمــات پایه پنجگانه 
که گفته شــد و خدمــات تخصصــی مانند 
جراحی های بزرگ، بســتری و مشاوره های 
تخصصــی و... ارائــه می شــود.« به گفته او، 
هم اکنون از مجموع مراکز پیش بینی شــده 
۱2مرکز جامع و 2۵مرکز محیطی فعال بوده 
و تمام خدمات پایه را ارائــه می کنند. برنامه 
معاونت درمان، تکمیل تمام 8۴ مرکز درمانی 
طی ۴سال آینده اســت؛ به طوری که ساالنه، 
۱0 تا ۱۵مرکز به این شبکه افزوده خواهد شد.

علیرضایــی دربــاره اقدامات ضــروری در 
راســتای پیشــگیری از تولد بیمار هموفیلی 
جدید هم گفــت: »بیمــاری هموفیلی، جزو 
بیماری های ارثی بــوده و در 70درصد موارد، 
ریشــه بروز موارد جدید ابتال ســابقه فامیلی 
بوده و با روش های غربالگــری ژنتیک، قابل 
کنترل اســت. بنابراین می توان از تولد بیمار 
جدید در 70درصد از مــوارد جلوگیری کرد. 
حدود 30درصــد از موارد بروز نیــز به دلیل 
موتاسیون های جدید اتفاق می افتد.« به گفته 
او، روش های شناسایی ناقالن جزو برنامه های 
تعریف شده در نظام سالمت و در پروتکل های 
معاونت بهداشتی و سازمان های بیمه گر دیده 

شده است.
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قاچاق ناکام محموله بزرگ با اسکورت تا دندان مسلح 

جاده قرچک به ورامین تاریک و ناایمن است
جاده قرچک به ورامین روشنایی بسیار کمی دارد از طرفی 
جاده، باریک و بدون حفاظ هم اســت کــه همین موضوع 
رانندگی را به خصوص در شب، دشوار و خطرناک می کند. از 
مسئولین درخواست داریم تا هر چه زودتر به وضعیت این 

جاده رسیدگی کنند.
مصباحی از ورامین

مطالبات پیمانکاران از سازمان ها به موقع پرداخت نمی شود
هم اکنون ســازمان های بســیاری هســتند که مطالبات 
پیمانــکاران را نمی دهند یــا چک های مــدت دار به آنها 
می دهند. این در حالی اســت که حتی امروز شبیه دیروز 
نیست تا چه رســد به چند ماه آینده زیرا تورم روزانه شده و 
به دلیل تورم و کم ارزش شدن پول ملی، طلب  پیمانکاران 
هر روز بی ارزش تر شده و این ظلم بزرگی به بخش خصوصی 

است.
ارزشمند از تهران 

ترافیک دائمی در کمربندی چیتگر کالفه کننده شده است
جاده کمربندی چیتگر بعدازظهرها از محدوده ورودی قلعه 
حسن خان)شهرقدس( تا پل سپاه)ورودی شهریار( هر روز 
ترافیک اســت. عصرها جمعیت زیادی از محل کار خود در 
تهران به سمت اندیشه شهریار، سرآسیاب، مالرد، مارلیک، 
فردیس، شــهریار و بالعکس بازمی گردنــد و این ترافیک 
چندین ساعته، مسافران هر روزه این مســیر را درمانده و 
خسته می کند و ساعت های زیادی از وقت همه را می گیرد. 
بماند که باعث مصرف ســوخت بیشــتر و  آلودگی هوا و... 
می شود. از پلیس تقاضا داریم تمهیدی اندیشیده شود و از 
مسئوالن ارشد می خواهیم برای احداث مترو در این مسیر 

برنامه ریزی کنند.
تقوی از شهریار

ساعات کاری میادین تره بار کافی نیست
میادین تره بار از نقاط قوت شــهرداری تهران است که در تأمین 
نیازهای شهروندان بسیار مؤثر است، به خصوص میادین بزرگ و 
نقاطی مانند میدان تره بار بهمن که عرضه گوشت و مرغ و... دارند. 
با این همه ســاعات کار این میادین کافی نیست و تعطیل بودن 
آنها در روزهای تعطیل درست نیست. در واقع اگر میادین تره بار 
نباشند امثال من بازنشسته شاید اصال نتوانیم میوه و صیفی بخریم، 
بنابراین تقاضا می شود ساعات کار این میادین افزایش یافته و در 

روزهای تعطیل نیز ساعاتی باز باشند.
سلیمانی از تهران 

تزریق دوز چهارم را اجباری کنند
با توجه به شــیوع مجــدد کرونــا و افزایش شــمار مبتالیان و 
فوت شدگان، بهتر است تزریق دوز چهارم و یادآو را اجباری کنند. 
بســیاری از افراد به خصوص بعد از فروکش کــردن پیک قبلی و 
تزریق دوزهای دوم و سوم نســبت به تزریق دوز یادآور بی توجه 
هستند و هم اکنون افراد بسیاری هستند که باید دوز یادآور بزنند 

ولی این کار را به هر دلیل نکرده اند.
بشیری از سنندج

پارک های پردیس محل تجمع سگ های ولگرد شده است
پارک های و بوســتان های فاز4پردیــس در بومهن محل تجمع 
سگ های ولگرد شده است. چندین بار با شهرداری اسبق و فعلی 
پردیس موضوع را مطرح کردیم و خواهان جمع آوری ســگ ها 
شــدیم ولی حتی بعد از حمله ســگ ها به خانواده ها و جراحت 
کودکان اتفاقی نیفتاد. ادامه این وضع باعث ایجاد ناامنی و برهم 
خوردن آسایش اهالی شده است. از مسئوالن تقاضا داریم صدای 

ما را بشنوند.
موسوی از فاز 4پردیس بومهن

انباشت زباله مقابل دیوار امامزاده قاسم )ع( 
دیوار مجاور امامزاده قاســم )ع( تبدیل به زباله دانی شده است. 
نه شــهروندان رعایت می کنند که در این مکان زباله نریزند و نه 

شهرداری اهتمامی برای جمع آوری زباله ها دارد.
خوش گفتار از تهران

تغییر قیمت دارو و سهم بیمه، نقدینگی داروخانه ها را 
کاهش داده است

با تغییر قیمت دارو و کاهش ســهم بیمه شده و تحت پوشش 
بیمه قرار گرفتن اکثر داروها، نقدینگی داروخانه ها به شــدت 
کاهش یافته و به مرور باعث ورشکستگی می شود. سازمان بیمه 
براساس قرارداد 30به 70با داروخانه ها قرارداد دارد نه 10به 
90.کار کنونی تغییر قیمت ها و سهم بیمه ها، حاتم بخشی از 

جیب داروخانه هاست و باعث ورشکستگی آنها می شود.
خلیلی از یزد

فرهنگ سازی بهتر از برخورد قهری است
درحال حاضر برای مبارزه بــا بدحجابی هیچ راهکاری مثل 
نهادینه کردن فرهنگی و فرهنگ ســازی  کارســاز نیست.

اجتماع 1۲ هزارنفری مهر فاطمی در ورزشگاه آزادی تهران به 
مناسبت هفته عفاف وحجاب حرکتی فرهنگی بود که ارزش و 
منزلت آن شفاف سازی  شد و اثرات خود را خواهد داشت. باید 

از این دست حرکت های فرهنگی افزایش یابد.
موسی پور از تهران 

قبل از ساخت شهرک های مســکونی زیرساخت های 
آنها فراهم شود

مسئوالن قبل از اقدام به ساخت وساز شهرک یا مسکن های 
نهضت ملی و مسکن مهر، اول فکررفت وآمد و خیابان سازی  
و ترافیک و سایر زیرســاخت ها باشند تا با افتتاح شهرک ها 
و درصورت زیادشدن خانه و جمعیت شهرک ها مردمی که 
از مســتأجری فرار کرده اند گرفتار ترافیک و نبود امکانات 
نشــوند. هر جایی قرار اســت خانه ای ســاخته شود اول 

راهسازی شود بعد خانه سازی .
دشتی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

ربودن مرد ثروتمند
 به دستور زن انتقام جو

۲نفر که با ربودن مردی 
ثروتمند او را به گروگان 
گرفته و حساب بانکی اش 
را خالی کرده بودند پس از 
دستگیری اعتراف کردند 
که زن جوانی آنها را برای 
انجام این کار اجیر کرده 

بود.
به گزارش همشــهری، 
رســیدگی به این پرونده 
از چند روز قبل به دنبال 
شکایتی در دادسرای امور 

جنایی تهران آغاز شد. شاکی که مردی ثروتمند است وقتی 
در شعبه هفتم بازپرسی در برابر قاضی محسن اختیاری قرار 
گرفت مدعی شد که زنی شیاد ۲نفر را برای ربودن و سرقت 
اموال او اجیر کرده و آدم ربایان نیز ۲ســاعت او را به گروگان 

گرفته اند.
شــاکی درباره آنچه اتفاق افتاده گفت: مدتــی قبل در یک 
مهمانی شبانه با دختر جوانی آشنا شدم و بعد از چند مرتبه 
دیدنش به او عالقه مند شدم و از او خواستگاری کردم. او هم 
جواب مثبت داد و بعد از آن بود که رفت وآمدهای مان شروع 
شــد. هر مرتبه که با او بیرون می رفتیم کلی خرید می کرد. 
از لباس گرفته تــا جواهرات و پول همــه خریدها را هم من 
می دادم. بعد از مدتی وقتی به خودم آمدم متوجه شــدم که 
دختر مورد عالقه ام هفته ای یکــی دو مرتبه من را به خرید 
می برد و همیشــه هم هزینه خریدهایش پای من است. این 
نشان می داد که او من را بیشتر برای پولم می خواهد و بیشتر 
قصد اخاذی دارد. به همین دلیل بعد از آخرین دیدارمان به او 
پیام دادم و گفتم که دیگر مایل به ادامه این رابطه نیستم و از 
تصمیمم برای ازدواج با او منصرف شده ام. بعد از این تصمیم 
دختر جوان به شدت عصبانی شد و گفت به هر قیمتی که شده 
باید رابطه  مان ادامه داشته باشــد و اگر رابطه ام را با او قطع 

کنم بد می بینم.
شــاکی ادامه داد: چند روزی از پایان رابطه ام با دختر جوان 
می گذشت و من در خیابان نزدیک خانه ام سوار خودروام که 
یک ماشین شاسی بلند است در حال رانندگی بودم که ناگهان 
یک پژو۲06 جلویم پیچید و با خودروام تصادف کرد. کامال 
معلوم بود که این تصادف عمدی است. همان موقع ناخودآگاه 
تهدیدهای دختر جوان به یادم آمد که گفته بود بد می بینی. 
سرنشینان پژو۲06 سه پســر جوان و قوی هیکل بودند و با 
خودم فکر کردم که از طرف دختر جوان هســتند. به خاطر 
همین از خیر خسارتی که به ماشینم وارد شده بود گذشتم و 
از ماشین پیاده نشدم اما آن 3نفر با اصرار من را پیاده و به زور 

سوار ماشین خودشان کردند و بردند.
مالباخته در ادامه گفت: آنها مــن را به جای نامعلومی بردند 
و حدود ۲ســاعت من را به گروگان گرفتند. با تهدیدهایی 
که می کردند مجبور شــدم رمز کارتم را به آنها بدهم و آنها 
موجودی حســاب بانکی ام را خالی کردند. بعد از ۲ســاعت 
ســرانجام آنها رهایم کردند و گفتند هرطور که شده باید به 
رابطه ام با دختر جوان ادامه دهم وگرنه دوباره سراغم می آیند. 

من هم بعد از آزاد شدن تصمیم گرفتم از آنها شکایت کنم.
به دنبال این شکایت به دستور بازپرس پرونده تحقیقات فنی 
در این باره در پلیس آگاهی آغاز شد. مأموران نخست به بررسی 
حسابی که پول های شــاکی به آن واریز شده بود پرداختند و 
متوجه شدند که این حساب مسدود شده است. آنها در ادامه با 
بررسی دوربین های مداربسته ای که در محل تصادف ساختگی 
قرار داشت توانستند شماره پالک خودروی متهمان را به دست 

آورده و در ادامه ۲نفر از آنان را دستگیر کنند.
دستگیرشدگان وقتی تحت بازجویی قرار گرفتند اتهام ربودن 
و دستبرد به حساب بانکی شــاکی را پذیرفتند اما گفتند از 
سوی یک زن برای این کار اجیر شده بودند. یکی از آنها گفت: 
راستش را بخواهید دوست مان که حاال فراری است ما را برای 
این کار دعوت کرد و گفت باید شاکی را ربوده و چند ساعتی او 
را تهدید کنیم. او گفت زن جوانی برای این کار پول خوبی به 
ما می دهد. ما هم بدون اینکه این زن را بشناسیم قبول کردیم 

اما حاال دوست مان فراری و ما گرفتار شده ایم.
براســاس این گزارش هم اکنون دو متهم در بازداشت به سر 
می برند و تحقیقات برای دستگیری همدست فراری شان و 

روشن شدن نقش زن جوان در این پرونده ادامه دارد.

مأموران پلیس راهور، ناجی 
سرنشینان خودروی شعله ور شدند

مأموران پلیس راهور وقتی در جریــان یک تصادف متوجه 
شدند ۲سرنشین خودرویی که آتش گرفته، داخل آن گرفتار 
شده اند همه تالش خود را برای نجات آنها انجام دادند و موفق 

شدند ۲حادثه دیده را از خودروی شعله ور بیرون بکشند.
به گزارش همشــهری، به مأموران پلیس راه آزاد راه قزوین-

رشت خبر رســید که در کیلومتر 13این آزادراه ۲ خودرو با 
یکدیگر تصادف کرده اند. زمانی که مأموران به محل حادثه 
رسیدند، زمان کوتاهی از این تصادف گذشته بود. یک دستگاه 
پژو پارس و یک پراید به شدت با یکدیگر تصادف کرده بودند. 
طوری که عالوه بر آســیب به بدنه هر ۲ خودرو، پژو پارس 
دچار آتش سوزی شده بود. این در حالی بود که ۲ سرنشین 
این خودرو داخل شعله های آتش گرفتار شده و جانش شان 
در خطر بود. در این شرایط بود که ۲ مأمور وظیفه شناس به 
نام های سرگرد محمدعلی عزیزی و گروهبان یکم ابوالفضل 
خمسه با استفاده از کپسول آتش نشانی که همراه داشتند، 
مشغول خاموش کردن شعله های آتش شدند و در مدت زمان 
کوتاهی، آتش سوزی خاموش شد و ۲ حادثه دیده از دل آتش 

بیرون کشیده شدند.
ســرهنگ دوم رحیم خامدی، معاون فرهنگی و اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان قزوین، ضمن تقدیر از شجاعت و 
سرعت عمل این مأموران وظیفه شناس، گفت: پلیس همواره 
به عنوان یک نیروی خدمت رسان به صورت شبانه روزی در 
حال فعالیت بوده و از هیچ تالشــی برای حفظ و حراست از 

جان، مال و ناموس مردم دریغ نخواهد کرد. 

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه 6شرور مخوف که سال ها تحت تعقیب پلیس کرمان بودند در جریان درگیری مسلحانه به هالکت رسیدند

اشرار تا دندان مسلح که در حال 
اســکورت محموله 700کیلویی 
مواد مخدر بودنــد وقتی پلیس را 
مقابل خود دیدند دســت به اسلحه برده و تالش 
کردند هر طور شده از دست مأموران فرار کنند، 
اما در جریان درگیری مســلحانه میــان آنها و 
مأموران پلیس استان 6شرور مخوف کشته شدند 

و یکی از مأموران پلیس به شهادت رسید.
به گزارش همشــهری، عصر دوشــنبه گذشته 
مأموران تیم گشت پلیس بهرامجرد از توابع شهر 
کرمان در حال گشــتزنی در جاده اصلی منتهی 
به کرمان بودند که متوجه یــک خودروی وانت 
شدند. این خودرو حامل محموله ای بود که روی 
آن پوشیده بود و از طرفی یک خودروی پرشیا که 
6مرد سرنشین آن بودند پشت سر وانت در حرکت 
بود و به نظر می رسید که در حال اسکورت وانت 
است. مأموران که به ماجرا مشکوک شده بودند به 
راننده هر دو خودرو دستور ایست دادند، اما آنها به 
محض دیدن خودروی گشت پلیس، اقدام به فرار 
کردند. با فرار آنها شکی باقی نماند که مأموران با 
یک باند قاچاق روبه رو هســتند و به همین دلیل 

آنها شروع به تعقیب هر دو خودرو کردند.

توقیف محموله بزرگ 
تعقیب و گریز اولیه میان مأموران پلیس و مردان 
مرموز چند دقیقه طول کشید تا اینکه تیم گشت 
پلیس موفق شد با ســد کردن مسیر وانت آن را 
توقیف کند. این در حالی بود که خودروی پرشیا 
از وانت فاصله گرفته و با ورود به جاده ای بیابانی 
در حال فرار بود. با توقیف وانت و دستگیری راننده 
آن معلوم شد که این خودرو حامل یک محموله 
بزرگ مواد مخدر اســت. در این شرایط ماجرا به 
مرکز پلیس مخابره شــد و از آنجا که خودروی 
پرشیا از محل دور شده بود، برای متوقف کردن 

آن درخواست کمک شد.

درگیری مسلحانه 
با اطالع مأمــوران پلیس کرمــان از این ماجرا، 
تیم های کمکی به ســرعت راهی همان جاده ای 
شــدند که خودروی پرشــیا در حال فــرار بود. 
ساعتی بعد درحالی که هوا تاریک شده بود یکی 
از تیم های پلیس موفق به شناسایی این خودرو 
شد، اما سرنشینان پرشیا که مأموران را در تعقیب 

گزارش

100سکه طال، بهای آزادی مرد صراف دستگیری دزد موزه
3سارق مســلح با ربودن صاحب یک صرافی در شیراز  با کوله پشتی پر از عتیقه

و راننده اش برای آزادی او 100ســکه طال باج خواهی 
کردند، اما 3روز بعد دستگیر شدند.

به گزارش همشهری، این سرقت مســلحانه چند روز 
قبل در یکی از خیابان های شــیراز اتفاق افتاد. ماجرا از 
این قرار بود که صاحب یکی از صرافی های شهر همراه 
با راننده اش ســوار برخودرو در حال عبــور از خیابان 
بودند که ناگهان یک خودروی سمند سد راه شان شد. 
3سرنشین ســمند که مســلح به کلت کمری بودند از 
خودروی شان پیاده شده و شروع به تهدید مرد صراف و 
راننده اش کردند. آنها این دو نفر را با تهدید سالح به چند 
خیابان آن طرف تر منتقل و در ادامه مبلغ 6هزار دالر را 
که همراه شان بود سرقت کردند. این اما پایان ماجرا نبود؛ 
چرا که سارقان قصد داشتند عالوه بر دالر تعداد زیادی 
سکه طال هم به چنگ بیاورند. آنها که در تمام این مدت 
اسلحه را روی شقیقه مرد صراف نگه داشته بودند و او را 
به مرگ تهدید می کردند این بار از او خواستند تا با یکی 
از همکارانش تماس بگیرد و از او بخواهد تا 100سکه طال 
برایش بفرستد. مرد صراف که جانش را در خطر می دید 
راهی جز عملی کردن خواسته سارقان نداشت. او طبق 
آنچه آنها خواسته بودند با همکارش تماس گرفت و از او 
خواست 100سکه برایش بفرستد. سارقان مسلح ساعتی 
مرد صراف و راننده اش را در خیابان به گروگان گرفتند تا 
اینکه سکه های طال رسید و بعد از تحویل گرفتن سکه ها 

آنها را رها کرده و با خودروی شان از آنجا گریختند.
به دنبال گزارش این سرقت مسلحانه به پلیس، تحقیقات 
فنی توســط افســران پلیس آگاهی آغاز شد. هرچند 
تبهکاران تالش کرده بودند ردی از خود باقی نگذارند اما 
در حالی که فقط 7۲ساعت از این سرقت می گذشت آنها 

به سرنخ هایی از سارقان دست یافتند و موفق شدند در 
عملیاتی ضربتی هر سه  متهم را دستگیر کنند. متهمان 
در بازجویی های اولیه به سرقتی که مرتکب شده بودند 
اعتراف کردند. آنها گفتند که از مدت ها قبل با زیرنظر 
گرفت صاحب صرافی نقشه این سرقت را طراحی کرده 

بودند.
ســردار رهام بخش حبیبی، فرمانده انتظامی اســتان 
فارس با اعالم جزئیات این پرونده گفت: متهمان پس از 
انتقال به پلیس آگاهی در بازجویی های صورت گرفته 
به طراحی نقشــه آدم ربایی و سرقت مسلحانه اعتراف 
و انگیزه خود از انجام این کار را باج خواهی و به دســت 
آوردن پول اعالم کردند. به گفتــه او مقداری از اموال 
مســروقه از متهمان کشف شــد و آنان پس از تشکیل 

پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند.

نگهبان سابق موزه ای در استان همدان که متهم به سرقت اشیاء تاریخی 
از موزه بود، با یک کوله پشتی پر از اشیای عتیقه در تهران دستگیر شد.

به گزارش همشهری، صبح دوشنبه گذشــته مأموران کالنتری مهرآباد 
درحال گشتزنی در خیابان های این منطقه بودند که متوجه مرد جوانی شدند که کنار یک 

خودروی پارک شده ایستاده بود. مرد جوان ظاهری عجیب و یک کوله پشتی 
در دست داشت و با دیدن خودروی گشت پلیس، رویش را برگرداند و سعی 
کرد خود را از دید مأموران مخفی کند. همین واکنش او، شــک مأموران 
را برانگیخت و مأموران به ســمت او رفتند اما مرد جوان یکباره پا به فرار 

گذاشــت و به داخل یکی از کوچه ها دوید. مأموران به تعقیب او 
پرداختند و دقایقی بعد موفق شــدند راه فرار وی را سد و او را 
دستگیر کنند. مرد جوان مدعی بود که اهل شهرستان است 
و برای پیدا کردن کار به تهران آمده اســت اما وقتی مأموران 
دِر کوله پشتی او را باز کردند با اشیایی روبه رو شدند که ظاهرا 
عتیقه و تاریخی بودند. با کشف این اشیا، مرد جوان دستگیر 
و به کالنتری منتقل شد. همزمان مأموران به بررسی هویت 
او پرداختند و متوجه شدند که وی نگهبان سابق موزه ای در 
اســتان همدان بوده اما از مدتی قبل مسئوالن موزه به اتهام 

سرقت اشیاء تاریخی از وی شــکایت کرده بودند و پرونده او در 
مراجع قضایی در حال رسیدگی بود. از سوی دیگر معلوم شد که 
در کوله این مرد 13شیء تاریخی وجود داشته که تمامی آنها 
متعلق به دوره ایالمیان است. به گفته سرهنگ جلیل موقوفه ای، 
رئیس پلیس پیشگیری تهران، مرد جوان در تحقیقات اولیه 
به جرم خود و سرقت آثار تاریخی از موزه اعتراف کرد و مدعی 
شد که قصد فروش این آثار را در تهران داشته و به همین دلیل 
راهی پایتخت شده اما مورد ظن پلیس قرار گرفته و دستگیر 

شده است. با اعترافات متهم، وی در اختیار مرجع قضایی 
قرار گرفت.

مهم تریــن ســرنخ پلیــس برای 
دستگیری سارقان خانه های جنوب 
تهران یک قبــض پارکینگ بود که 
دزدان آن را در یکی از محل های سرقت جا گذاشته 

بودند.
به گزارش همشــهری، از مدتی قبل مأموران پایگاه 
هشــتم پلیس آگاهی تهران در جریان سرقت های 
ســریالی از خانه ها در مناطق جنوب و جنوب غربی 
پایتخت قرار گرفتند. بررســی ها نشــان می داد که 
در تمامی ســرقت ها دزدان ابتدا از نبود صاحبخانه 
مطمئن شــده و پس از آن قفــل در ورودی خانه را 
تخریب کرده و وارد آنجا شــده اند. آنها سپس اقدام 
به ســرقت پول های نقد، طال و اموال باارزش دیگر 
مانند تلویزیون، دوربین، لپ تــاپ و... کرده و از آنجا 
گریخته اند. شواهد به دست آمده در تمامی محل های 
سرقت نشان می داد که این سرقت ها توسط یک باند 
صورت گرفته است. باندی که به گواه تصاویر ضبط 

شــده در دوربین های مداربسته متشــکل از 4مرد 
بود که صورتشان را با ماسک پوشانده بودند. این 4 
نفرپس از پرســه زدن در کوچه ها، خانه هایی را که 
صاحبخانه در آن حضور نداشت شناسایی می کردند 

و دست به سرقت از آنجا می زدند.
درحالی که تحقیقات برای دستگیری این باند ادامه 
داشت، شکایتی تازه به دســت پلیس رسید. شاکی 
مردی بود که خانه اش هدف سرقت قرار گرفته بود. 
دزدان با ورود به آنجا یک دســتگاه تلویزیون، تلفن 
همراه، پول نقد و طالهای موجود در خانه را دزدیده 
بودند. شواهد اولیه نشان می داد که این سرقت نیز از 
سوی همان باند تحت تعقیب صورت گرفته است. اما 
نکته مهم این بود که به گفته صاحبخانه، پس از فرار 
دزدان یک قبض پارکینگ در خانه وی پیدا شده بود 
که متعلق به او نبود و شکی وجود نداشت که سارقان 
آن را جا گذاشته اند. با این سرنخ، تحقیقات پلیس وارد 
مرحله ای تازه شد. کارآگاهان موفق شدند خودروی 

دزدان را شناســایی کنند. محــل زندگی صاحب 
خودرو شناسایی و معلوم شــد که ۲ نفر از سارقان 
در آنجا زندگی می کنند. در یک عملیات ضربتی هر 
دو سارق توسط پلیس دستگیر شدند. آنها هر چند 
مدعی بودند که بی گناه هستند اما در ادامه مشخص 
شد   هر دو نفر، از سارقان سابقه داری اند   که در حال 
گذراندن دوران محکومیت خود در زندان بوده  و به 
تازگی توانسته اند از زندان مرخص بگیرند و پس از 
آزادی، نقشه سرقت های سریالی خود را عملی کنند.

سرهنگ علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی 
تهران با بیان این خبــر گفت: متهمان پس از انتقال 
به پایگاه هشــتم پلیس آگاهی به جرم خود اعتراف 
کردند و مدعی شدند که سرقت ها را با همدستی ۲نفر 
از دوستانشان انجام می دادند. آنها اعتراف کردند که از 
چند روز قبل که به مرخصی خارج از زندان آمده اند، 
سرقت ها را شروع کرده و در این مدت به 10خانه در 
محله های خانی آباد، یافت آباد و بزرگراه نواب دستبرد 

زده اند. به گفته ســرهنگ ولیپور گودرزی، ۲متهم 
دستگیر شده با دســتور قضایی برای کشف جرایم 
احتمالی دیگرشان در اختیار کارآگاهان هشتم پلیس 
آگاهی قرار گرفته اند. جســت وجو برای دستگیری 

۲همدست فراری آنها ادامه دارد.

انتظامی

خود می دیدند برای فرار از دســت آنها اقدام به 
تیراندازی کردند. از همان زمان درگیری مسلحانه 
میان مأموران و اشرار شروع شــد و قاچاقچیان 

که یارای مقاومت در برابر مأموران را نداشــتند 
بار دیگر سوار بر خودروی پرشــیا شده و این بار 
تالش کردند با اســتفاده از تاریکی شب از دست 

داخلی

مأموران فرار کنند. خودروی پرشــیا با ســرعت 
زیاد وارد محور کرمان-بم شد و این در حالی بود 
که با رسیدن تیم کمکی پلیس، عملیات تعقیب 
ادامه پیدا کرد. مأموران که مسیر فرار قاچاقچیان 
را کامال تحت کنترل داشــتند این بار در حوالی 
سه راهی راین در حوالی شــهر کرمان خودروی 
پرشیا را به تله انداختند، اما قاچاقچیان بار دیگر 
دست به اسلحه شدند و شروع به تیراندازی کردند. 
آنها که تا دندان مسلح بودند، تالش می کردند با 
رگبار گلوله مأموران پلیس را عقب برانند، ولی با 
آتش پرحجم پلیس روبه رو شدند و ساعتی پس 
از این درگیری مسلحانه بود که ناگهان همه  چیز 
آرام شد. دیگر هیچ گلوله ای از سمت قاچاقچیان 
شلیک نمی شد و این یعنی تمامی آنها کشته شده 
بودند. کمی بعد معلوم شد که هر 6مرد شرور که 
سوار بر پرشیا بودند به ضرب گلوله  مأموران از پای 
درآمده اند و این در حالی بــود که در جریان این 
درگیری مسلحانه، یکی از مأموران به نام سرهنگ 
دوم علی برزگرپور به شهادت رسید و 5نفر دیگر 
از مأموران نیز مجروح شدند که با حضور تیم های 

امدادی به سرعت به بیمارستان انتقال یافتند.
به گفته سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی 
استان کرمان در جریان این عملیات و با توقیف 
خودروی وانت قاچاقچیان 697کیلو موادمخدر 
شامل: 508کیلو و 500گرم تریاک و 188کیلو 
و 410گرم حشیش و همچنین از محل درگیری 
مسلحانه 3قبضه سالح کالش، 17قبضه خشاب 

و مقادیر زیادی فشنگ جنگی کشف شد.

اشرار تحت تعقیب 
همزمان با کشته شدن 6شرور مسلح، تحقیقات 
مأموران برای شناسایی هویت آنها آغاز و معلوم شد 
که این افراد از اشرار مخوفی هستند که از سال ها 
قبل تحت تعقیب پلیس بودند. آنها ازجمله اشراری 
بودند که در جریان ناامنی های زیادی در مرزهای 
جنوب شرق کشور نقش داشتند. همچنین معلوم 
شد که این افراد همان اشراری بودند که چند سال 
قبل و در حوالی شهر بردســیر کرمان با شلیک 
گلوله یکی از مأموران پلیس را به شهادت رسانده 
بودند. این افراد همچنیــن در قاچاق بین المللی 
مواد مخدر از طریق مرزهای کشور نقش داشتند 
که با کشته شدن تمامی آنها در عملیات ضربتی 
پلیس کرمان، پرونده آنها برای همیشه بسته شد.

شهید علی  برزگرپور
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روزنامه فرانکفورتر آلگماینه ]آلمان[

بحران گازی در اروپا

روزنامه فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ در صفحه نخست 
خود به موضوع کاهش دوباره صادرات گاز روسیه به آلمان 
پرداخته و نوشته: تنها 6روز پس از آغاز مجدد صادرات گاز 
روسیه از طریق خط لوله نورد استریم-1، حجم عرضه گاز به 
نصف کاهش پیدا کرده است. شرکت گازپروم روسیه اعالم 
کرده که از چهارشــنبه)امروز( حجم گاز صادراتی خود را 
از 40درصد به 20درصد کاهــش خواهد داد؛ به این ترتیب 
روزانه تنها 33میلیون مترمکعب گاز از طریق نورد استریم 
به آلمان صادر خواهد شــد که دلیلش تعمیر یک توربین 
دیگر اعالم شده است. هفته گذشته والدیمیر پوتین تهدید 
کرده بود که ممکن است 26جوالی)4مرداد( عرضه گاز از 

طریق نورد استریم-1 متوقف شود.

صدها هزار نفر از مردم تونس در 
دسامبر2010 پس از خودسوزی 
جوانی سبزی فروش به نام »محمد 
بوعزیزی« به خیابان های پایتخــت ریختند تا با 
شعار »الشعب یرید إســقاط النظام«، در اعتراض 
به فقر و فســاد، حکومت 23ســاله زین العابدین 
بن علی را سرنگون کنند. آنها خواستار پایان دادن 
به استبداد و استقرار دمکراســی بودند. همان ها 
کــه خواهان دمکراســی بودند، شــاید تصورش 
را هم نمی کردند که 12ســال بعد مجبور شــوند 
صندوق های رأی را تحریم کنند. قهر مردم تونس 
با صندوق های رأی را در مشارکت بسیار پایین آنها 
در دومین همه پرسی قانون اساسی پس از »انقالب 
یاسمین« که روز دوشنبه برگزار شد، می توان دید. 
از جمعیت 12میلیونی تونس، 9میلیون و 300هزار 
نفر واجد شرایط رأی دادن بودند. مقامات رسمی 
برگزار کننده همه پرسی، شامگاه دوشنبه پس از 
پایان رأی گیری، نرخ مشــارکت در این انتخابات 
را حدود 28درصد اعالم کردند؛ آماری که در همه 
انتخابات های برگزار شده طی 12سال گذشته پس 
از انقالب بی سابقه است. نخستین نتایج غیررسمی 
نشــان می دهد که 92درصد از رأی دهندگان، به 
پیش نویس قانون اساسی جدید مورد نظر »قیس 
سعید«، رئیس جمهور این کشور، پاسخ مثبت داده  
و از تغییرات مورد نظر او حمایت کرده اند. اما این 
92درصد، کمتر از یک سوم کل تعداد افراد واجد 

شرایط شرکت در همه پرسی بوده است.
البته آمار بسیار پایین مشارکت شهروندان تونس 
در رأی  گیری چندان هم عجیب نبود، چراکه تقریبا 
بســیاری از احزاب تونســی اعم از اسالمگرایان و 
سکوالرها، شرکت در همه پرسی برای تغییر قانون 

اساسی این کشور را تحریم کرده بودند.

قانون اساسی جدید چه می گوید؟
آمار پایین مشارکت در همه پرسی قانون اساسی 
تونس، همان ابتدای کار با واکنش قیس ســعید 
روبه رو شــد که این روزها نامش ســرخط خبرها 
شده اســت. او ادعا کرد که سیســتم رأی گیری 
موجود منعکس کننده اراده رأی دهندگان نیست 
و برهمین اساس اعالم کرد که نخستین اقدامش 
پس از همه پرسی، تهیه پیش نویس قانون جدید 
انتخابات خواهد بود. مشــخص است که سعید از 

نرخ پایین شرکت کنندگان در این انتخابات راضی 
نیست و بعد از همه پرسی دغدغه اش تغییر قانون 

انتخابات خواهد بود.
تونس ماه هاست که با بن بســت سیاسی دست و 
پنجه نرم می کند و همه پرسی قانون اساسی نیز با 
ادعای پایان دادن به همین بن بست سیاسی برگزار 
شده است. از حدود یک سال پیش که قیس سعید 
نخست وزیر را برکنار و مجلس را منحل کرد، وعده 
برگزاری یک همه پرسی برای تغییر قانون اساسی 
داده بود. سرانجام انتشار پیش نویس قانون اساسی 
جدید در کمتر از یک ماه پیش با هیاهو و انتقادات 

زیادی روبه رو شد.
قانون اساسی جدید تونس، به رئیس جمهور این 
اختیار را می دهــد که بدون تصویــب مجلس  یا 
صرف نظر از تصمیم قضات دیــوان عالی، دولت را 
معرفی  یا منحل کند. براســاس این پیش نویس، 
رئیس جمهــور همچنین می توانــد لوایحی را به 
مجلس ارائه کند و مجلس نیز موظف اســت که 
لوایح رئیس جمهــور را در اولویت همه طرح های 
خود قرار دهــد. در این پیش نویــس، همچنین 
رئیس جمهور در مقام فرماندهی عالی ارتش قرار 
گرفته و می تواند فرمان جنگ و صلح بدون تأیید 
مجلس را در دست داشته باشد. در قانون اساسی 
پیشنهادی، همچنین امکان برکناری قیس سعید 
تا قبل از پایان دوره پنج ســاله مسئولیتش یعنی 
در سال 2024 غیرممکن اســت. با رأی اخیر در 
همه پرسی، قانون اساسی جدید تونس، جایگزین 

قانون اساسی سال2014 خواهد شد.
طرفداران ســعید بر این باورند که قانون اساسی 
جدیــد، سیســتم حکومتی را ســاده کــرده و 
از هرج و مرج سیاســی ســال های پس از انقالب 
می کاهد، اما مخالفان همه پرســی قانون اساسی 

تونس نگرانند که تمرکز قدرت قوای مجریه، مقننه 
و قضایی در دست یک نفر، راه را برای بازگشت به 
حکومت تک نفره هموار کند. آنها به همین دلیل 

همه پرسی را تحریم کردند.

قیس سعید؛ از دانشگاه تا سیاست
شــرایط امروز تونس نتیجه اختالفات و درگیری 
یک شبه احزاب و گروه های سیاسی نیست. تونس 
امروز با مشکالت جدی ازجمله فعالیت گروه های 
تروریستی وابســته به داعش، بیکاری گسترده، 
فساد و بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.

طی دوران پس از انقالب، 2جریان عمده سیاسی 
این کشور شــامل اسالمگرایان و ســکوالرها در 
دســتیابی به شــعارها و اهداف خود برای رونق 
اقتصادی ناموفق بوده و بدتر از آن ناامنی طی این 
سال ها همواره بیشتر شده است. حزب اسالمگرای 
»النهضه« که مجلس را در دست دارد، اکنون خود 
را یک حزب دمکرات مســلمان توصیف می کند 
اما مخالفانش می گویند که این حــزب به اندازه 
کافی نتوانسته تغییرات وعده داده شده در انقالب 
را به ســرانجام برســاند. همین انتقادات متوجه 
سکوالرها نیز شده اســت و در این شرایط، قیس 
سعید به عنوان یک استاد بازنشســته دانشگاه و 
نامزد مستقل توانست در انتخابات سال 2019 به 
پیروزی قاطع دست یابد. او یک نیروی سوم بود که 
به راحتی توانست در میانه فساد حاکم بر تونس به 

قدرت برسد.
به طور کلی در جوامع پساانقالبی به دلیل شکست 
شــعارها و اهداف اولیه انقــالب، روی کار آمدن 
چهره های عوام گرا با شــعارهای همه پسند بسیار 
محتمل است. ســعید نیز یک بیگانه از سیاست 
است که طی 2سال گذشــته وارد صحنه سیاسی 

شده است. او هم شعار بی اعتقادی به فعالیت حزبی 
می دهد و هم به دنبال استقرار یک سیستم ریاستی 
است که همه اختیارات را در کاخ ریاست جمهوری 
متمرکز می کند. سعید، بحران های تونس را متوجه 
نظام سیاسی این کشور می داند و معتقد است که 
مجلس اجازه فعالیت کافی بــه رئیس جمهور را 
نمی دهد و به جای آن به یک رئیس جمهور مقتدر 

نیاز است تا سریع و قاطعانه عمل کند.

خداحافظی نخستین و آخرین کشور بهارعربی 
با دمکراسی

درصورتی که قانون اساســی پیشــنهادی قیس 
سعید بتواند با گذر از همه مراحل به عنوان قانون 
اساسی مستقر پیاده ســازی  شود، در عمل تونس 
به عنوان نخستین کشور بهار عربی که انقالب های 
زنجیره ای غرب آسیا و شــمال آفریقا از آنجا آغاز 
شد، در نهایت به آخرین کشوری تبدیل می شود 
که بــا بهار عربــی و چارچوب هــای دمکراتیک 

خداحافظی خواهد کرد.
واقعیت امروز تحوالت در غرب آســیا و شــمال 
آفریقا نیز حکایــت از آن دارد که حرکتی که پس 
از تونس به مصــر، لیبی،  الجزایر و یمن کشــیده 
شد، در هیچ کدام از این کشورها به نتیجه نرسید 
و حاصل آنچه در ســال2011 بهار عربی نامیده 
می شد، اســتقرار یک زمســتان طوالنی در این 
کشورها بوده است. در مصر، دولت منتخب مردم 
به ریاست »محمد مرسی«، فقط 2سال دوام آورد 
و کودتای ژنرال سیسی خیلی زود به عمر نخستین 
دولت غیرنظامی این کشور پایان داد. در لیبی نیز 
هرج و مرج و جنگ داخلی تــا به امروز ادامه دارد و 
شرق و غرب لیبی پس از 12سال هنوز نتوانسته اند 
بر ســر یک دولت منتخب واحد به نتیجه برسند، 
مضاف بر آنکه جوالن نظامیان در لیبی  مانند مصر، 
امان را از احزاب سیاسی این کشور بریده است. در 
دیگر کشورهایی مانند الجزایر و مغرب نیز، برخی 
اعتراضات مقطعی خیلــی زود با واکنش دولت ها 
روبه رو شــد و آنچه تغییر یافت، شخصیت هایی 
بودند که قربانی گروه ها و طبقات مسلط سیاسی 
و نظامی سابق شــدند؛ همان سرنوشتی که امروز 
در سودان هم دیده می شود و دولت نظامی ژنرال 
برهان قدرت را به صورت یکجانبه در کنترل خود 

گرفته است.

خزان بهار عربی در تابستان تونس
 با تغییر قانون اساسی و بازگشت اقتدارگرایی به تونس، آخرین سنگر تحوالت دمکراتیک

در کشورهای درگیر انقالب های بهار عربی هم فروریخت

نمایندگان طالبان و آمریکا در مذاکرات تاشکند بر سر چگونگی انتقال پول های بلوکه شده افغانستان دچار اختالف نظر شده اند
مذاکره طالبان و آمریکا بر سر دارایی های افغانستان

مقام های طالبــان و آمریــکا درباره آزادســازی 
میلیاردها دالر از ذخایر بانک مرکزی افغانســتان 
مذاکره کردند. ســه منبع آگاه از این مذاکرات به 
خبرگزاری رویترز گفته اند که گفت وگوها گرچه پیشــرفت هایی 
داشته اما دو طرف بر سر پاره ای از موارد اساسی، اختالفات جدی 

دارند.
بنابراین گزارش، یکی از موارد اختــالف، مخالفت طالبان با تغییر 
مقام های ارشد بانک مرکزی افغانستان است. نام یکی از این افراد که 
جزو رهبران ارشد طالبان است در فهرست تحریم های آمریکا دیده 
می شود. در این مذاکرات که در تاشکند، پایتخت ازبکستان، برگزار 
شده نماینده وزارت خزانه داری آمریکا نیز حضور داشته است. گفته 
شده، آمریکا در این مذاکرات به دنبال ایجاد صندوق امانی بازسازی 
افغانستان با مدیریت بانک جهانی است. طالبان و آمریکا همچنین بر 
سر تعیین مسئوالن این صندوق و هیأت نظارتی اختالف نظر دارند.

به گفته منابــع آمریکایی، این صندوق بــرای دریافت کمک های 
توســعه ای خارجی به افغانستان ایجاد خواهد شــد. براساس این 
طرح، با ایجاد صندوق امانی، یک هیــأت بر کمک های خارجی به 
افغانستان و نحوه استفاده از پول های بلوکه شده افغانستان که قرار 
است به این صندوق منتقل شود، نظارت خواهد کرد. گفتنی است 
که با ایجاد این صندوق، پول های بلوکه شده افغانستان در آمریکا 
نیز به این صندوق منتقل خواهد شد. حدود9میلیارد دالر از ذخایر 
مالی افغانستان در خارج از این کشور نگهداری می شود که 7میلیارد 

دالر آن در آمریکا است.

وزارت  خارجه آمریکا و دولت ســوئیس از اظهارنظــر در این باره 
خودداری کرده اند. بانک مرکزی افغانســتان نیز به درخواست ها 
برای اظهارنظر پاسخ نداده  اســت. این در حالی است که یک مقام 
طالبان که خواسته نامش فاش نشــود گفته طالبان ایجاد چنین 
صندوقی را رد نمی کند اما با پیشــنهاد آمریکا برای نظارت طرف 

سوم بر آن مخالف است.
به گفته کارشناسان، آزادسازی ذخایر بلوکه شده افغانستان شاید 
نتواند تمام مشکالت اقتصادی را که دولت طالبان هم اکنون با آن 
روبه رو است حل کند، اما می تواند روند کمک رسانی خارجی به این 
کشور را تسهیل بخشد. افغانســتان که با خشکسالی گسترده ای 
روبه رو است ماه گذشته زلزله مرگباری را نیز پشت سر گذاشت که 

بیش از هزار کشته داشته است. همچنین بنا بر آمارهای اعالم شده، 
میلیون ها افغانستانی  با قحطی و گرسنگی روبه رو هستند.

شاه محرابی اقتصاددان افغانستانی ـ آمریکایی که عضو شورای عالی 
بانک مرکزی افغانستان است، درباره مذاکرات گفته: »هنوز توافقی 
حاصل نشده اما از آنجایی که طالبان پیشنهاد تشکیل صندوق را 
رد نکرده، می توان گفت که گام مثبت رو به جلویی برداشته شده 

است.« 
به نوشته خبرگزاری رویترز، طالبان در این مذاکرات اعالم کرده که 
حاضر است تا به کارشناسان نظارتی اجازه دهد که برای نظارت بر 
قوانین مبارزه با پولشویی به افغانستان سفر کنند. طالبان در عین 
حال تأکید کرده اند که نگران هســتند ایده آمریکا برای تشــکیل 
صندوق امانی به تشــکیل یک ســاختار موازی بــا بانک مرکزی 
افغانستان منجر شود. طالبان همچنین با برکناری نور احمدآقا از 
معاونت ریاست بانک مرکزی افغانستان نیز مخالفت کرده است. نور 
احمدآقا در فهرســت تحریم های آمریکا قرار دارد. رویترز نوشته، 
تمرکز مذاکرات بر آزادسازی اولیه 3.5میلیارد دالر از دارایی های 
افغانستان است که دولت آمریکا برای کمک به مردم افغانستان پس 

از زلزله ماه گذشته کنار گذاشته است.
پس به قدرت رســیدن طالبان در سال گذشــته، بخش بانکداری 
افغانستان تقریبا از کار افتاده اســت اما آنچه بحران انسانی در این 
کشور را تشدید کرده، بیکاری گسترده و افزایش سرسام آور قیمت 
موادغذایی است که خود ناشی از خشکسالی، بحران کرونا و جنگ 

اوکراین بوده است. 

رویداد

گزارش

نئوفاشیست ها در کمین 
نخست وزیری ایتالیا

نظرسنجی ها نشان می دهد که رهبر حزب راست گرای 
برادران ایتالیا، شانس باالیی برای نخست وزیری دارد

محبوبیت باالی »جورجیا ملونی«، رهبر حزب نئوفاشیســتی 
»برادران ایتالیا« باعث شــده تا احتمال پیــروزی این حزب 
در انتخابات پیــش روی ایتالیا که قرار اســت در اوایل مهرماه 
برگزار شــود، افزایش پیدا کند. خانم ملونــی اکنون درحال 
دروکردن جوایزی است که از تبدیل کردن حزبش به تنها نیروی 
اپوزیسیون در برابر دولت ائتالفی »ماریو دراگی«، نخست وزیر 
مستعفی ایتالیا، نصیبش شده است. او همچنین از این ایده که 
قرار است به نخستین نخست وزیر زن ایتالیا تبدیل شود، نهایت 
بهره برداری را برای جذب آرا خواهد کرد. در کنار این امتیازات، 
حزب ملونی درنظرسنجی ها با صعودی کند اما مداوم توانسته 
24درصد از آرا را به دست آورد. این حزب همچنین در انتخابات 
محلی موفقیت های زیادی به دســت آورده و اکنون به یکی از 

احزاب پیشرو در ایتالیا تبدیل شده است.
پیشــرو بودن این حزب با اختالف یک امتیــاز از حزب چپ 
میانه دمکراتیک اتفاق افتاده است. اما در مجموع طیف راست 
افراطی و راست ها، جایگاه بهتری درنظرسنجی ها دارند. پس 
از حزب ملونی، حزب ملی گرا-پوپولیستی »لیگ« به رهبری 
»ماتئو سالوینی« با کســب 14درصد آرا رتبه سوم را به دست 
آورده است. حزب »فورزا« به رهبری »سیلویو برلوسکونی« با 
 کسب 8درصد آرا پس از حزب »5ستاره« که حزبی پوپولیستی

به شمار می رود، رتبه پنجم را به دست آورده است.

سابقه نئوفاشیستی حزب محبوب ایتالیا
حزب برادران ایتالیا که در ســال 2012از بال راســت حزب 
»مردمان آزادی« منشعب شده است، اصلی ترین وارث جنبش 
محافظه کار نئوفاشیستی در ایتالیا به شمار می رود؛ جنبشی که 
برآمده از خاکستر »جنبش  ائتالف ملی« و »جنبش اجتماعی 
ایتالیا« به رهبری »بنیتو موســولینی« است. در واقع، جنبش 
اجتماعی ایتالیا جنبشی اســت که توسط اعضای سابق حزب 
منحل شده فاشیســم ملی ایتالیا به وجود آمد. جنبش ائتالف 
ملی در ســال2009 به حزب »مردمان آزادی« تبدیل شد و 
بخش بزرگی از این حزب، امروز حزب برادران ایتالیا را تشکیل 
داده است. برادران ایتالیا از حق قانونی استفاده از نماد تاریخی 
شعله سه رنگ حزب مردمان آزادی برخوردار است. ایدئولوژی 
اصلی این حزب، ملی گرایی و محافظه کاری است. برادران ایتالیا 
در عرصه اتحادیــه اروپا هم به عضویت حــزب محافظه کاران 
و اصالح طلبــان اروپایــی درآمــده و ملونی از ســال2020 
تاکنون رهبری آن را به عهده گرفته اســت. این حزب مخالف 
 اروپای فدرال بــوده و به دنبال تحقق ایده کنفدراســیون ملل

 اروپایی است.
ملونی همواره ارتباط میان حزب خود و ایدئولوژی فاشیســم 
را انکار کرده اســت، اما بســیار محتاطانــه از محکوم کردن 
چارچوب های این ایدئولــوژی اجتناب می کنــد. با این همه 
بسیاری از کارشناسان سیاسی، هویت این حزب را با سنت های 
نئوفاشیستی در ارتباط می دانند. کارشناســان همزمان باور 
دارند سیاســت این حزب، ترکیبی از سنت های نئوفاشیستی 
با ایده های محافظه کارانــه جریان اصلی سیاســت و عناصر 
نئولیبرالیســم ازجمله آزادی بازارها و کسب وکارهاســت. با 
این همه تعدادی از اعضای این حزب احساســی نوســتالژیک 
نسبت به آرمان های موسولینی دارند؛  اگرچه ملونی تا به امروز 

توانسته فاصله خود را از موسولینی حفظ کند.

خط مشی جورجیا ملونی
جورجیا ملونی کــه خود را مدافع مفاهیــم بنیادینی مانند 
خانــواده و هویت ملی معرفــی می کند، از سیاســت های 
ملی گرایانه برای مقابله با نرخ پایین زاد و ولد در کشور، ارائه 
خدمات رایگان مهد کودک هــا و تخصیص 400یورو در ماه 
به عنوان کمک هزینه نگهداری از کودکان حمایت می کند. 
ملونی همچنین سیاست های ضدمهاجرتی داشته و قصد دارد 
بنادر و مرزها را به روی پناهجویانی که از لیبی خود را به ایتالیا 
می رسانند ببندد. او با »ویکتور اوربان« نخست وزیر ملی گرای 
مجارستان و همچنین با احزاب راست افراطی »اجماع ملی« 
در فرانســه، »ووکس« در اســپانیا و با طیف راست افراطی 

آمریکا روابط دوستانه و نزدیکی دارد.
این سیاستمدار 45ســاله در آســتانه انتخابات در بعضی 
از حوزه ها رویکــرد خود را تلطیف کرده اســت؛ برای مثال 
برخالف رویکرد ســابقش، تضمین داده که از حق ســقط 
جنین در ایتالیا حمایت خواهد کرد. او همچنین از آغاز جنگ 
اوکراین تاکنون حمایت های خفیفی از اوکراین و ناتو به عمل 
آورده تا در خالف مســیر سیاســتمدارانی نظیر سالوینی و 
 برلوسکونی که با رئیس جمهور روسیه روابط دوستانه ای دارند 

شنا کرده باشد. 
برادران ایتالیا همچنین از رویکرد ضد اتحادیه اروپایی خود 
فاصله گرفته  و اکنون دیگر عالقه ای به ترک اتحادیه اروپا یا 
منطقه یورو از خود نشــان نمی دهد و ادعا دارد به »اروپای 
ملت ها« متمایل شده است. این موضع گیری تلطیف شده تا 

حدودی به 200میلیارد یورو بودجه ای که ایتالیا از محل 
صندوق کمک هزینه کرونای اتحادیه اروپا دریافت 

کرده، مرتبط اســت. از ســوی دیگر، ملونی در 
ماه های اخیر روابط دوستانه ای با روشنفکران 

و سیاستمداران راســت گرا و نه لزوما 
راست های افراطی برقرار کرده و این 

اقدام وجهه او به عنوان یک نامزد 
مناسب نخست وزیری را بهبود 

بخشیده است. 
او با اتکا بر منش خشــک و 
جدی، پس زمینه خانوادگی 

برآمده از طبقه کارگر و حضورش 
به عنوان یک زن در محیط سیاســی 

کامال مردانه ایتالیا توانســته محبوبیت 
زیادی برای حزب برادران ایتالیا به دست 
آورد؛ به ویــژه در مناطــق روســتایی و 
حاشیه شهرها و بر همین اساس تاکنون 
توانســته در چندین انتخابات محلی در 
شــمال ایتالیــا پیروزی هایی به دســت 
آورد؛ پیروزی هایی که بــا توجه به نتایج 
نظرسنجی ها انتظار می رود ادامه دار باشند.

سیدحسن نصرهللا 
دبیرکل حزب هللا لبنان

دربــاره ناتــوی خاورمیانــه بایــد بگویم که 
بســیاری در مورد آرزوهــای خود صحبت 
می کننــد. بایــدن فقــط بــرای نفــت بــه 
منطقه سفر کرد. اولویت بایدن و آمریکا 
مقابلــه بــا روســیه در اوکرایــن اســت. به 
همین دلیل، مخالف هر جنگی هستند. 
آنان خواســتار جنگی نیســتند که باعث 

انفجار منطقه شود.)المیادین( 

مصطفی الکاظمی 
نخست وزیر عراق

عراق اقدامات خود را درباره حمله ترکیه 
به استان دهوک با شورای امنیت شروع 
کرده اســت. ما از ســازمان ملل و جامعه 
جهانــی می خواهیــم به نظر عــراق درباره 
حمله اخیر ترکیه به استان دهوک توجه 
کننــد؛ توجهــی کــه در راســتای تقویــت 
حاکمیت عراق بر اراضی خود و محافظت 

از شهروندانش باشد.)اسپوتنیک(

گام نخست برای رفع 
بن بست سیاسی در عراق 

سرانجام پس از ماه ها کش وقوس سیاسی در عراق، 
ائتالف شیعیان موسوم به »چارچوب هماهنگی« 
محمد شیاع الســودانی را به عنوان نامزد پست 
نخســت وزیری معرفی کرد؛ چهره ای که سابقه 
ریاســت چند وزارتخانه را دارد.  ناظران سیاسی 
بر این باورنــد که انتخاب نامزد نخســت وزیری 
پس از 9ماه کشمکش  سیاســی، نخستین گام 
برای رفع بن بست سیاســی در این کشور است. 
الســودانی متولد1970 دارای لیســانس علوم 
کشــاورزی و دبیر کل جریان »الفراتین« است. 
او به عنوان نامزد کرســی نخست وزیری انتخاب 
شــده اما پیش از برگزاری نشست مجلس برای 
رأی اعتماد بــه او، 2حزب اصلــی کردها یعنی 
حزب دمکرات و حزب اتحادیه میهنی کردستان 
باید بر سر نامزد ریاســت جمهوری توافق کنند. 
پیش از ایــن، توافقی میان ایــن دو حزب وجود 
داشــت که رهبری اقلیم کردســتان در اختیار 
دمکرات ها باشــد و ریاســت جمهوری عراق در 
اختیار اتحادیــه میهنی. اما ایــن توافق اخیرا از 
بین رفته اســت و دمکرات ها با ابقای برهم صالح 
در جایگاه ریاســت جمهوری موافقت نکرده اند. 
طبق قانون اساسی عراق، کرسی ریاست مجلس 
سهم ســنی ها، نخست وزیری ســهم شیعیان و 

ریاست جمهوری هم سهم کردهاست.
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روگردانی جوامع عربی از دمکراسی
نظرسنجی جدید مؤسسه »عرب بارومتر« نشان می دهد که شهروندان جهان عرب در حال از دست 
دادن اعتقاد به توانایی و کارایی دمکراسی برای ایجاد ثبات و رفاه اقتصادی در کشورهای شان هستند. 
از حدود 23هزار نفری که در 9کشورعربی و فلسطین مورد پرسش واقع شدند، بیشتر آنها گفته اند 
که اقتصاد کشورشان تحت یک ساختار دمکراتیک، ضعیف تر شده است. براساس این گزارش، در 
عراق، تونس، لیبی، اردن، لبنان، سودان، مراکش و فلسطین، تعداد افرادی که اعالم کرده اند از نظر 
آنها اقتصاد در دوران دمکراسی ضعیف شده ، به طور متوسط به بیش از 50درصد رسیده است. همچنین 
بیش از نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند که آنها بیشتر به دنبال چگونگی اثربخشی و 
کارایی دولت هستند تا شکل و شمایل آن. بیشتر افراد همچنین معتقدند که کشورشان به یک رهبر 

مقتدر برای تغییر قوانین جاری نیاز دارد تا تغییرات اساسی در کشورشان ممکن شود.

مکث

ماریا زاخارووا
سخنگوی وزارت خارجه روسیه

درخصوص مواضع غیرسازنده تل آویو 
در ماه های اخیر نسبت به روسیه اظهار 
تأسف می کنم. متأســفانه در ماه های 
اخیر ما بیانیه های غیرسازنده و مهم تر 
از همــه، لفاظی هــای مغرضانــه ای را 
از ســوی اســرائیل شــنیده ایم. وقتــی 
موضــع تل آویــو در مســیر حمایــت از 
دولــت اوکرایــن و نــه مــردم اوکرایــن 
ترســیم می شــود، پرســش های زیادی 

را ایجاد می کند.)راشاتودی(
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گرینویچ

کمربند 6میلیون دالری

 

داالس:  یکی از مهم ترین کمربندهای قهرمانی 
محمد علی کلی، اســطوره بوکس جهان که در 
مبارزات دسته سنگين وزن کســب شده بود به 
قيمت 6.18ميليون دالر فروخته شد.محمد علی 
این کمربند را ســال1974 در مبارزه   ای سنگين 
موســوم به »غرش جنگل« مقابل جورج فورمن، 
قهرمان بدون شکست آن زمان دسته سنگين وزن 
جهان در کينشاسا به دست آورد. اسطوره بوکس 
جهان در این مبارزه معروف که یکی از مهم ترین 
رویدادهای ورزشی قرن بيستم لقب گرفت پيش 
از پایان راند هشــتم در حضور 60هزار تماشاگر 
جورج فورمن را نــاک اوت کرد و صاحب کمربند 
قهرمانی سنگين وزن بوکس جهان شد. کمر بند 
قهرمانی محمد علی کلی در یک حراجی شــهر 

داالس آمریکا به فروش گذاشته شد.

 وقتی فحش 
به آزمایشگاه می رود

راز پرواز نکردن پنگوئن ها
 

لندن: تيمی از محققان بين المللی می گویند با تجزیه و تحليل 
ژنتيک پنگوئن ها دریافته اند که چگونه این حيوانات در حدود 
60ميليون سال پيش از اجدادی با قدرت پرواز، به شناگران 
آب دوست امروزی تکامل یافته اند. آنها با استفاده از داده های 
ژنتيک و فسيل های موجود، ژنوم پنگوئن ها را با ژنوم پرندگان 
دیگر مانند پليکان و مرغ دریایی آلباتروس مقایســه کردند. 
به گزارش ایندیپندنت، آنهــا دریافتند که بدن پنگوئن ها در 
واکنش به تغييرات آب و هوایی گذشــته زمين تکامل یافته  
و به طور منحصر به فردی برای توانایی تطبيق با سخت ترین 
شرایط سازگار شده است. دانشمندان تصور می کنند خاستگاه 
اصلی پنگوئن های باســتانی، نيوزیلند در نزدیکی سواحل 
اســتراليا در حدود 60 ميليون ســال پيش بوده است و این 
جانوران ســپس از آن جا به آمریکای جنوبی و قطب جنوب 
مهاجرت کرده اند. به گمان محققان حدود 30 تا 40 ميليون 
ســال پيش گروه های بعدی پنگوئن ها احتماال سوار بر یک 
جریان اقيانوسی قوی، به نام »جریان پيراقطبی جنوبگان«، به 
سمت قطب جنوب آمده اند. پنگوئن ها قبل از تشکيل الیه های 
یخی قطبی توانایی خود را برای پرواز از دســت داده اند چرا 
که بلند شــدن از زمين، برای پرندگانی که در حال تبدیل به 

شناگرانی ماهر بودند، مستلزم صرف انرژی زیادی بود.

گذرنامه جعلی برابر اصل
 

لندن: رســانه دیلی ميــل طــی گزارشــی در گفت وگو با 
کارشــناس ها تأیيد کرد که گذرنامه های جعلی جدیدی که 
در آلبانــی تهيه و توزیع می شــوند از نظــر تکنولوژی چاپ، 
هولوگرام و واتر مارک ها تفاوتی با انواع اصل آن ندارند و این کار 
نگهبان های فرودگاه ها در انگلستان را بسيار دشوار کرده است. 
این گذر نامه ها که به قيمت 3500پوند خرید و فروش می شوند 
بيشتر در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و تيک تاک تبليغ 
می شوند و مامور های فرودگاه ها از روش های دیگری برای پی 
بردن به جعلی بودن گذرنامه های یاد شده استفاده می کنند. 
اخيرا مأموران یاد شده با طرح پرسش هایی که دروغ مسافران 
قاچاق را نمایان می کند چنين افرادی را دســتگير می کنند. 
گذرنامه های جعلی همچنين به مجرمان و تروریســت ها این 
امکان را می دهد که به طور کامل پشت هویت جعلی خود پنهان 
شوند. با تقلب، شغل پيدا و به راحتی برای خود حساب بانکی باز 
کنند. به همين دليل بازرسی های مرزی انگلستان با دارندگان 

چنين گذرنامه هایی برخورد قانونی شدیدتری می کند.

برداشت توت فرنگی در شهرك  گلخانه ای هشتگرد   عکس: حمید وکیلی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

  خاکستری های رو به سفید 

آدم ها خاکستری هستند؛ نه تماما 
سفيد و نه یکســر سياه. باور دارم 
بســياری از آنها که پليد و تيره می بينيم، نقطه ای روشن در 
ضميرشان هست؛  روزنی که می شود اميد بست، قد بکشد و 

از تاریکی ها بکاهد.
همين چندروز پيش شنيدم دزدی چراغ سقفی سردر دکانی 
را دزدیده است اما سر سيم ها را برهنه رها نکرده و با چسب 
پوشانده. حاال مدام آن دزد در کوچه پس کوچه های خياالتم 
راه می رود. او را می بينم که دلش نمی خواهد چون بسياری از 
آدم ها مشقت حرفه ای سخت را به جان بخرد.  پس شب هنگام 
راه می افتد در خيابان ها و کوچه های شــهر. لبه کالهش را 
می کشد پایين اما حواس اش به دور و بر است.  سر می چرخاند 
و هر کجا مالی دید که می شود ربود، می رباید. همين آقای 

دزد اما به دلش نيست، برق کسی را بگيرد.
حواسش هست با جان آدم ها بازی نکند.

او که از خيالم می رود، دزدی دیگر می آید؛ یکی که آخرین 
روز از فصل بهار، وقتی واژه های رکود و تحریم و تعدیل نيرو 
چنگ می زدند به ســينه اش، راه افتاده سمت خانه. رفته و 
نشسته توی اتاق و دلش نيامده به همسرش بگوید بيکارشده.

نشسته و نگاهش را دوخته به پرزهای موکت نخ نما. نشسته 
همان جا تا گوش هایش پر شــود از صــدای دخترکش که 
دندان درد امانــش را بریده. طاقت نياورده، دم غروب ســر 
گذاشــته به خيابان های پهن و باریک، به کوچه های کوتاه 
و بلند. برگشــته خانه و صبح دوباره رفته. هــی زنگ زده، 
گردن کج کــرده، بيکاری اما رهایش نکرده. وســط همين 
گشتن ها چشــمش افتاده به چراغ سر در یک دکان. دو دوتا 
چهار تا کرده، بعد ســياهی درونش که قد یک نقطه بود، قد 
کشيده. رفته است خانه. در جعبه ابزار کوچکش را باز کرده 
و حواس اش بوده که چسب بردارد تا سر سيم لخت نماند و 
برق کسی را نگيرد. بعد هم در آبی خانه اجاره ای را بسته و سر 

گذاشته به خيابان؛ خيابانی تاریک.

از  برگوليــو«  »خورخــه 
آرژانتيــن که حــاال »پاپ 
فرانسيس« واتيکان نام دارد 
و در مقام رهبری کاتوليک های جهان، بر سریر مقدس 
تکيه زده، این روزها به کانادا سفر کرده است. پادشاه 
حکومت دینی کاتوليک های جهان، به سرزمينی در 
آمریکای شــمالی با حکومتی زیر نام پادشاه بریتانيا 
و کشــورهای مشترک المنافع رفته اســت تا »به نام 
خدا«، توبه کند از رنجی که بوميان کانادا از کليسای 

کاتوليک متحمل شده اند.
 بوميان کانادا، همــان سرخپوســتانی که کودکان 
آنان به زور و به منظور جــذب در فرهنگ حاکم، به 
مدرسه هایی برده شدند که مدیریت بيش از 70درصد 
آنها با کليسای کاتوليک بود تا شبانه روزی، با آموزش 
مداوم، جذب فرهنگ و زبان و دین حاکمانی شوند که 
قرار بود آنان را متمدن کند. زین نمط کودکان شان، 
آنجا به تحصيل و کار مشغول شدند و زیست گروهی 
آموختند. البته این همه ماجرا نبود؛ بعدها کميسيون 
حقيقت یابی و آشــتی کانادا در بررسی های بسيار، 
کشــف کرد که شــمار زیادی از این کودکان مورد 
سوءاستفاده اخالقی و جنسی قرار گرفته اند، از آنان 
کار اجباری کشــيده شده اســت، به شماربسياری، 
تجاوز شده است و درباره بخش بزرگی از آنان که به 
آغوش خانواده بازنگشته اند، مدرسه پاسخگو نبوده و 
از سرنوشت آنان ابراز بی اطالعی کرده است. کم کم که 
نشانه های شفاف تری از این ماجرا یافت شد، فناوری 
ماهواره ای و راداری به کمک کشــف حقيقت آمد و 
گورهای دســته جمعی در منطقه هایی بومی کشف 
شد که این کودکان جدا شده از خانواده های خود، در 

آنجا به صورت مخفيانه، به خاک سپرده شده بودند. 
شمار این کودکان تا 150هزار تن تخمين زده شده و 
شمار حدودی این گورها نيز از یک هزار گذشته است. 
رهبر کليسای کاتوليکی که بيش از 1.2ميليارد پيرو 
دارد حاال دارد از بوميان کانادا برای این همه جنایت 
پوزش خواهی می کند. آدمی یاد تماشــای فيلم »دو 
پاپ« می افتد کــه در آن رقابت پرميــل کاردینال 
»جوزف راتسينگر« آلمانی و حضور بی ميل کاردینال 
»خورخــه برگوليــو« آرژانتينی در قصر تماشــایی 
واتيکان شــروع جذابی دارد. ماجرا که پيش می رود 

تا دوراهی تطهيــر، بندیکت شــانزدهم آلمانی، پی 
کناره گيری، گفته بود این خدمتگزار وفادار کليسا که 
طعم شيرین زندگی را نچشيد، پيرانه سر می خواهد 
بيشتر زندگی کند و پاپ بعدی، فرانسيس، به سنت 
اعتراف، خود را سبک کرد و گفت که در زمانه حکومت 
استبدادی نظاميان در آرژانتين، بی طرفی اختيار کرد 
تا کشيشان بمانند، هر چند بعد از آن، بی شمار انسان 
کشته شدند. تماشای »توبه« برای »تطهير« گذشته 
جالب است، که چون انسان، موجودی فرض می شود 
که با اعتراف، سبک می شود و اینجا تاریخ دارد سبک 
می شود از این همه استبداد و جنایت؛ با این جمله که 
»حکومت های استبدادی حق انتخاب ما را می گيرند« 

و »ضعف های ما را آشکار می کنند«. 
در آن فيلم هم از دیالوگ 2پــاپ کنونی و قبلی، این 
ســيلی محکم به صورت مخاطب می خورد که کليسا 
درباره آزار جنســی 9کودک سکوت کرد تا ایمان آن 
9ميليون پيرو کليســا ضربه نخورد و گناه کشيشان 
هم لکه ای فرض شــد که با اعتراف، پاک می شود و 
تا هشداری نيامد، پاپ وقت، نشــنيده بود که گناه و 
جنایت، لکه نيست که پاک شود، زخمی است عميق، 

که بر روح و جان انسان ها می ماند. 
هر دو پاپ البته زخم زیستن در زمانه استبداد را نيز 
چشيده بودند و این پاســداران سنت اعتراف گيری، 
روزی خود هم به عرصه سخت اعتراف رسيدند، حتی 
اگر در مقام و قدرت بزرگ تری قرار داشتند. چنان که 
شاید بشود گفت همان فيلم هم، برای سرازیری خشم 
مخاطبان بود عليه پاپ مســتعفی پيشين، تا بر پاپ 
کنونی مومن بمانند. ولی حــاال بر صفحه تلویزیون، 
جهان دارد تماشــا می کند که پاپ دارد پا می بوسد 
و توبه می کند و پــوزش می خواهد از جنایتی چنان 
عظيم که کليسا به نام خدا و دین مرتکب شده است 
در قامت قدرت. اما پاپ استبدادچشــيده نمی داند 
که برای پذیرش توبه باید متهمان را شناخت، اتهام 
را گفت، جنایت را شمرد و آمار آن را ارائه کرد؟ یا باز 
زمان و فناوری و رسانه، باید برای برمال کردن آنچه 
کليســا، آنجا و هرجا، بر مردم بومی و رنگين پوست 
و برده رفته اســت، تالش کند و شاید عمری قد داد 
و دوباره، به توبــه و تبرئه و تطهير بازگشــت؟ پاپ 
دهه سوم و هزاره ســوم، نيک می داند که از راه های 
التيام زخم قدرت، پيشــگيری از باز شدن زخم های 

جدید است. 

فرهنگ و زندگي

امیرعلی عالمه زاده

راه های التیام زخم قدرت

حافظ

چو باد، عزِم سِر کوی يار خواهم کرد
نفس به بوی خوشش ُمشکبار خواهم کرد

دانشــمندان به دنبال یــک گرایش 
معرفتی قدیمی موسوم به تجربه گرایی 
)Empiricism( و تحت تأثيــر »جان 
الک« مدعی هستند انسان فقط آنچه 
را که به واسطه تجربه برایش ملموس 
است درک می کند و بنابراین فقط مواد 
و امواج فيزیکی را زیر ميکروســکوپ 
و ابزار های علمی می برنــد اما این بار 
آنها فحش را به آزمایشــگاه بردند. بله 
فحش! ماجرا زمانی آغاز شد که وقتی 
اســکنی مغزی از فردی گرفته می شد 
به وی توهين شد و اســکنر ها تأثيری 
مشابه ســيلي خوردن را ثبت کردند. 

دانشمندان به ســرعت سراغ آزمایش 
رفتند و حتــی به افــراد داوطلب این 
آگاهی را دادند که آنها برای یک تحقيق 
در معرض ناســزا قرار می گيرند. نکته 
جالب ماجرا این بود که نتایج اســکن 
مغزی داوطلب ها حتی هنگام ناســزا 
و توهين ســاختگی هم درست مانند 
موارد قبلی و البته ســيلی خوردن بود. 
پژوهشگران دانشگاه اوترخت هلند که 
تالش می کردند ارتباط ميان احساس 
و زبان را بررســی کنند، در جریان این 
تحقيق واکنش های مغــز 79 زن را با 
استفاده از فناوری الکتروانسفالوگرافی 

و نصب رساناهایی روی پوست آنها مورد 
مطالعه قرار دادند. نتایج نشان می داد 
شــيوه واکنش مغز به 3گفتار )شامل 
توهين، تعریف و تمجيد، واقعيت های 
خنثی( متفاوت امــا واکنش مغزی به 
توهين درست مانند سيلی خوردن بود.

دکتر مارین استرویکسما، مسئول گروه 
پژوهشی که فحش را به آزمایشگاه برده 
بودند در این زمينه گفت:  مغز به درستی 
متوجه می شود که ســيلی خوردن و 
مورد توهين کالمی قرار گرفتن به یک 
اندازه دردآور اســت تا فــرد را وادار به 

واکنش کند.

جنگ تمام  شــده بود. ايران قطعنامه را پذيرفته بود و 
هر دوطرف بايد تا مرزهای قانونی خود عقب می رفتند. 
پذيرش قطعنامه از طرف ايران، اين تصور را برای آمريکا و 
انگلیس به وجود آورده بود که دولت ايران، ديگر به نقطه 
پايانی عمر خودش رسیده است؛ به همین خاطر به عراق 
فشار آوردند تا يک تهاجم گسترده ديگر را برنامه ريزی 
کند تا کار دولت ايران برای همیشه تمام شود. عراق از 
جنوب و غرب دوباره وارد خاك ايران شــد. تا نزديکی 
خرمشــهر پیش آمد. مهران را گرفت. قصرشیرين و 
سرپل ذهاب را تصرف کرد. حمالت موشکی و بمباران 
شهرها با شدت بی ســابقه ای دوباره از سر گرفته شد. 
مردم شهرها را تخلیه می کردند، همه  چیز به هم ريخته 
بود. کسی منتظر حمله دوباره عراق نبود. امام پیام داد 
که اينجا نقطه حیاتی کفر و اسالم است، ... بايد متر به متر 
بجنگید و هیچ چیز از هیچ کس پذيرفته نیست. ظرف 

يکی، دو روز دوباره جبهه ها پر از نیرو شد.
تمرکز اصلــی اين تهاجم ها غرب ايران بــود. قرار بود 
نیروهای عراقی تا سرپل ذهاب را تصرف کنند و بعد از 
آن، نیروهای منافقین تا تهران بیايند، حکومت را عوض 
کنند و دولت جديد تشکیل بدهند. اسم عملیاتشان را 
گذاشته بودند »فروغ جاويدان«. تمام هواداران منافقین 
از تمام دنیا در عراق جمع شده بودند. اين بزرگ ترين و 
حساس ترين عملیات آنها بود. منافقین آنقدر به ضعف 
رزمنده های ايرانی اطمینان داشتند که به نیروهايشان 
گفته بودند تا تهران بدون درگیری پیش خواهند رفت. 
قبل از شــروع پیشــروی منافقین، عراق تمام مسیر 
حرکت آنها را تا نزديکی کرمانشاه با بمب های خوشه ای 
و شیمیايی پاکســازی کرده بود. منافقین با تجهیزات 
کامل و حمايت توپخانه عراق، به سمت کرمانشاه حرکت 
کردند. اسالم آباد غرب را گرفتند. 40،50 کیلومتر مانده به 
کرمانشاه، درگیری ها شروع شد و ورق برگشت. منافقین 
که انتظار مقاومت و درگیری نداشتند، جا خورده بودند 
و خیلی زود پشــت گردنه چهارزبر که االن »مرصاد« 
نامیده می شود، متوقف شــدند. رزمنده های ايرانی که 
ظرف يکی، دو روز ساماندهی شده بودند، عملیات را به 
نام »مرصاد« آغاز کردند. تنها 2روز بعد، مسعود رجوی 
فرمان عقب نشــینی را صادر کرد. به نیروهای منافقین 
دستور داده شده بود که هرطور شده، سواره و پیاده از 
هر راهی که می توانند خود را به عراق برســانند. بعد از 
شکست منافقین در غرب و پیشروی رزمنده های ايرانی 
تا نزديکی بصره در جنوب، عراق اعالم آتش بس کرد و 

جنگ واقعا تمام شد.

تقویم / رویداد

  عملیاتی  که جنگ را تمام کرد

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینیــد. ما منتظريم تا 
نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، مشکالت و دغدغه هايتان را برای ما ارسال 
کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ است. 
متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

مريم ساحلی
روزنامه نگار

  قانون شکنی
 »مدال« نیست!

چاپلين کبير در اواخر فيلم »موسيو 
وردو« دیالوگی دارد که باید به خط زر 
نوشت و تا پایان دنيا مقابل دیدگان بنی بشر قرارداد. »وردو« که به 
اتهام قتل چند بانوی ثروتمند سالخورده محاکمه می شود، با طعنه 
به قاضی و دادستان و شهود و غيره می گوید: عجيب است که آدم 
اگر چند نفر را با طناب بکشد قاتل است و به اعدام محکوم می شود 
ولی اگر هزاران نفر را با توپ و بمب و مسلســل بکشــد می شود 

قهرمان جنگ و مدال هم می گيرد!
این دوگانگی عجيب که بسياری از امور برای عموم ممنوع و گناه 
اســت ولی برای برگزیدگان مباح، از تناقضات هميشگی داستان 
انسان بوده و شاید امروز هم فرق عمده ميان جوامعی که متمدن 
ناميده می شوند با ســایر ملل و نحل، رفع همين تناقض عمده به 
مدد آموزش و روشــنگری و اجبار باشــد. در اخبار می شنویم که 
نخست وزیر فالن کشور به واسطه سهل انگاری در برگزاری مهمانی 
در ایام کرونا و ادای چند دروغ برای الپوشانی آن، چنان مورد انتقاد 
و بازخواست و مطالبه عمومی قرار می گيرد که دستگاه حاکميت 
ناچار از اســتيضاح مکرر و در نهایت هم عزل او می شود، حتی به 
قيمت انداختن مملکت در گرداب بحرانی سياسی. بگذریم از شيوه 
زندگی و کار مسئوالن ممالکی که قرار نبوده در هيچ یک از شئون 
برای ما الگو باشــند، ولی در مألعام به طرز حيرت انگيزی مطابق 
نصيحت های بزرگان دین و فرهنگ مــا زندگی و رفتار می کنند؛ 
ساده زیست و ساعی اند و نورافکن رســانه های جمعی هم مدام بر 
تمام زوایای زندگی و دارایی هایشــان می تابــد و چيزی که مایه 

شرمساری باشد نمی یابد.
البته قرار نيســت همه مرغ هــای ســرزمين های دور را گله غاز 
بپنداریم. در همان حوالی هم تحقيقات اجتماعی نشــان می دهد 
ساکنان طبقات باالی اجتماع عموماً دچار عارضه خود برتر بينی اند 
و هرجا اجبار قانون یا دوربين رسانه در کار نباشد در گفتار و رفتار 
مصداق از ما بهترانند ولی تفاوت اینجاست که آن طرف ها تخطی 
از حدود قانون برای هيچ »از ما بهتری« مجاز و بدیهی نيست و به 
محض آنکه کسی پایش را از دایره خودپسندی و بی شعوری دراز 
کرد و از خط قرمز قانون رد شد، به او اعتراض می کنند و اگر افاقه 
نکرد دودمانش را به باد می دهند، تا جایــی که بارها و بارها ناچار 
به عذرخواهی از عموم مردم شــود و باد غبغبش را نيشــتر افکار 

عمومی خالی کند!
این طرف ها اما مدار دنيا بر معيار دیگری می چرخد و انگار نخستين 
نشانه »بزرگی« همانا تقدیم مقراض طالیی برای قيچی زدن روبان 
قانون است! پدری که بر گفتار و رفتار فرزندان ایراد می گيرد، خود 
را مجاز به زیر پا گذاشتن آداب و پوشش و سخن می داند، و رئيس 
اداره و بنگاه از رعایت ساعات ورود و خروجی که زیردستان مکلف 
به رعایتش هســتند آزاد اســت! ورود خودروی شاسی بلند چند 
ميلياردی به معبــر ممنوع و بی محلی اش به حق تقدم ســایرین 
برای همه عادی اســت و کســی از توهين زورمدار به فرودست 
اندوهگين نمی شــود. صف منتظران خدمــات عمومی هرگز به 
قدوم مدیران کل مزین نمی شود، ولی قرق کردن اماکن همگانی 
حق مسلم شان است. عبور از چراغ قرمز و خط ویژه و صف انتظار 
پرواز و غيره و غيره گویا جزو حقــوق اوليه و مادرزادی اعاظم قوم 
است، و انتظار شفاف سازی  و پاسخگویی در باب امور محوله از آنان 
جزو خياالت محال به شمار می رود. تازه اگر پرسش کننده بيچاره 

گوشمالی نشود!
چه کنيم که زیر آسمان ما هم قانون شــکنی و قانون گریزی لکه 
ننگی بر پيشانی از ما بهتران شود و نه مدال افتخار بر سينه شان؟ 
کدام شــيوه درمانی ممکن اســت مانع از آن شــود که بعد از هر 
پيشرفتی مثل قبل بمانيم تا سایرین را در جایگاهی فروتر از خود 
و خود را مستحق خوارشماری آنان نبينيم؟ این همه گيری مرگبار 
عقده مندی را کدام واکسن نجات بخش درمان خواهد کرد تا دیگر 
پله های ترقی را بــا لگدکوب کردن آداب و قوانيــن طی نکنيم و 
صدرنشينی مان از سعه صدر باشــد، نه از دوالپایی؟ واقعاً تا کی و 

کدام و چگونه؟

پیمان شوقی
روزنامه نگار

 نهال خوب
 برای نسل خوب

خيلی از ما دهه شصتی ها و البته نسل های قبل تر، خاطره قصه گویی های 
پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان وقتی دور کرســی جمع شده بودیم، را 
خوب به یاد می آوریم. قصه هایی که مرغ خيالمان را پرواز می داد و دنيای 
ناشناخته ای را برایمان تصویر می کرد. بچه های نسل های بعد از ما، کمتر 
با دنيای قصه ها و داستان های خيالی آشــنایی دارند و دنيایشان اغلب با 
بازی های کامپيوتری گره خورده است. به همين دليل نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور قرار است دومين دوساالنه قصه گویی را با عنوان »نهال اميد« 
با شعار »قصه خوب؛ نسل خوب« و با هدف ترویج قصه گویی برگزار کند. 
 این جشنواره در 2 بخش قصه گویی صحنه ای و قصه گویی دیجيتال و در 
3 سطح ملی، منطقه ای و استانی برگزار می شود. عالقه مندان به شرکت در 
بخش قصه گویی صحنه ای باید با فيلمبرداری از قصه گویی خود به صورت 
حضوری و بر صحنه، بدون استفاده از جلوه های صوتی و تصویری و تدوین، 
به وبگاه جشنواره ارسال کنند. آنهایی هم که قصد دارند در بخش قصه گویی 
دیجيتال شــرکت کنند، باید قصه گویی خود را در بســتر نرم افزارهای 
دیجيتال و به صورت الکترونيکــی )ترکيبی از تصویر، ویدئو، متن، صدای 
قصه گویی، انيميشن و غيره( تهيه و فایل ویدئویی خود را به جشنواره ارسال 
کنند. در این جشنواره موضوعاتی مثل »مسائل روز جامعه«، »موضوعات 
آزاد«، »سبک زندگی ایرانی- اسالمی«، »شعار سال؛ توليد دانش بنيان و 
اشتغال آفرین« )موضوع ویژه( به عنوان موضوعات محوری درنظر گرفته 
شده. ضمن اینکه تمامی محورهای فوق با رویکرد انگيزشی، اميدآفرینی، 
هویت بخشی و توجه به معنویت و اخالق تعيين شده است. این جشنواره 
می تواند نســل جدید را با قصه های قدیمی آشنا و بار دیگر این داستان ها 
را زنده کند. عالقه مندان برای شرکت در جشنواره تا 31 مرداد ماه فرصت 
دارند آثار خود را به جشنواره ارســال  کنند. پس از بررسی آثار ارسالی و 

داوری، افراد واجد شرایط به تفکيک استان انتخاب می شوند.

فاطمه عباسیدریچه
روزنامه نگار
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 درباره مجازات  
جایگزین حبس 

از نوآوری هــای قانــون مجازات اســامی 
مصوب١٣٩٢ مجازات جایگزین حبس است 
که قبل از ســال٩٢ در قانون مجازات ایران 
وجود نداشــته اســت. قانون ٩٢ با تکیه بر 
اصل شــخصی بودن مجازات هــا و با توجه 
به آثار زیانبار مجازات حبــس که دامنه آن 
آینده محکوم و خانواده او را در بر می گیرد و 
هزینه بسیاری برای دولت دارد، مجازات های 
جایگزین حبس را تصویب کرده که شــامل 
دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای 
نقدی، جزای نقدی روزانــه و محرومیت از 
حقوق اجتماعی اســت و درصورت گذشت 
شــاکی و وجود جهات تخفیــف مجازات با 
ماحظه نوع جــرم و کیفیت ارتــکاب آن، 
آثار ناشی از جرم، ســن، مهارت، شخصیت 
و ســابقه مجرم و وضعیت بزه دیده تعیین و 

اجرا می شود. 
براســاس یافته های کیفرشناســی، حبس  
آثار مخربی بر فرد خواهد داشــت و ضرر آن 
از سودش بیشتر اســت، به خصوص در مورد 
محکومین بدون ســابقه و اطفــال بزهکار. 
نحوه نگهــداری زندانیان، فســاد در زندان، 
رعایت نشــدن بهداشــت در زندان و اشباع 
زندان هــا کمکی بــه بازپروری شــخصیت 
محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی کند 
و تأثیر منفی، آســیب های روحی و روانی بر 
محکوم و اطرافیان او، همچنین بر ســامت 
جامعه از لحاظ جرم  شناسی، جامعه شناسی 

و روانشناسی خواهد داشت. 
حال باتوجه به تصویب این قانون از سال٩٢ 
مجازات های جایگزین حبــس برای برخی 
مرتکبان جرایم عمدی و غیرعمدی با حبس 
٣ماه تا ٢ســال درنظر گرفته می شــود. هر 
چند که تنهــا تصویب قانون کافی نیســت 
و پیگیــری وضعیت محکومــان به حبس و 
جایگزیــن حبس و بررســی های تخصصی 
در مورد نتایــج حاصله از صــدور حکم گام 
بعدی برای اصاح مجرمان به شمار می رود. 
مطابق آمارهای اعام شده تاکنون در مورد 
صدور احکام جایگزین حبس و در راســتای 
کاهش جمعیت کیفــری و مجازات حبس، 
از تیر١4۰۰ تا پایان خــرداد١4۰١، ٢٣۰٩ 
رأی جایگزیــن حبس در اســتان هرمزگان 
صادر شده که ٢هزارو١٢٣نفر از آنها محکوم 
به جزای نقدی، ٩4نفــر از آنها ملزم به انجام 
خدمات عمومی رایگان، ۶4نفر جزای نقدی 
روزانه، ١١نفر محــروم از حقوق اجتماعی و 
همچنین 8نفر از آنها دوره مراقب را ســپری 
می کنند. یکی از تدابیر درنظر گرفته شــده 
در این استان استفاده حداکثری از پابندهای 
الکترونیکی بــرای متهمان و محکومان بوده 
است. به این صورت که آزادی افراد با نظارت 
الکترونیکی١٣٩٢ است که سبب رسیدن به 
نتایج مؤثرتری نسبت به مجازات زندان شده 
اســت. هم اکنون تعداد ٢١۶دســتگاه پابند 
الکترونیک، دراین استان، نصب و به صورت 
مســتمر تحت نظــارت و رصد سیســتمی 
است؛ همچنین تعداد ١٣٢دســتگاه پابند 
الکترونیک نیز اجرا و محکومان پس از اجرای 
کامل حکم و سپری شدن مدت محکومیت، 

آزاد شده اند. 
همچنین در اســتان آذربایجان شــرقی در 
٣ماه اول ســال١4۰۰ در دادگستری استان 
آذربایجان شــرقی، تعــداد ٢۶۵4فقره رأی 
مجازات جایگزین حبس صادر شــده است. 
ظرفیت ۶ماه اول ســال١4۰۰ برای اجرای 
مجازات های جایگزین حبس ویژه استفاده 
از خدمات عمومــی رایگان در کل اســتان 
آذربایجان شرقی ۵4٩نفر بوده است و تعداد 
٢۶۵4فقره رأی مجــازات جایگزین حبس 
صادر شده اســت. ٢۶۵8فقره رأی مجازات 
جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و الزام به 
خدمات عمومی رایگان صادر شده که میزان 
مجازات های مفید از نــوع خدمات عمومی 
درصد خیلی کمی از آنها را به خود اختصاص 

داده است.
در اســتان قزوین بیــش از ١8هــزار رأی 
جایگزین حبس در ٩ماهه ابتدایی سال جاری 
صادر شــد. همچنین در استان فارس صدور 
8هزارو484 حکم جایگزین حبس در سال 
گذشته ٢٢درصد از مجازات های حبس را به 
احکام جایگزین اختصاص داد. از نکات قابل 
ذکر اجرای مجازات جایگزین حبس براساس 
تصمیم گیری های مناســب قضات اســت، 
چرا که بزهکارانی در جامعه وجود دارند که 
صدور حکم جایگزین صرفــا کمکی خواهد 
بود برای سوءاستفاده و ارتکاب آسان تر جرم 
توسط آنها. البته این مسئله توسط قانونگذار 
پیش بینی شــده و صدور مجازات جایگزین 
حبس شرایط خاصی را می طلبد و نظر قضات، 
تحقیق و کسب اطاعات در مورد متهم قبل 
از صدور حکم تأثیر دو چندان در این زمینه 

خواهد داشت.
 بــا توجه بــه مطالــب ذکر شــده می توان 
نتیجه گرفت کــه از دیرباز هــدف مجازات 
تأدیب و اصــاح مجرمین بــوده اما با توجه 
به تحقیقات به عمل آمــده مجازات حبس 
در راه رســیدن به این هــدف چندان موفق 
نبوده کما اینکه اصــاح و بازپروری مجرمی 
که سال های طوالنی از عمر خود را در زندان 
در کنار مجرمین دیگر ســپری کرده و حتی 
در مواردی از ســنین پایین در زندان بوده و 
به نوعی شخصیت اش در زندان شکل گرفته 

بسیار دشوار و حتی غیرممکن هم باشد.

فاطمه روغنینگاه
کارشناس جزا و جرم شناسی

کرونا چطور جهان را فریب داد

همیــن ٢ماه پیــش بود کــه برخــی متولیان 
و کارشناســان حوزه ســامت از پایان پاندمی 
کووید- ١٩ در ماه های پایانی سال٢۰٢٢میادی 
یا حداکثر پایان١4۰١ خبــر می دادند و کاهش 
شدید ابتا و صفر شــدن آمار فوتی ها هم هر روز 
پیش بینی ها را تقویت می کرد. اما با شیوع گسترده 
 )BA5 و BA4( زیرســویه های جدید اومیکرون
تصورات جامعه جهانی نســبت به پایان پاندمی 
به هم خورد. درحالی که کســی انتظار بروز موج 
جدیدی از بیماری در گرمای تابستان را نداشت 
و همه خود را برای پاییز کرونایی و واکسیناسیون 
گســترده پیش از فصل ســرما آماده می کردند، 
آتش  بس موقت کرونا با بروز موج هفتم در ایران 
و موج جدید در ســایر کشــورها به پایان رسید. 
این در حالی بود کــه اوایل خرداد هم حمیدرضا 
جماعتی، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا عنوان 
کرد در تابســتان موج جدیدی از کرونا نخواهیم 
داشــت، اما وزیر بهداشــت در ٢4تیر آغاز موج 
هفتم را اعام کرد. حاال هم براساس اعام وزارت 
بهداشــت موارد ابتای روزانه پنج رقمی شــده 
و به بیش از ١١هزار نفر رســیده، آمار مرگ هم 
در آستانه ۵۰تایی شدن است. هر چند به تأکید 
کارشناسان حوزه سامت حتی با وجود وقوع موج 
جدید هم نباید هراس در مردم ایجاد کرد، چرا که 
زیرسویه های جدید اومیکرون، میزان کشندگی و 
ابتای شدید مانند سویه های قبلی ازجمله ووهان 
و دلتا را ندارند و فعا بازگشت به روزهای مرگبار 
گذشته مطرح نیســت اما این نگرانی وجود دارد 
که با چرخش گســترده آلودگی، تکمیل نشدن 
واکسیناسیون، بی توجهی به رعایت پروتکل های 
بهداشــتی ازجمله اســتفاده از ماسک جهشی 
جدید در ویروس رقم بخورد یــا با افزایش موارد 
ابتا، فوتی ها هم چند برابر شــود. آنها معتقدند، 
سازمان بهداشت جهانی )WHO( درگیر مسائل 
جدید ازجمله آبله میمونی شده درحالی که کرونا 
همچنان باید اولویت اول باشد و احتماال پاییز و 

زمستان سختی را هم رقم بزند.

آبله میمونی از کرونا مهم تر نیست
»اجمــاع جهانــی همچنــان بر این اســت که 
کووید-١٩ در نهایت از پاندمی به آندمی تبدیل 
می شود اما اکنون با وجود شــروع موج هفتم در 
ایران و درگیری دیگر کشورها با موج های جدید 
باید به این نکته هم توجــه کرد که پاندمی هنوز 
کوتاه نیامــده و زمان پایــان آن قابل پیش بینی 
نیست.« این نکته ای است که محمد کریمی نیا، 
مدیرکل ســابق بهداشــت و درمان ســازمان 
پدافند غیرعامل و کارشــناس حوزه ســامت 
به آن اشــاره می کند و به همشــهری می گوید: 
»تاکنون ســویه های متعددی وجود داشته اما 
هنوز واکسنی که به صورت کامل تمام سویه ها را 

پوشش دهد، تولید نشده، به همین دلیل ممکن 
اســت تداوم بیماری در آینده هم وجود داشته 
باشد. به نظر می رسد عاوه بر موج هفتم که اکنون 
درگیر آن هســتیم، در اواخر پاییز و زمستان هم 
موج جدیدی از بیماری در کشــور ایجاد شــود. 
هم اکنون هیچ گزارشی درباره اینکه پایان بیماری 
چه زمانی می تواند باشــد، وجود ندارد و با وجود 
مســائلی که درباره پایان پاندمی در پایان٢۰٢٢ 
عنوان می شود، فعا این مسیر نشان دهنده پایان 
مســیر کووید-١٩ در جهان نیســت.« او درباره 
عادی انگاری های جهانی نســبت به کووید-١٩ 
و تأثیــر آن در پایان نیافتــن پاندمی هم توضیح 
می  دهد و می گوید: »هم اکنون ســازمان جهانی 
بهداشت درگیر ٣ تا 4مســئله مختلف شده که 
آخرین مورد آن، آبله میمونی اســت. همزمانی 
این اتفاقــات نگرانی های بیشــتری را هم ایجاد 
کرده. این سازمان به دلیل وظیفه بین المللی باید 
به آینده توجه بیشتری داشــته باشد اما به نظر 
می رسد تمرکز آنها درباره کرونا کمتر شده است. 
درحالی که کرونا همچنان باید اولویت فعلی باشد؛ 
چراکه هیچ بیماری ای  وجود ندارد که تا این میزان 
ابتا و مرگ داشته باشــد. به عاوه اینکه مسیر 
انتقال آبله میمونی مشــخص اســت اما کرونا از 
طریق تنفس منتقل می شود و از نظر میزان سرایت 
به بیماری، به سرخک تشبیه می شود و می تواند 
بسیاری از فعالیت های اجتماعی در سطح جهان 

را مختل کند.« 

موج هفتم، آخرین موج نخواهد بود
کریمی نیا، انتقاداتی نسبت به مدیریت بیماری 
کرونا در کشــور دارد: »وقتی ۶موج از بیماری در 
کشور رخ داده، باید حساســیت بیشتری درباره 
آن وجود داشته باشد. حتی اگر سازمان بهداشت 
جهانی امروز پایان پاندمی کرونــا را اعام کند، 
حداقل باید تا ۶ماه ســاختار دیده بانی سامت، 
هوشــیار و به روز باشــد و به صورت شبانه  روزی 
فعالیت کند. حتی کشــورهایی مثل نیوزیلند و 
اســترالیا که در مدیریت پاندمی جزو برترین ها 
بودند، اکنون درگیر موج جدید شده اند. درست 
است که جامعه تا حدودی شرایط خود را به سمت 

عادی شدن پیش می برد، اما این وظیفه مسئوالن 
است که مدیریت بیماری را به شدت درنظر داشته 
باشند. با توجه به روند بیماری، میزان حساسیت 
مردم قابل افزایش یا کاهش اســت اما در وزارت 
بهداشت و ســتاد ملی کرونا حداقل تا آینده ای 
نامعلوم نباید حساسیت نســبت به این بیماری 
کاهش پیدا کند.« به گفته او، کمرنگ شدن اجرای 
طرح شهید سلیمانی یکی از همین مشکات است: 
»دهه سوم اردیبهشت امسال وزیر بهداشت به نقل 
از کمیته علمی مقابله با کووید-١٩ از رخ ندادن 
موج جدید بیماری تا پایان تابســتان خبر داد اما 
تیرماه اعام کرد که موج هفتم شروع شده است. 
حاال باید ســؤال کرد که در بی توجهی به اجرای 
طرح شهید سلیمانی، رصدخانه وزارت بهداشت 
کجا بود و چه اتفاقی در ســطح جهان رصد شد 
که کمیته علمی مقابله با کرونا از نبود موج های 
بیماری در تابستان خبر می دهد؟! درحالی که این 
موج از همان زمان در بطن جامعه در حال حرکت 
بود و اکنون خودش را نشــان داده اســت.« این 
کارشناس حوزه سامت همچنین می گوید که 
نباید موج هفتم کرونا را آخرین موج آن تصور کرد، 
بنابراین باید تمام ساختارهای دیده بانی سامت، 
فعال شوند: »در این باره باید از تمام ظرفیت های 
سایر دستگاه ها استفاده شود. واحدهای بهداشتی 
مستقر در صنایع دولتی و خصوصی، ظرفیت های 
سرای محات و استفاده از ظرفیت سازمان های 
مذهبی باید همسو با وزارت بهداشت فعال شوند. 
همین حاال کمتر از ۵۰روز تــا برگزاری اربعین 
مانده و برای این رویداد مذهبی باید به درســتی 
برنامه ریزی شــود. حتی اگر در طول مدت موج 
هفتم هم مدیریت شود، باید برای اربعین برنامه 

ویژه صورت بگیرد.«  

نسخه اپیدمی کرونا، 2هفته ای است 
اما اینکه چه مسائلی باعث شــده اکنون در موج 
جدید بیماری، همچنان مردم نســبت به رعایت 
پروتکل  ها بی تفاوت باشند، از نظر مسعود یونسیان، 
دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی 
کشــوری مقابله با کرونا به دلیل بــروز خطا در 
رصد و ارزیابی شــرایط بیماری رخ داده اســت: 

»اتفاقی که رخ داده این اســت که ٢گروه درباره 
کرونا اظهارنظــر می کنند؛ گروه اول شــبه علم 
هستند که با قطعیت از نبود کرونا و کشته شدن 
آدم ها به وسیله واکسن ها حرف می زنند و گروه 
دوم متخصصــان علمی که براســاس دانش روز 
اطاعاتشان را بیان می  کنند که همواره با درجاتی 
از نداشــتن قطعیت همراه است. به همین دلیل 
در توصیه های ســازمان جهانی بهداشت، وزارت 
بهداشــت، ســتاد ملی و کمیته علمی مقابله با 
کرونا همیشــه درجات قابل ماحظه ای  از نبود 
قطعیت وجود دارد کــه به معنای غیرمتخصص 
بودن این افراد نیســت بلکــه به معنای واقع بین  
بودن آنهاست که براســاس دانش روز اظهارنظر 
می کنند.«  به گفته یونسیان در کمیته علمی هم 
همیشه ماک این بوده که شرایط موجود براساس 
اصول اپیدمی با نســخه ای طوالنی تر از ٢هفته 
پیچیده نشود: »تصمیم گیری ستاد ملی مقابله با 
کرونا هم بر این اساس است. قبل از پایان ٢هفته 
دوباره شرایط رصد و نسبت به مدیریت بیماری 
و اعمال محدودیت ها تصمیم گیری می شــود. 
نمی توان مردم را تا ابد در نگرانی قــرار داد و در 
شرایطی که بیماری جو آرامی دارد، آنها را به دلیل 
ترس از اتفاقات آینده درباره ویروس در خانه نگه 
داشت یا به صورت کلی رها کرد.« او ادامه می دهد: 
»همیشه توصیه ها این بوده که هم اکنون شرایط 
نسبتا خوبی داریم و اگرچه در کشورهای همسایه 
یا در سایر نقاط دنیا رشد بیماری وجود دارد، اما 
شواهدی از رشد آن در ایران نیست و نیاز به اعمال 
محدودیت های شدید هم وجود ندارد. اما ترجمه 
این توصیه ها در جامعه به صورت دیگری منعکس 
می  شود و دلیل آن وجود چند تریبون در جامعه 
اســت؛ یک تریبون در دســت وزارت بهداشت، 
کمیته علمی و ستاد ملی مقابله با کرونا با مخاطب 
محدود و تریبون هایی دیگر در دست گروه هایی 
که مشخص نیست با چه انگیزه ای دوست دارند 
شرایط بیماری را به نفع ایده فکری خودشان پیش 
ببرند.« این اپیدمیولوژیست معتقد است بخش 
زیادی از عادی انگاری رخ داده در جامعه به دلیل 
اظهارنظر افرادی است که هیچ تخصصی ندارند یا 
دارای حداقل دانش در این باره هستند: »حتی در 

این باره شاهد انتشار کتابی تحت عنوان »کرونا، 
فریب قرن« هم هستیم و فضای مجازی و حتی 
کسانی که گاهی در رسانه ملی حضور دارند، باعث 
می شوند توصیه های علمی کمرنگ شود.« البته او 
معتقد است که نباید هراس بیهوده هم در جامعه 
ایجاد کرد چرا که با وجود ســرایت باالی ویروس 
اما شدت ابتا و میزان کشــندگی آن   مانند موج 
دلتا یا موج های قبلی نیست و کل دنیا هم همین 

شرایط را دارند.

شاخص کشندگی اومیکرون: 7 در 100هزار
یونســیان به احتمال مواجه شدن با شکل حادی 
از بیماری به ٢شاخص میزان کشندگی عفونت 
و واکسن ها اشــاره می کند و می گوید: »شاخص 
میزان کشــندگی عفونت یعنی هر فردی که به 
ویروس آلوده شده چند درصد احتمال فوت دارد. 
عفونت می تواند دارای عامــت یا بدون عامت 
باشد و بیشــتر مواردی که ویروس وارد بدن فرد 
می شود، بدون عامت اســت. برای سویه ووهان 
این عدد ۵در هزار نفر بود؛ یعنی از هزار نفری که 
ویروس وارد بدن آنها می شد ۵نفر فوت می کردند. 
برای ویروس اومیکرون این عدد به 7در ١۰هزار 
نفر رســید.« به گفته او، واکســن ها هم اگر چه 
جلوی ابتا به بیماری را نگرفتند یا جلوی عفونت 
را بسیار کم گرفتند، اما مانع ٩۰درصدی مرگ و 
ابتای شدید شده اند: »اکنون برخی از افراد جامعه 
واکسن زده اند یا واکسن نزده ها هم حداقل یک بار 
به بیماری مبتا شده اند که درجاتی از ایمنی را 
در بدن آنها ایجاد کرده؛ یعنی عدد مرگ به 7در 
١۰۰هزار نفر هم می رسد. عاوه بر این دو شاخص، 
اکنون با ویروســی مواجهیم که سرایت پذیری 
باالیی دارد اما کشــندگی آن کمتر از سویه های 
قبلی اســت و افزایش مــوارد مرگ ومیر مانند 
پیک های قبلی چهارم و پنجم انتظار نمی رود.« 
این مسئول درباره پیش بینی از آینده موج هفتم 
هم تأکید می کند: »به نظر می رســد درصد قابل 
 BA5 و BA4ماحظه ای از مردم به زیرسویه های
مبتا خواهند شــد. اکنون کرونا شرایطی شبیه 
به آنفلوآنزا دارد اما تفاوت اینجاست که آنفلوآنزا 
روزی چند صد هزار نفــر را مبتا نمی کند.« این 
عضو کمیته علمی مقابله با کرونــا درباره آینده 
کووید- ١٩ هــم توضیح می دهــد و می گوید: 
»هم  اکنون واکســن ها جلوی مرگ را گرفته اند 
اما ایده آل آن این است که واکسن هایی در اختیار 
داشته باشیم که عاوه بر پیشگیری از مرگ و در 
سطح غشای تنفسی محافظت ایجاد کند و جلوی 
آلوده شدن افراد را بگیرد و در این شرایط بیماری به 
تعادل خواهد رسید. همین حاال هم البته اولویت 
اصلی تزریق واکسن های موجود بعد از ۶ماه است 
و اگر قدرت انتخاب و سبد متفاوت واکسن ها وجود 
دارد، می توان واکسنی متفاوت از دوزهای قبلی را 
تزریق کرد اما اگر چنین چیزی نیســت، تزریق 

همان واکسن قبلی باید انجام 
شــود. نباید تعویــق در تزریق 
واکسن وجود داشــته باشد.« 

درگیری 90درصدی جهان با زیرسویه های اومیکرون 
تغییر سویه ژنتیک ویروس باعث شــد تا پیش بینی ها درباره آینده 
ویروس تا حدودی تغییر کند و اکنون سرعت انتقال باالی زیرسویه های 
BA4 و BA5 موج جدید بیماری در ایران و بسیاری از کشورها را رقم 
زده اســت. مهرداد حق ازلی، دبیر بورد داخلی کمیته علمی کشوری 
مقابله با کرونا بــا بیان این موضوع به همشــهری می گوید: »به نظر 
نمی رسد در موج جدید با شدت بستری و مرگ ومیر مشابه موج 5 و 
6 مواجه باشیم. براساس شواهد اعالم شده از سوی اپیدمیولوژیست ها 
و ویروس شناس ها، چرخش سریع این ویروس باعث ایجاد آلودگی در 
90درصد کشورها خواهد بود و ایران هم مستنثی از این شرایط نیست. 
افراد زیادی مبتال خواهند شد اما چون شدید نیست و کوتاه مدت است، 
غالب افراد این بیماری را با عالئم خفیف پشت سر خواهند گذاشت. اما 
این به مفهوم آن نیست که پروتکل های بهداشتی رعایت نشود. در 
افرادی هم که مسن هستند یا بیماری زمینه ای دارند، بیماری می تواند 
با شدت بیشتری وجود داشته باشد. در هر صورت این احتمال وجود 
دارد که در همین انتقال های گسترده جهش ویروس صورت بگیرد اما 

تاکنون بعد از سویه BA5، سویه جدیدی شناسایی نشده است.« او 
البته معتقد است که اظهارنظرهای اعالم شده از سوی کمیته علمی 
دلیل اصلی تقویت عادی انگاری ها در جامعه نیســت و در بسیاری 
از کشورها با وجود شیوع گســترده بیماری، پروتکل های بهداشتی 
رعایت نمی شود: »اجماع جهانی به این سمت بوده که مسائل اجتماعی 
به سمت عادی انگاری پیش برود و در ایران هم این اتفاق رخ داد. بعد 
از هفته ها کاهش ابتال و صفر شــدن فوتی ها طبیعی بود که جامعه به 
سمت عادی شدن پیش برود و این به مفهوم تصمیمات اشتباه نیست. 
به عالوه اینکه ویروس ماهیت غیرقابل پیش بینی دارد و در بازه های 
زمانی مختلف درباره تغییراتی که در ســاختار آن صورت می گیرد، 
باید تصمیمات خاص گرفته شود.« به گفته حق ازلی، هم اکنون توصیه 
جدی این است که اگر عالئمی ازجمله گلودرد، تب، احساس ضعف و 
بی حالی، اسهال و دل درد در فرد ایجاد شد، به هیچ عنوان با تصور ابتال 
به سرماخوردگی نسبت به بیماری ساده انگاری نشود: »هر کدام از این 
عالئم به صورت جداگانه هم مورد توجه و قرنطینه 5 تا 6روزه در منزل 
ضروری است. درصورت بروز عالئم تنفسی یا تنگی نفس هم بیمار باید 

به مراکز درمانی مراجعه کند.«
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مریم سرخوش گزارش
روزنامه نگار

کاهش تمرکز سازمان جهانی بهداشت بر کووید-١٩، فشار جامعه به سمت عادی  شدن زندگی، ماهیت غیرقابل پیش بینی ویروس، جهش متفاوت 
زیرسویه های جدید اومیکرون، صفر شدن آمار فوتی ها و کاهش موارد ابتا باعث شد تصوراتی درباره پایان پاندمی کرونا تا اواخر٢۰٢٢ میادی شکل بگیرد

 خالصه گزارش 

محمد کریمی نیا، مدیر 
کل سابق بهداشت و 

درمان سازمان پدافند 
غیرعامل:

تاکنون سویه های 
متعددی وجود داشته 

اما هنوز واکسنی که 
به صورت کامل تمام 

سویه ها را پوشش دهد، 
تولید نشده، به همین 

دلیل ممکن است تداوم 
بیماری در آینده هم 
 وجود داشته باشد.

 به نظر می رسد عالوه 
بر موج هفتم که اکنون 

درگیر آن هستیم، در 
اواخر پاییز و زمستان 

هم موج جدیدی از 
بیماری در کشور ايجاد 

شود

وقتی 6 موج از بیماری 
در کشور رخ داده باید 

حساسیت بیشتری 
درباره آن وجود 

داشته باشد. حتی 
اگر سازمان بهداشت 

جهانی امروز پایان 
پاندمی کرونا را اعالم 

کند، حداقل باید تا 
6 ماه ساختار دیده بانی 

سالمت، هوشیار و 
به روز باشد و به صورت 

شبانه روزی فعالیت 
کند. حتی کشورهایی 

مثل نیوزیلند و استرالیا 
که در مدیریت پاندمی 
جزو برترین ها بودند، 

اکنون درگیر موج جدید 
شده اند

مسعود یونسیان، دبیر 
کمیته اپیدمیولوژی 

مقابله با کرونا:
اتفاقی که رخ داده 

اين است كه 2 گروه 
درباره کرونا اظهارنظر 

می کنند؛ گروه اول 
شبه علم هستند که با 

قطعیت از نبود کرونا و 
کشته شدن آدم ها به 

وسیله واکسن ها حرف 
می زنند و گروه دوم 

متخصصان علمی که 
بر اساس دانش روز 
اطالعاتشان را بیان 

می کنند که همواره با 
درجاتی از نداشتن 

قطعیت همراه است

مهرداد حق ازلی، دبیر 
بورد داخلی  کمیته 

علمی کشوری مقابله 
 با کرونا: 

به نظر نمی رسد در موج 
جدید با شدت بستری و 

مرگ و میر مشابه موج 
5 و 6 مواجه باشیم. 

بر اساس شواهد 
اعالم شده از سوی 
اپیدمیولوژیست ها 

و ویروس شناس ها، 
چرخش سریع این 

ویروس باعث ایجاد 
آلودگی در 90درصد 

کشورها خواهد بود و 
ایران هم مستنثی از این 

شرایط نیست. افراد 
زیادی مبتال خواهند شد 

اما چون شدید نیست 
و کوتاه مدت است، 

غالب افراد این بیماری 
را با عالئم خفیف پشت 

سرخواهند گذاشت. 
اما این به مفهوم آن 

نیست که پروتکل های 
بهداشتی رعایت نشود. 
در افرادی هم که مسن 

هستند یا بیماری 
زمینه ای دارند، بیماری 

می تواند با شدت 
بیشتری وجود داشته 

باشد

شتاب چرخ تولید، نقطه 
پایانی بر ناامیدی

هشدار جهانی نسبت به یک 
همه گیری تازه

هم اندیشی شورا و شهرداری 
برای حل مسائل شهر

اقدامات حمایتی دستگاه قضایی و رویکردهای 
دولت، چرخ صنعت را به چرخش درآورده است

 متخصصان نسبت به واکنش برای پیشگیری از تبدیل 
آبله میمونی به یک همه گیری دیگر هشدار می دهند

 مهدی چمران:  موضوعات شهر تهران 
با گفت وگو  منطقی قابل حل هستند
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رساند و آنها در چارچوب اعتراضاتی، حقوق خود و کار 
از دست رفته شان را از دولت مطالبه کردند. به سیاق 
همیشه، اعتراض بحق کارگران و مطالبه گری هایشان 
با سوء اســتفاده عناصر ضد انقالب همراه شد. با این 
حال، دولت قصد نداشــت به اوضــاع کارخانه ها و 
کارگران در عمل و نه در شــعار سروســامان دهد. 
هر روز گزارش هایــی از تجمعات کارگران معترض 
در کارخانه ها و بیــرون از آن در خیابان ها به گوش 
می رسید. شبکه های ضد انقالب نیز روزانه ویدئوهایی 
از اعتراض کارگران که به آن جهت سیاســی داده 
می شــد، پخش می کردند و با این رونــد، مطالبه 
کارگران را سیاســی و نه صنفی معرفی می کردند. 
در این میان، برخی عنصر سیاسی در لوای حمایت از 
حقوق کارگران، نظام را ناکارآمد و مسئوالن ارشد آن 
را با اتهاماتی گزنده نوازش می کردند. نمایندگان این 
جریان ها، ریشه مشکالت کارگران را نه در عملکرد 
دولت مطلوب خــود که به عملکرد نظــام گره زده 
و خواهان درهم کوبیده شــدن آنچــه به زعم خود 
»ساختارهای فســادزا« می خواندند، شده بودند و 
عمال این اعتراضات را به بحرانی امنیتی – کارگری 

درکشور تبدیل کردند.

ورود قوه قضاییه به مسئله معیشت کارگران 
گرچه دولت و سازوکارهای رســانه ای آن، با ارائه 

آمارهایی از بهبود وضعیت معیشت کارگران خبر 
می داد، اما واقعیت صحنه میدانی خبر از وضعیتی 
وخیم می داد. وضعیت چنان وخیم بود که روحانی 
که حضوری حداقلی در جمع کارگران پیدا می کرد 
با انتقادها و واکنش های تندی از ســوی کارگران 
روبه رو می شد. در چنین شرایطی، استراتژی تغییر 
زمین بازی از متهم به مطالبه گر در دستور کار دولت 

وقت قرار گرفت. 
روحانی، در انتقاد به تعطیلی واحدهای تولیدی و 
شــرکت های خصوصی به بهانه مبارزه با فساد، در 
جلسه هیأت دولت گفته بود: »شرکت های خصوصی 
را خفه نکنیم. شرکت های بزرگ را با دلیل و اتهامی، 
می بندیم، درشان را قفل می کنیم، دستگیر می کنیم 
و به دادگاه های مختلف می بریم. نمی خواهم بگویم 
بخش خصوص فســاد نــدارد. ممکن اســت یک 
جایی هم فساد داشته باشد و اشــکالی ندارد با آن 
برخورد کنیم. اما کشور را تعطیل نکنیم.« ادعاهای 
روحانی استراتژی هوشمندانه ای برای پنهان کردن 
ناکارآمدی اش بود؛ اتهامی که خیلی زود با واکنش 

قوه قضاییه روبه رو شد. 
ســعید عمرانــی، معاون دادســتان کل کشــور 
همان زمــان در واکنش به ایــن اتهام ها می گوید: 
»با ۹۰۰هیأت مدیــره و مدیرعامل شــرکت ها و 
کارخانه های مختلف مالقات و بــه بیش از ۵هزار 

مکاتبه و مشکالت طرح شده از سوی آنان رسیدگی 
شده است« 

پایانی بر ناامیدی
با وجود تالش های انجام شده برای احیای تولید و 
ایجاد امید میان کارگــران، کارهای بر زمین مانده 
بسیاری وجود داشــت. گرچه با اقدامات حمایتی 
قــوه قضاییه تعــدد تجمعات اعتراضــی کارگری 
روند کاهشــی به خود گرفته بود، اما هنوز نواقص و 
مشکالت زیادی بر سر راه کارگران بود. آمار مرکز 
آمار ایران نشــان می داد جمعیت زیادی از افراد در 
سن کار، بیکارند؛ چالشــی امنیتی- اجتماعی که 
دولت تازه نفس را بــرای چاره جویی در کاهش این 
اعداد درگیر خود کرده است. با آغاز دولت سیزدهم، 
همان سیاستی که ســید ابراهیم رئیسی در دوران 
مسئولیت خود در قوه قضاییه پیش گرفته بودند، 
با شروع دولت شتاب گرفت. از ابتدای سال جاری با 
اقدامات انجام شده و کمک قوه قضاییه، 3۰۰واحد 
راکد و غیرفعال به چرخه تولید بازگشــته اســت. 
واحدهایی که پیــش از این کارگرانش با بســتن 
جاده ها ، خطوط ریلــی و اعتراض هــای مختلف 
به دنبال احقاق حقوق خود بودند، امروز با حمایت 
دولت چرخ صنعتشان کنار چرخ سانتریفیوژها نه در 

شعار، بلکه در عمل می چرخد.

شتاب چرخ تولید، نقطه پایانی بر ناامیدی
اقدامات حمایتی دستگاه قضایی و رویکردهای دولت سیزدهم چرخ صنعت و سانتریفیوژ را با هم به چرخش درآورده است
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دومین امپراتوری بزرگ جهان
پس از بررسی پرونده استعمارگری اسپانیا، پرتغال و هلند، 
نوبت به فرانسه می رســد که عملکرد سیاهش به طور گذرا 
مورد بررسی قرار گیرد. فرانســه ازجمله کشورهایی بود که 
هرچند دیرتر از اســپانیا و پرتغال وارد عرصه استعمارگری 
شد اما خیلی زود توانست مستعمرات خود را گسترش دهد؛ 
به نحوی که در سده های ۱۹ و ۲۰، امپراتوری جهانی فرانسه، 
به دومین امپراتوری بزرگ پس از بریتانیا بدل شد و در دوره 
اوج خود، در میــان ســال های ۱۹۱۹ و ۱۹3۹، امپراتوری 
استعماری فرانسه بیش از ۱۲.347.۰۰۰کیلومترمربع را در 
بر می گرفت که با درنظر گرفتن فرانسه اروپایی، کل مساحت 
سرزمین های تحت چیرگی فرانســه در دهه های ۱۹۲۰ و 
۱۹3۰ بــه ۱۲.8۹8.۰۰۰کیلومترمربــع یعنی 8.6درصد 
مساحت کل جهان رسید. به واقع وسعت امپراتوری ماوراء 
بحار فرانسه، ۲6 برابر وســعت خاک خود فرانسه، با 3 برابر 

جمعیت آن بود.
اولین اقدامات فرانســوی ها برای جا نماندن از رقبا در سال 
۱۵۲4رقم خورد که چندان موفق نبود و آغاز جنگ اسپانیا و 
فرانسه مانع از تداوم آن شد. در گام بعدی مأموریت اکتشافی 
فرانســویان در ســرزمین های ماوراء بحار بــه دریانوردی 
فرانسوی به نام »ژاک کارتیه« سپرده شد. وی در سال ۱۵34، 
»گذرگاه شمال غربی« در شمال آمریکای شمالی را در نوردید. 
کارتیه اقیانوس اطلس را طی کرده و به سواحل نیوفوندلند 
امروزی رسید و در امتداد سواحل به حرکت ادامه داد تا اینکه 
به عنوان نخستین اروپایی به ســرزمین کانادا قدم گذاشت. 
فرانســوای اول به او فرمان داده بود که »پاره ای از جزایر و 
کشورهایی را کشف کند که گفته می شود مقدار زیادی طال و 

دیگر چیزهای قیمتی در آنجا یافت ]می[شود«
فرانســه ســال های متمادی ســرزمین های پهناور کانادا  
)بخش هــای مرکــزی و شــرقی( و آمریــکا )حــوزه رود 
می سی ســی پی( را در اختیار داشــت. البته کشورگشایی 
فرانسوی ها روزبه روز بیشتر شد و به سرزمین برزیل، گینه، 
مراکش، الجزایر، تونس، بنین، بورکینافاســو، ساحل عاج، 
مالی، موریتانی، نیجر، توگو، سنگال، آفریقای مرکزی، گابن، 
کنگو، چاد، کامرون، جزایر کومور، رونین، گادلوب مارتینگ، 
جزایر سنت پروکلن، پولینزی، جزیره پنس، مجمع الجزایر 
والیس، جزایر ســویالتی، جزایر هولــون، فوتونا، متصرفات 

قطب جنوب، کامبوج، ویتنام، هند و چین نیز کشیده شد.
طی ســال های ۱747تا ۱8۵۰، تقریبا تمامی کشــورهای 
هندوچین، به استثنای تایلند، به تصرف فرانسوی ها در آمد 
اما آنها در تایلند به شیوه غیرمستقیم، نظیر گرفتن امتیازات 
متعدد در کشــتیرانی، فعالیت تجاری، امتیازات گمرکی و 
حتی برخورداری از حق کاپیتوالســیون، منافع استعماری 

خود را پیگیری کردند.

سیداسماعیل خطیب
وزیر اطالعات

هرچــه بیشــتر بــرای ترویــج قــرآن در 
جامعه تــالش کنیم، بر اقتــدار جامعه 
اطالعاتــی و نظامــی افــزوده خواهــد 
شــد. چرا که قرآن، قدرت نرم ماســت 
و برنامه هــا، سیاســت ها و راهبردهای 
ما را تعیین می کند و عظمتی که امروز 
نظام جمهوری اسالمی در دنیا دارد به 

واسطه قرآن است./ ایسنا

جلیل رحیمی جهان آبادی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

بــرای بهبــود روابــط بــا همســایگان 
و افزایــش تبــادالت تجــاری، دولــت 
گام های ارزشــمندی برداشــته اســت.
اگــر رونــد مذاکــرات بــه کنــدی پیــش 
می رود به دلیل زیاده خواهی غربی ها و 
است. از این رو دستگاه دیپلماسی نیاز 

به اجماع ملی و حمایت دارد./  ایرنا

سیاست همسایگی،به نفع 
کشورهای غرب آسیا

حسن هانی زاده، کارشناس سیاسی گفت: سیاست 
دولت گسترش مناســبات با کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس، آسیای میانه، روسیه و چین است.در یک 
سال اخیر این سیاست تأثیر مثبت خود را بر همگرایی 
منطقه ای گذاشته است. از این رو این سیاست به نفع 
کشورهای غرب آسیا اســت. وی بیان کرد: با توجه 
به اینکه 3 کشور ایران، روسیه و چین مورد تحریم 
آمریکا و غرب قرار دارند بنابراین رویکرد آنها به طور 
جدی در پی عملیاتی کردن بلوک اقتصادی اســت 
که طی آن با احیا و بازسازی جاده ابریشم و کریدور 
شــمال- جنوب، ایران به محوری ترین کشور حلقه 
اتصال شــمال - جنوب تبدیل می شود. وی یادآور 
شد: از این رو خروجی نشســت روسای جمهوری 
ایران، روســیه و ترکیه درآینده نزدیــک به تغییر 
موازنه های غرب و شرق و به سود ملت های منطقه و 
کاهش اثرات مخرب تحریم های آمریکا و غرب علیه 

ایران، چین و روسیه منجر می شود./ ایرنا

نقل قول خبر

خبر

 یادداشت

رهبرمعظم انقــالب از مهم ترین 
ابعــاد جنگ نــرم را خامــوش یا 
تضعیف کــردن انگیزه های دینی 
در کشــور خوانده اند.حضرت آیــت اهلل خامنه ای، 
تضعیف ایمان دینــی و تضعیف امید و خوش بینی 
به آینده کشــور را ازجمله مؤلفه هــای جنگ نرم 
علیه ملت دانستند و خاطرنشــان کردند: »القای 
بی آیند گی، بن بست و اینکه مسئوالن اداره کشور 
را بلد نیســتند ازجمله کار هــای بدخواهان ایران 
اســت و امروز هرکس مردم را از آینــده ناامید، یا 
ایمان های مردم را تضعیف، یا مردم را به تالش ها و 
برنامه ریزی های مسئوالن بی اعتقاد یا بدبین کند، 
چه بداند و چه نداند به ســود دشمن کار می کند.« 
با وجود تذکرصریح رهبــر انقالب برخی آگاهانه یا 
ناآگاهانه در مسیر بدبین کردن مردم نسبت به آینده 

کشور گام برمی دارند.

نه سانتریفیوژ چرخید نه چرخ کارخانه ها 
کسی نیست که وعده حســن روحانی در انتخابات 
ســال۹۲ را مبنی بر چرخیدن چرخ ســانتریفیوژ 
همزمان با چرخیدن چرخ کارخانه ها  نشنیده باشد. 
اســتعاره از وعده ای که از چرخیدن چرخ تولید و 
اشتغال همزمان با دفاع از منافع هسته ای همراه بود 
و گوینده اش معتقد بود می  تواند به آن جامه عمل 
بپوشاند. با این حال، کمی بعدتر و همزمان با روی 
کار آمدن دولت تدبیر، دیگر نه چرخ سانتریفیوژها 
می چرخید و نه چرخ اقتصاد و صنعت. در 8ســال 
مدیریت دولت اعتــدال که داعیــه بلد بودن زبان 
مذاکره با غرب را داشت، کارخانه ها یکی بعد از دیگر 
قربانی تسامح و بی توجهی به ظرفیت های داخلی 
ازســوی دولت شــده و زانو بر زمین می زدند. این 
مدعا را می توان در اظهارات میثم زالی، دبیر ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید کشور در سال۹8 پیگیری 
کرد. او آمارهای عجیبی از به تعطیلی کشیده شدن 
کارخانه و بیکار شدن کارگران می دهد. زالی گفته 
بود: »نزدیک به ۵۰درصــد کارخانه های تولیدی و 

صنعتی کشور تعطیل شده اند.« 

میوه برجام؛ بحران های امنیتی – کارگری
هنگامی که دولت وقت، خود را سرگرم برجام و جدال 
با منتقدان داخلی آن کرده بود، کمتر مسئولی نگران 
تعطیلی های دومینو وار کارخانه ها و بیکاری کارگران 
بود. بی توجهی ها کم کم کارد را به استخوان کارگران 
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باال رفتن تصاعدی نــرخ ابتال به بیماری مســری 
آبله میمونی نشان می دهد که کشورهای درگیر این 
بیماری مانند آمریکا و برخی کشــورهای اروپایی و 
آفریقایی به اندازه کافی برای جلوگیری از شیوع آن 
تالش نکرده اند. گزارش مشاهده مواردی از ابتال به 
این بیماری در عربستان و امارات، زنگ هشدار را نیز 

برای ایران به صدا درآورده است.
به گزارش سی ان بی ســی، هفته گذشــته، رئیس 
ســازمان بهداشــت جهانی پس از نشســت های 
مختلف بــا کمیته های مشــورتی در نهایت با نظر 
شــخصی خود تصمیم به اعالم وضعیت اضطراری 
بین المللی که باالترین ســطح هشدار درباره شیوع 
یک بیماری است، درباره انتشار آبله میمونی گرفت. 
این نامگذاری به این معنی است که سازمان جهانی 
بهداشت اکنون شــیوع این بیماری را به عنوان یک 
تهدید قابل توجه برای سالمت جهانی می بیند که 
برای جلوگیری از گســترش احتمالــی ویروس به 
یک بیمــاری همه گیر، به یــک واکنش هماهنگ 

بین المللی نیاز است.

واکنش غیرقابل قبول آمریکا به آبله میمونی
این یک شیوع منحصر به فرد است که ما این ویروس 
را می شناســیم، اما باعث شیوع بســیار بزرگی در 
تعدادی از کشــورهای جهان شــده اســت. دکتر 
سیرا مدد، مدیر ارشــد برنامه پاتوژن های ویژه در 
بیمارستان های بهداشــت و درمان شهر نیویورک، 
گفت: در واقع، اگر به تعداد مبتالیــان نگاه کنیم، 
آمریــکا در این آمار از اســپانیا عقب تر اســت، اما 
گستردگی انتشــار آن در ایاالت آمریکا مهم است. 
این شیوعی نیست که بتوان آن را ساده تلقی کرد. در 
واقع نگرانی اصلی این است که این ویروس در آمریکا 
و همچنین سایر کشورهایی که این ویروس بومی در 
آنها نیست، به یک ویروس شناخته شده تبدیل شود. 
در شرایطی که ما هنوز بحرانی مانند کووید-19 را 
پشت سر نگذاشته ایم، با آبله میمونی نیز مقابله کنیم. 
به گفته او، با درس هایی کــه از مقابله با کووید-19 
گرفته ایم نباید با شــیوعی در این محدوده چالش 
داشته باشیم و این یعنی به اندازه کافی با این بیماری 

برخورد نشده اســت. کشــورها باید همزمان یک 
واکنش سریع درباره این بیماری داشته باشند.

خطر در کمین است
طبق داده های سازمان بهداشــت جهانی، بیش از 
16هزار مورد آبله میمونی در بیش از 70کشــور در 
سال جاری تاکنون گزارش شده و تعداد عفونت های 
تأیید شــده از اواخر ژوئن تا اوایل جوالی 77درصد 
افزایش یافته است. باوجود اینکه گفته می شود این 
ویروس بیشتر از طریق رابطه جنسی، شیوع دارد اما 
امکان انتقال آن به سایر افراد از طریق لمس ضایعات 
پوستی وجود دارد. به عنوان مثال 2 کودک در آمریکا 
به تازگی به این بیماری مبتال شــده اند که مشخص 
شده از یکی از افراد خانواده که مبتال بوده گرفته اند. 
به گفته مدد، چنین مواردی قطعــا در طول زمان، 
بیشتر هم می شود. سازمان بهداشــت جهانی نیز 
هشدار داده بود که ضمانتی نیست که این ویروس 
فقط در جامعه خاصی از افراد شیوع داشته باشد و 
درصورت پیشگیری نکردن، می تواند همه افراد در 

معرض خطر را درگیر کند.

تأیید واکسن آبله برای ویروس آبله میمونی 
شرکت داروساز دانمارک تولید کننده واکسن بیماری 
آبله اعالم کرد که بــازوی اجرایی اتحادیه اروپا، این 
واکسن را برای اســتفاده در مقابله با آبله میمونی 
پس از اعالم سازمان جهانی بهداشت )WHO( در 
وضعیت اضطراری بهداشت جهانی تأیید کرده است. 
شرکت باواریایی نوردیک روز دوشنبه در بیانیه ای 
اعالم کرد: کمیســیون اروپا مجوز بازاریابی واکسن 
آبله این شرکت، به نام »ایموانکس« را برای محافظت 
در برابر آبله میمونی تمدید کرده است. این تأییدیه 

در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، معتبر است.

عالئم اصلی بیماری
متخصصان هشــدار داده اند که اکثر کســانی که به 
آبله میمونی مبتال می شــوند، قبــل از ایجاد بثورات 
پوستی، عالئمی شبیه آنفلوآنزا را تجربه می کنند. البته 
ممکن اســت برخی از آنها ابتدا یک ضایعه پوستی و 
سپس عالئم دیگر را مشاهده کنند یا اصال عالئم دیگری 
نداشته باشند. عالئمی شــبیه آنفلوآنزا ممکن است 
شامل تب، سردرد، درد عضالنی و کمردرد، گلودرد، 

ســرفه، تورم غدد لنفاوی، لرز یا خستگی باشد. عرفا 
حافظ، متخصص بیماری های عفونی در بیمارستان 
نورث وسترن گفت: موارد مشکوک ممکن است با عالئم 
اولیه شبیه آنفلوآنزا ظاهر شوند و با ضایعات پوستی 
پیشرفت کنند که ممکن اســت از یک نقطه از بدن 
شروع شده و به قسمت های دیگر گسترش یابد. او گفت 
که این ویروس عالئمی شبیه چندین بیماری، ازجمله 
آبله مرغان یا آبله، ایجاد می کند. او پیش از این گفته بود: 
از نظر برخی افراد ضایعات پوستی ممکن است شبیه 
آبله مرغان یا زگیل باشــد. اما این زخم ها معموال در 
نواحی در معرض دید قرار دارند. متخصصان همچنین 
اظهار داشتند که این بیماری را می توان با یک عفونت 
مقاربتی مانند سیفلیس یا تبخال یا با ویروس واریسال 
زوســتر اشــتباه گرفت. به گفته آنها، به طور معمول 
عالئم 3 هفته پس از قــرار گرفتن در معرض ویروس 
آغاز می شوند و بیشتر عفونت ها بین 2 تا 4هفته طول 
می کشند. به گفته متخصصان، اگر فردی با یک ضایعه 
پوستی غیرقابل توجیه مواجه شد باید حتما به پزشک 
مراجعه کند، حتی اگر تصور می کند با فردی مبتال به 

آبله میمونی ارتباط نداشته است.

هشدار جهانی نسبت به یک همه گیری تازه
پس از اعالم وضعیت اضطراری شیوع آبله میمونی، با باال رفتن آمار مبتالیان و کشورهای درگیر، متخصصان نسبت به واکنش 

سریع برای پیشگیری از تبدیل این بیماری به یک همه گیری دیگر هشدار می دهند

زهرا خلجیگزارش
روزنامه نگار

 نقش آفرینی شرکت های خالق
در تحول آموزشی 

رئیس مرکز و دبیر ســتاد فناوری های 
نرم و توســعه صنایع خــالق، در جمع 
مدیران و مربیان مدارس سما از ضرورت 
نقش آفرینی شرکت های خالق به کمک 

خانه های خالق و نوآوری در تحول آموزشی گفت.
پرویز کرمی در نشست دهکده شایســتگی مدیران سما با 
بیان اینکه نقش زیست بوم خالق و نوآوری در حوزه آموزش 
و یادگیری بسیار پررنگ شده اســت، ادامه داد: »آموزش 
خالق و نوآور، یکی از محورهای توسعه به شمار می رود و بر 
همین اســاس، تولید محتوای آموزشی متناسب با نیاز روز 
جامعه هدف، مبتنی بر فناوری های پیشــرفته و مبتنی بر 
خالقیت، از اولویت های اصلی کشورهای خواهان توسعه و 

پیشرفت به شمار می رود.«
بــه  گــزارش روابط عمومــی معاونــت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری، کرمی با اشاره به اینکه آموزش و یادگیری 
از حوزه هایی به شمار می رود که به شدت به رسوخ نوآوری و 
خالقیت نیاز دارد، ادامه داد: رسالت معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری رســوخ فناوری و نوآوری در حوزه های 
مختلف به ویــژه این حوزه بــوده و برای ایــن کار، از اهرم 

شرکت های دانش بنیان و خالق، بهره می برد.
مشــاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، با اشــاره 
بــه دوران کرونا که تبدیــل به فرصت برای شــرکت های 
دانش بنیان شد گفت: همانطور که در این دوران توانستیم 
به یکی از برترین تولیدکننــدگان توانمند تجهیزات حوزه 
ســالمت ازجمله کیت، ماســک، ونتیالتور و ســایر اقالم 
بهداشــتی تبدیل شــویم، می توانیم با همین رویکرد و با 
نقش آفرین کردن شرکت های خالق و دانش بنیان در عرصه 
آموزش و یادگیری، رسوخ فناوری و نوآوری را در این عرصه 

شاهد باشیم. 
کرمی با اشاره به چالش های دستیابی به عدالت آموزشی در 
سراسر کشور و تأکید بر فاصله بسیار برای تحقق کامل آن 
گفت: شرکت های خالق و دانش بنیان به تحول آفرینی هایی 
در حوزه آموزش دست یافته اند که استفاده از آنها در آموزش 
و یادگیری عمومی، نه تنها می تواند عدالت آموزشی را محقق 
کند، بلکه با بهره مندی از فناوری های نو و روش های نوین 
آموزشی، شــکل تازه ای از یادگیری، تربیت نیروی انسانی 
متخصص و کارآمد برای بازار اشــتغال و توسعه فناوری را 

به ارمغان بیاورد. 
به گفته او  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تالش 
 AR کرده است تا با حمایت از فناوری های نو در حوزه های
و VR، هوش مصنوعی، آمــوزش الکترونیک و ابتکار عمل 
شــرکت های دانش بنیان و خالق، نیاز عرصــه آموزش را 

برطرف کند.

راه حلی برای پایان طاسی
پژوهشــگران دریافته اند که کپی کــردن از عملکرد نوعی 
پروتئین به نام TGF-beta که در بدن انسان موجود است، 
می تواند به عنوان یک راه حل برای درمان طاسی مورد بررسی 

قرار بگیرد.
به گزارش نوروســاینس نیوز، یک ماده شیمیایی می تواند 
برای کنترل زمان تقسیم ســلول های فولیکول مو و زمان 
مرگ آنها به کار گرفته شــود. این کشــف نه تنها می تواند 
طاســی را درمان کند، بلکه درنهایت به ترمیم زخم سرعت 
می بخشد زیرا فولیکول ها منبع سلول های بنیادی هستند. 
کبد و معده در واکنش به زخم ها، خود را بازسازی می کنند. با 
وجود این، دانشمندان فولیکول های مو را بررسی کردند. زیرا 
این فولیکول ها حتی بدون آسیب دیدن هم به طور خودکار 
و دوره ای بازسازی می شوند. پروتئین TGF-beta دو نقش 
کامال متفــاوت دارد. این پروتئین به فعال شــدن بعضی از 
سلول های فولیکول مو برای آغاز زندگی جدید کمک می کند 
و از طرف دیگر، به تنظیم »آپوپتوز« که درواقع فرایند مرگ 
 سلولی اســت کمک می کند. اگر ســلول مقدار معینی از

TGF-beta را تولید کند، تقســیم ســلولی فعال می شود 
اما مصرف بیش از اندازه آن می تواند به آپوپتوز منجر شود.

پس از حضور 37شرکت دانش بنیان در 
تاشــکند ازبکســتان، 3۵تفاهمنامه بین 
دانــش بنیان هــای ایرانــی و ازبکســتانی 
بــه ارزش ۲۰میلیــون دالر منعقــد شــد. 
۱۱شرکت در حوزه سالمت، ۱۰شرکت در 
حوزه صنایــع و ماشــین آالت کشــاورزی، 
3شرکت در حوزه صنایع غذایی، 7شرکت 
در حوزه صنایــع دامپروری، 3شــرکت در 
حوزه ســرمایه گذاری مالی و 3شــرکت در 

حوزه های دیگر حضور داشتند.

35
تفاهمنامه

فنـــــــاوری  و  علمـــــــــی  معــاونـــــــت   
ریاســت جمهوری از ارائه بیش از ۱۴هزار 
محصــول دانش بنیــان و خــالق بــرای 
رفع نیــاز صنایع خبــر داد. ۱۴هــزارو۱۸۶ 
محصــول در حوزه هــای ســالمت، شــهر 
هوشــمند، کشــاورزی، گاز و پتروشیمی 
عرضه شده است تا پاسخگوی نیازهای 
کشور باشــد. ازجمله محصوالتی که در 
این زیســت بوم عرضه شــده می توان به 
»ســامانه مدیریــت نگهــداری و تعمیــر 

تجهیزات )CMMS(« اشاره کرد.

۱۴
هزار

پزشکی

عدد خبر

دانش بنیان
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آمادگی شهرداری برای هم اندیشی با شورا
معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شوراي شهرداری که در جلسه دیروز شورا حاضر 
بود، پس از استماع نظرات اعضای پارلمان شهری درباره بیانیه سازمان حراست، گفت: »بی تردید 
هدف شهرداری مقابله نیست و از تذکرات اعضا استقبال می کنیم و مواردی که وارد باشد نیز تالش 
خواهیم کرد حل وفصل کنیم. جریانی که نه دوست دارد سر به تن ما باشد و نه سر به تن اعضا از 
هر موضوعی سوءاستفاده می کند و به عنوان بهانه ای برای هجمه قراردادن مدیریت شهری بهره 
می گیرد. بی تردید نمی خواهم از کار حراست دفاع کنم اما این بیانیه مربوط به کارهایی است که 
انجام شده. وقتی موضوعی در رسانه ها مطرح می شود، پاسخ آن نیز باید برای افکار عمومی منتشر 
شود.« لطف اهلل فروزنده با بیان اینکه قطعاً کاهش احساس فساد در میان شهروندان فرایندی دارد، 
عنوان کرد که به طور قطع مدیریت شهری جدید با انتصابات و برخورد با متخلفان نشان داده که با 
فساد برخورد کرده است. او با بیان اینکه برای برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور شهردار تهران 
آمادگی داریم، گفت: »جریانی وجود دارد که نمی خواهد کلیت مدیریت شهری موفق شود و نباید 

بهانه دست این افراد بدهیم.«

مکث

جی
 گن

ید
سع

س:  
عک

در جلسه دیروز تعدادی از اعضای پارلمان شهری 
به بیانیه ســازمان حراست شــهرداری تهران در 
راستای مبارزه با فساد واکنش نشان دادند. مهدی 
چمران، رئیس شورای شــهر  گفت که اگر کسی 
نقدی را مطرح می کند نیت خیری داشــته است 
و اینکه درخصوص موضوعــی چنین موجی ایجاد 
شود، اتفاق خوبی نیست. او با بیان اینکه هنوز انتظار 
صددرصدی ما برطرف نشــده اما ایرادات قابل رفع 
است و نیازی به کشــمکش در این زمینه نیست، 
تأکید کرد: »هم شــهرداری و هم ما آماده ایم که با 

صحبت منطقی، موضوعات را برطرف کنیم.« 

نظارت، وظیفه ذاتی شوراست
علی اصغــر قائمــی، عضو کمیســیون عمــران و 
حمل ونقل شــورا  هم نظارت را وظیفه ذاتی شورا 
دانست و عنوان کرد: »اعضا حق دارند با تشخیص 
خود و البته با رعایت انصاف، نظرات کارشناســی 
خــود را بیان کنند و ســلب این حق، ســلب حق 
مردم اســت. اینکه تذکرات اعضا براساس برداشت 
شخصی در یکی از خبرگزاری ها منتشر و منجر به 
صدور بیانیه شــود، نقض غرض است. تقاضا داریم 
فضای آزادی بیان به گونــه ای رقم نخورد که اعضا 
دچار خودسانسوری شــوند و از وظیفه خود شانه 

خالی کنند.«

نظرسنجی راهکار علمی
 ناصر امانی، رئیس کمیته تشکیالت و منابع انسانی 
شورا  با بیان اینکه فساد مسئله ای نیست که با تبلیغ 
و حرف زدن گفته شود، عنوان کرد: »بحث سالمت 
اداری و مبارزه با فساد یک احساس و وجدان عمومی 
اســت و مردم باید قلباً باورشان شــود و ذهنشان 
بپذیرد که در یک سازمان فســاد هست یا نیست. 
برای اینکه این احساس سنجیده شود در همه دنیا 
یک راهکار علمی وجود دارد و قبــاًل هم در ایران 
تجربه شده و آن هم نظرسنجی علمی و بی طرفانه 
است.« او با بیان اینکه این مصاحبه اتفاق عجیب و 
غریبی بوده است، یادآور شــد: »من این موضوع را 
اعالم کردم که ذهنیتی که درخصوص زمینه فساد 

وجود دارد مربوط به گذشــته است و از شهرداری 
تقاضا داشتم که ما را در جریان امور قرار دهند چون 
اقدام عملی ندیده ام اما این مسئله در فضای مجازی 

به گونه ای دیگر و به صورت بی سابقه منتشر شد.«

آستانه تحمل را باال ببریم
 ســیدجعفر تشکری هاشــمی، رئیس کمیسیون 
عمران و حمل ونقل شــورا  هم به نقش شورا اشاره 

کرد و گفت: »نقش شــورا این است که ریل گذاری 
مناسبی داشته باشد و از مسیر خدمتگزاری به مردم 
خارج نشود. باید آستانه تحمل خود را باال ببریم و 
سخنان یکدیگر را بشنویم و درخصوص ایرادات و 
اشکاالت سخن گفت و چاره اندیشی کرد؛ تقاضای 
ما این اســت که شهرداری این مســئله را جبران 
کند و فضایی برای تعامل بین شــهرداری و شورا 

شود.«  فراهم 

جلسه مشترک شورا و شهرداری
حبیــب کاشــانی، خزانه دار شــورا هم تشــکیل 
جلســات مشــترک را ضروری دانســت و گفت: 
»اختالف نظرهای شورا و شهرداری را می توان طی 
جلسات کوتاهی حل کرد و موضوع پیش آمده با 10 
دقیقه بحث قابل حل بود و نیاز نیست وقت مردم را 

بگیریم و تنش آفرینی کنیم.«

تنوع دیدگاه، نقطه قوت شورا
تنوع دیدگاه هم موضوعی بود که توسط زهرا شمس 
احســان، رئیس کمیته اجتماعی شورا مورد توجه 
قرار گرفت و عنوان کرد: »دســتگاه های نظارتی از 
زوایای متنوعی به موضوعات می پردازند و این تنوع 
دیدگاه یک نقطه قوت برای شورا محسوب می شود؛ 
بنابراین ضرورت دارد هم افزایی و هم گرایی بیشتری 
در زوایای بیرونی موضوعات با شــورا صورت گیرد 
تا منجر بــه ارائه بهتر کیفیت خدمات شــود.« در 
نهایت مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سالمت 
و محیط زیست شورا هم پیشــنهاد داد: »بهتر بود 
چنین شائبه اي در جلسه هم اندیشی مطرح و مورد 

بحث و بررسی قرار می گرفت.« 

هم اندیشی شورا و شهرداری برای حل مسائل شهر
  ناصر امانی: صحبت هایم درباره مبارزه با فساد

در شهرداری تحریف شده است 
  مهدی چمران: موضوعات شهر تهران با گفت وگوی 

منطقی قابل حل هستند

زینب زینال زادهشورا
روزنامه نگار

خشک کردن عمدی تعدادی از درختان خیابان ولیعصر)عج( 
ازسوی مدیریت شهری و دستگاه قضایی درحال  پیگیری است

 کاشت 13چنار تنومند
جریمه مالک متخلف

شهرداری تهران موضوع خشــکاندن عمدی 13اصله درخت 
تنومند و با بن محیط باال در محدوده چهارراه پارک وی خیابان 
ولیعصر)عج( را پیگیری کرده و مقرر شد به عنوان جریمه نخست، 
مالک متخلف 13اصله درخت تنومنــد را در همان موقعیت با 

نظارت کارشناسان سازمان بوستان ها بکارد.
به گزارش همشهری، رســیدگی به پرونده باغات تنها دستور 
جلسه دیروز پارلمان شــهری بود و ازاین رو رئیس شورای شهر 
تهران به موضوع قطع 13درخت در خیابان ولیعصر اشاره کرد 
و گفت: »مالک با هدف زیباتر شدن ساختمان اقدام به این کار 
اشتباه کرده است. چرا که درختان سبب زیبایی بیشتر ساختمان 
می شدند.« مهدی چمران با بیان اینکه اخطارهایی به مالک داده 
شده بود اما بی اعتنایی او سبب خشک شدن درختان شده است، 
تأکید کرد: »این موضوع در کمیسیون ماده ۷ بررسی و نتایج آن 
اعالم شده است اما باید توجه کرد مشکل ما فقط پرداخت جریمه 
نقدی قطع درختان و ازبین بردن آنها نیست. چرا که این کار جرم 
اســت و ما از مراجع قضایی و دادســتانی درخواست می کنیم 

مجازات الزم را براساس قانون اتخاذ کنند.«

صیانت از سرمایه های ملی
مدیرعامل سازمان بوســتان ها و فضای سبز شهر تهران هم در 
جمع خبرنگاران ضمن ابراز تأسف از قطع درختان با بیان اینکه 
قطع کردن و خشکاندن درختان جرم محسوب می شود و این 
مالک هم مرتکب جرم شــده اســت، گفت: »درختان خیابان 
ولیعصر باتوجه به بن محیط باال، سرمایه ملی در حوزه فضای سبز 
محسوب می شوند و ازاین رو سازمان بازرسی کل کشور به این 
موضوع ورود کرده و خواسته برخورد قاطعی با متخلف شده و 
پرونده هم در دادستانی شعبه 3۷همچنان مفتوح است.« پرونده 
به کمیسیون ماده۷ ارســال و با اعمال ماده 4مقرر شده مالک 
به تعداد درختان خشکیده، درختان تنومند بکارد. علی محمد 
مختاری با بیان این مطلــب عنوان کرد: »شــهرداری تهران 
به هیچ عنوان در موضوع قطع درختان و خشــکاندن آنها کوتاه 

نخواهد آمد و با عوامل چنین اقداماتی برخورد خواهد کرد.« 

سیدجعفرتشکریهاشمی
رئیسکمیسیونعمران،حملونقل

وزارتکشــورجلســهایبرگــزارو
صورتجلســهایراتنظیمکــردهتایک
رامقطــار3واگنــهازخــطفــرودگاه
دهــد انتقــال قــم بــه را مهرآبــاد
درحالیکــهتهــرانبهســختینیازهای
خودرابرطــرفمیکند.تقاضــاداریم
هرچهسریعترشــهرداریتهرانمانع

ازایناقدامشود.

مهدیاقراریان
رئیسکمیسیوننظارتوحقوقی

نمایشـــگاه»هـمافـــــزا«بـــانگــــــــاه
حکمرانــیمردمــیدرمصلــیبرگــزار
شدهاستوازمدیرانشهریدرتمام
ســطوحتقاضادارمازایننمایشــگاه
بازدیــدکننــد.چــراکــهمیتــواناز
ظرفیتهایمردمیارائهشدهدراین
نمایشــگاهبرایحلمشکالتشهری

استفادهکرد.

تذکر

عدد خبر

فضای سبز

شــهردارناحیــه۲منطقه۱۱ازآغــازطرح
انضبــاطشــهریوســاماندهیاصنــاف
خیابــانجوادیــان)قلمســتان(وقزویــن
شــرقیدرایــنناحیــهخبــرداد.ســجاد
ظریــفضمــناعــالمخبــرآغــازطــرح
ســاماندهیاصنــافدرمعابــراصلــی
ناحیه۲،گفت:دراینطرحبهوضعیت
۱۱۷واحدصنفــیدرخیابــانجوادیانو
۷۰واحدصنفیدرخیابانقزوینشرقی
رسیدگیوتذکراتشفاهیوکتبیالزم
بهاصنافدادهشدوبااصنافمتخلف

برخوردقانونیصورتپذیرفت.

187
واحدصنفی

بــامصوبــهاصــالحمحدودیتاســتقرار
صنایعدرشعاع۱۲۰کیلومتریپایتخت،
حجمتولیداستانتهران3برابرمیشود.
بهگفتــهمحســنمنصــوری،اســتاندار
تهــراندولــتمصوبکــردکــهلکههای
صنعتــیدرقالــب3۸شــهرکصنعتــی
خصوصــیفعالیتکنــد.بهاینشــکل
۱3هــزارواحــدصنعتــیمجــوزدارو
شهرســتان میشــود. ســازماندهی
فیروزکــوهنیــزازمحدودیــتشــعاع

۱۲۰کیلومتریمستثنیشدهاست.

1۲۰
کیلومتر
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گرما، سکته تان ندهد
گرمازدگی را می توان شایع ترین عارضه روزهای گرم تابستان 
تلقی کرد اما روزهای گرم سال، عارضه های خطرناک تری هم 
دارد که ازجمله آنها، ســکته گرمایی است. خطرناک ترین نوع 
گرمازدگی سکته گرمایی است که نیاز به اقدام اورژانسی دارد. 
اگر درمان به تأخیر بیفتد، سکته گرمایی می تواند کشنده باشد. 
وقتی دمای بدن ســریع تر از اینکه بــدن فرصت خنک کردن 
خودش را داشته باشــد باال می رود، ممکن اســت مغز و دیگر 

اندام های حیاتی آسیب ببینند و حتی منجر به مرگ شود.
احساس گیجی، سستی و اختالل در کالم، تشنج و از دست دادن 
هشیاری از عالئم سکته گرمایی هستند. دمای بدن بسیار باال 
می رود و حتی می تواند در عــرض ۱۰ تا ۱۵دقیقه به ۴۱درجه 
سانتی گراد برسد. تهوع و استفراغ، سرگیجه، پوست بسیار داغ 
و خشک، نفس نفس زدن، نبض تند، فشار خون باال یا پایین و 

ضعف شدید از دیگر عالئم سکته گرمایی اند.
اگر با شخصی با این عالئم روبه رو شدید، خیلی زود، اورژانس را  
خبر کنیــد و لباس های غیرضــروری را از تنــش دربیاورید. 
درصورت امکان او را به مکانی خنک منتقل کرده، روی بدنش 
دوش آب سرد )نه یخ( بگیرید یا از کمپرس یخ برای خنک کردن 

سر، گردن، زیربغل و کشاله  ران استفاده کنید.
بچه ها و سالمندان بیشتر از ســایرین ممکن است دچار سکته 
گرمایی شوند. بچه های کوچک اغلب نمی توانند به بزرگ ترها 
بگویند تشــنه اند. همچنین توانایی بدن برای اعالم تشنگی به 
مغز با افزایش سن کاهش می یابد. چاق بودن هم ریسک سکته 
گرمایی را باال می برد. افرادی کــه بیماری قلبی دارند، بیماری 
روحی و روانی دارند یا الکل می نوشــند نیز بیشــتر در معرض 
سکته گرمایی اند. کسانی که گردش خون بدنشان کافی نیست 
یا بدنشان دهیدراته شده است، بیشتر ممکن است دچار سکته 
گرمایی شوند. دهیدراته شدن بدن سریع رخ می دهد. پس بهتر 
است با نوشــیدن مکرر آب و مایعات خنک جلوی این اتفاق را 
بگیرید. همیشه در طول روز یک بطری آب همراه خود داشته 
باشید. در دماهای باال حواستان به رطوبت هوا نیز باشد. رطوبت 
و زیاد شرجی بودن باعث می شود بدن خیلی عرق کند و مایعات 
از دست بدهد. لباس های تنگ اجازه  تنفس به پوست نمی دهند. 
لباس های نخی و ســبک و روشن بپوشــید تا جریان هوا روی 

پوست تان برقرار باشد.
ســبزیجاتی مانند خیار و کاهو، کرفس، تربچه، گوجه فرنگی، 
فلفل ســبز، اســفناج و بروکلی و هویج، کالــری کمی دارند و 
۹۰درصد وزنشان آب است. میوه هایی مانند هندوانه، طالبی، 
گریپ فروت و توت فرنگی نیز بیشــتر بخوریــد. پروتئین زیاد 
می تواند بدن را دهیدراته کنــد. غذاهای پرنمک و قند زیاد نیز 

همین اثر را دارند.
دمای بسیار زیاد بدن می تواند منجر به عوارض زیر شود:

 سندروم حاد تنفسی، تورم مغز،  نارســایی کلیوی،  نارسایی 
کبدی، اختالل متابولیکی، آسیب به عصب، کاهش جریان خون 

به قلب و دیگر مشکالت مربوط به گردش خون.

قرض را مکتوب کنید 
در منابع دینی بر مکتوب کردن میزان بدهی و زمان تسویه 
آن میان قرض دهنده و قرض گیرنده بســیار تأکید شده 
است. خداوند در آیه 282سوره بقره می فرماید: »  ای کسانی 
که ایمان آورده اید! هنگامی که بدهی مدت داری ]به خاطر 
وام یا دادوستد[ به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید. و باید 
نویسنده ای از روی عدالت، ]سند را[ در میان شما بنویسد. 
و کســی که قدرت بر نویســندگی دارد، نباید از نوشتن 
همانطور که خدا به او تعلیم داده خودداری کند! پس باید 
بنویسد. و آن کس که حق برعهده اوست، باید امال کند؛ و از 
خدا که پروردگار اوست بپرهیزد؛ و چیزی را از آن فروگذار 
ننماید.« حضرت امام صــادق)ع( نیز در همین خصوص 
فرموده اند:  دعای ۴نفر مستجاب نمی شود...چهارمین نفر 
شخصی است که مالی داشــته و بدون بینه )نوشته ای یا 
شاهدی( آن را قرض داده است. ]و حاال که نمی تواند مالش 
را پس بگیرد دعا می کند و از خدا می خواهد که مالش را به 
او برگرداند[ خداوند عزوجل به او می گوید: »آیا به تو فرمان 

ندادم که بر قرض دادنت شاهد بگیر«؟

بنجامین مقاوم به گرما 
گیاه بنجامین درختچه ای آپارتمانی است که دارای برگ های 
ریز و پرپشت است و در دسته گیاهان نیمه مقاوم آپارتمانی 
جای می گیرد. بنجامین به دلیل حساسیت باال و مقاومت کم 
در برابر عوامل محیطی با گیاه فیکوس پیوند زده می شود تا 
مقاوم تر شود. بهترین خاک برای این گیاه زیبای آپارتمانی، 
خاک برگ یا کود حیوانی یا مخلوطی از شن، رس و مواد آلی 

)برگ پوسیده(  است. 
این گیاه نسبت به سایر گیاهان آپارتمانی نور بیشتری نیاز 
دارد اما در عین حال نمی تواند نور مستقیم خورشید را تحمل 
کند پس بهترین نور برای این گیاه حالتی است که نور آفتاب 
به طور مستقیم به برگ های آن نتابد و برگ ها در سایه کامل 
باشد. چون بنجامین نسبت به تغییر عوامل محیطی بسیار 
حســاس اســت و با کمترین تغییری برگ های آن ریزش 
می کند بهتر است از چرخاندن و جابه جایی گلدان بپرهیزید. 
هنگامی که گیاه تازه خریداری شــده را بــه خانه می آورید 
برخی از برگ های آن زرد یا قهوه ای می شوند؛ انتظار نداشته 
باشید برگ های زرد یا قهوه ای یا ریخته، مجددا رشد کنند 
اما برگ هایی که از این پس می رویند می توانند رشــد و نمو 

خوبی داشته باشند.

باغ گل

روشنا
تندرست

وقتی چیزی را نیــاز داریم یا آن را 
می خواهیم اما پولــش را نداریم، 
 معموال نخستین راهی که به ذهن مان 
می رسد قرض گرفتن است؛قرض گرفتن از اشــخاص یا وام گرفتن از یا بانک 
و مؤسسه مالی. این تجربه را بیشتر ما داشــته و داریم. وقتی وام یا قرضی را 
گرفته ایم تا پایان بازپرداخت بدهی،  فکرمان درگیر اقســاطی است که باید 
پرداخت شــود و درآمدمان را برای بازپرداخت مدیریت می کنیم. گاهی مواقع 
حتی مجبور می شویم برای مدتی نوع خرج کردن مان را هم تغییر دهیم تا از پس 
پرداخت اقساط برآییم. گاهی مواقع این قرض کردن،  عملی درست و به صرفه 
است اما گاهی اوقات نیز رفتاری اشتباه و پر از ضرر که می تواند زندگی مالی را با 
چالش های جدی مواجه کند.به عبارت دیگر، گرفتن قرض یا وام شرایطی دارد که 

اگر مورد توجه قرار گیرد، تجربه مثبتی برای مان رقم خواهد زد.

الهام مصدقی راد
روزنامه نگار گزارش

زندگی بر مدار قرض

وي
 غر

رام
 : به

رح
ط

اگر شرایط قرض گرفتن به درستی رعایت شود
 از اتفاقات بعدی آن پیشگیری شده و حتی می تواند شرایط مطلوب و به صرفه ای را ایجاد کند 

نکات کلیدی در قرض گرفتن

مکث
اگر وام یا تســهیالتی با عنوان مشخص و برای انجام 
کاری تعیین شده دریافت می کنیم باید حتما آن مبلغ 

را برای همان منظور مورد استفاده قرار دهیم. یعنی اگر وام 
خرید خودرو می گیریم اجازه مصرف آن برای کاری دیگر را نداریم، 
این موضوع از نظر حقوقی امکان پیگیری داشته و از نظر شرعی نیز 
دچار ایراد است. برای خرید کاالی مصرفی، قرض نگیریم. این نکته 
مهمی است که شرایط قرض گرفتن و رفتن زیر بار بدهی را برای خرید 
و تامین کاالی اساسی مانند خانه، خودرو، فرش یا حتی مبلمانی که 
در طول زمان و با گذشت چند سال مستهلک می شود ایجاد کنیم. 
کاالهای مصرفی به زودی تمام شــده اما بار و تعهد پرداخت بدهی 
همچنان روی دوش ما خواهد ماند. بعضــی افراد در قرض گرفتن 
به اصطالح از این کاله به آن کاله می کنند یعنی قرض را با قرض پس 
می دهند. کسانی که وارد این جریان می شوند نمی توانند تا آخر به 
این مسیر ادامه داده و جایی باعث ورشکستگی و فروپاشی اقتصادی 

زندگی می شود و باید از آن اجتناب کرد.

فقط تا 30درصد 
یکی از موضوعات دشوار در سواد مالی، قرض گرفتن است. 
وقتی چیزی را نیاز داریم یا دوست داریم که آن را داشته 
باشــیم و پولش را قرض می گیریم، چند اتفاق می افتاد. 
اول اینکه به شــکلی غیرواقعی ســطح زندگی مان را باال 
می بریم؛  ما وقتی چیزی را از محــل درآمدمان می خریم 
یعنی از درآمد ناشــی ازایجاد یک ثروت، کاال یا خدمتی 
که به جامعه ارائه داده ایم آن را تهیه می کنیم اما در زمان 
قرض گرفتن، هیچ کاال یا خدمتی بــه جامعه نداده ایم و 
پولی را وارد زندگی می کنیم پس سطح زندگی ما به صورت 
غیرواقعی باال می رود. کمیل رودی، دانش آموخته دکتری 
مدیریت معتقد است وقتی از شخص یا یک نهاد مالی قرض 
می گیریم در واقع از آینــده خودمان وام گرفته ایم و آن را 
به زمان حال آورده ایم و اگر قواعــدش را رعایت کنیم از 
اتفاقات بعدی می توانیم پیشــگیری کنیم.او در گفت وگو 

با همشهری تأکید می کند که یکی از این شرایط »تعیین 
ظرفیت بدهی و محل پرداخت« است،  اینکه مشخص کنیم 
زندگی ما چقدر برای قرض گرفتن جا دارد. رودی می گوید:  
»برای تعیین این ظرفیت باید محل پرداخت قرض مان را 
بدانیم، اینکه قرار است از درآمدمان پرداخت شود یا خیر. از 
نظر سواد مالی این نکته بسیار مهم است که ما اجازه داریم 
حداکثر تا 3۰درصد درآمد آینده مان را صرف بازپرداخت 
قرض و وام کنیم. به عنوان مثال فردی با ۱۰میلیون تومان 
حقوق در نهایت می تواند 3میلیــون تومان زیر بار بدهی 
برود.« این کارشناس البته تأکید می کند که اگر هدف از 
قرض گرفتن، خرید خانه باشد این میزان تا ۴۰درصد هم 
می تواند افزایش یابد. جز این طول دوره پرداخت،  میزان 
کارمزد و مبلغ نهایی پرداخت نیز مسایل مهمی در قرض 

گرفتن است.

قرض های سودمند
در شــرایطی که وضعیت اقتصادی با تورم مواجه است و 
قیمت کاالها با فاصله زمانی اندکی افزایش می یابد، قرض 
گرفتن برای خرید کاال، اقدام درستی است البته باز هم با 
رعایت شرایط قرض. به عنوان مثال برای خرید کاالیی مثل 
خودرو،  ابتدا آن را می خریم 
ســپس اقســاطش را 
پرداخـت می کنیم. 

به گفته رودی این شیوه »پس انداز معکوس« نام دارد.شیوه 
دیگری نیز در باب قرض گرفتن وجود دارد که شــرایط 
مطلوبی را ایجاد کرده و ســودمند است، در این روش که 
به » اهرم سازی « معروف اســت مبلغی اهرم مبلغی دیگر 
می شود. رودی در تشریح این روش می گوید:  »به عنوان 
مثال فردی قصــد خرید خانه ای بــه ارزش یک میلیارد 
تومان دارد اما ۴۰۰میلیون تومان پول دارد و مجبور است 
6۰۰ میلیون تومان دیگر را قرض بگیرد، این 6۰۰تومان 
در واقع اهرم ۴۰۰تومان دارایی او شده و می تواند خانه را 
خریداری کند.« او با این کارسود کرده چرا که هم خانه که 
کاالی ارزشمندی است و قیمت آن افزایش یافته و دچار 
ارزش افزوده می شــود خریداری می کند و هم می تواند 
با اجاره دادنش،  بخشــی یا تمام مبلغ اقساط وام و بدهی 
خود را تامین کند. بر عکس این ماجرا را نیز تصور کنید، 
به عنوان مثال شــما وامی 2۴درصــدی می گیرید و آن 
را برای کســب وکاری هزینه می کنید که تنها ۱6درصد 
برای تان سودآور است،  به عبارتی 8درصد ضرر می کنید، 
این دیگر اهرم سازی  نخواهد بود چرا که هزینه مالی اش 
بیشــتر از بازدهی ســرمایه گذاری اســت. رودی تأکید 
می کند:»اگر سودی که از این معامله دارید بیشتر از هزینه 
مالی آن بدهی شود،  شما بدهی را اهرم کرده اید در غیراین 

صورت، اهرم سازی  رخ نداده است.« 
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گرد و خاک کم بود، حاال دود آتش برافروخته در 
هورالعظیم نیز به گلو و چشم ساکنان بخش های 
جنوب غربی خوزستان می رود. خشکسالی های 
پیاپی بستر تاالب هورالعظیم در عراق را که آنها 
»هورالحویزه« می گویند به تمامی خشک کرده 
است. نیزارهایی که با سیالب  سال های 97 و 98 
توانست وسعت زیادی از تاالب را بپوشاند، حاال با 
آتش سوزی های عمدتا عمدی شعله ور شده است 
و مثل تابستان97، دولت ایران به دنبال هماهنگی 
با دولت عراق است تا اجازه دهد بالگرد های ایرانی 
از آبگیرهای ایران آب بردارند و آتش هورالعظیم 

در عراق را فروبنشانند.
از اسفند سال گذشته آتش سوزی های مقطعی با 
وسعت کم در هورالحویزه عراق رخ می داد و فعاالن 
محیط زیست و شهروندان حاشــیه این مناطق 
اعتراض می کردند، ولی هم اکنون 20هزار هکتار از 

این تاالب بین المللی و مرزی در آتش می سوزد و 
دود آن تا خرمشهر و اهواز می رسد. این اتفاق پیش 
از این نیز در این تاالب  به دلیل اکتشافات نفت و 
مسائل امنیتی و عدم تامین حقابه از سوی هر دو 
کشور خشک  شده، رخ داده است. به دلیل جهت 
حرکت زمین، عمده آالیندگــی هوا از گردوغبار 
تا دود آتش ســوزی ها در مناطق غربی کشور به 
سمت شرق و درون مرزهای داخلی ایران حرکت 

می کند.

محیط زیست ایران اولویت عراق نیست
در ســال97 عملیــات اطفــای حریــق با یک 
هواپیمای آبپاش ایرانی بــا ظرفیت 40هزار لیتر 
و 2بالگرد انجام شد. اطفای حریق به دلیل وسعت 
16هزار هکتــاری اش  روزهای متمــادی طول 
کشید. احمد الهیجان زاده، مســئول پیگیری و 
اجرای سیاســت های ابالغی رهبر معظم انقالب 
در حوزه محیط زیســت که در آن سال مدیرکل 
حفاظت محیط زیســت استان خوزســتان بود، 
در گفت و گو با همشــهری می گوید: گزارش ها از 

میزان آتش سوزی بخش عراقی تاالب هورالعظیم 
متفاوت بود اما طبق برآوردها تاکنون 16هزار الي 
18هزار هکتار از بخش عراقی تاالب هورالعظیم در 
آتش سوخته اســت. او می گوید: در آن زمان اخذ 
مجوز وزارت خارجه ایران از دولــت عراق زمان 
زیادی برد و اگر اشــتباه نکنم حدود 2ماه طول 
کشــید تا هماهنگی های مورد نیاز انجام شــود. 
وزارت خارجه، مرزبانــی و نیروهای انتظامی آنها 
باید هماهنگ می شدند. حدود 2هفته نیز مسائل 
داخلی به طول انجامید؛ مسائلی مثل امکان حضور 
بالگرد در منطقه، امکانات مــورد نیاز در منطقه، 
تامین کننده سوخت بالگرد ها و محل برداشت آب 
مورد نیاز، محل فرود پرند ه، اقامت خلبان ها و.... 
بعد ها هم یک هواپیمای اطفای حریق »ایلوشین« 
به ناوگان داخلی در کشــور اضافه شــد. به گفته 
احمد الهیجان زاده، ســیل ســال هاي 97 و 98 
منطقه را کامل زیر آب برد و تا ســال گذشته نیز 
کمی در بستر تاالب آب وجود داشت ولی 2سال 
خشکسالی پیاپی، دود ناشی از آتش سوزی نیزارها 
را نیز به مشــکل ریزگرد ها در این منطقه اضافه 

کرده است. متأسفانه در مسئله آتش سوزی نیز، 
مسائل زیســت محیطی ایران برای دولت عراق 

اولویت نیست.

رایزنی  ادامه دارد
مسائل زیست محیطی ایران سال هاست به نحوه 
همسایه داری عراقی ها و ترکیه ای ها گره خورده 
است. ترکیه حقابه دجله و فرات را نمی دهد، عراق 
برای تثبیت خاک اقدامــی نمی کند و گردوغبار 
بستر تاالب های این کشور در حلق و چشم و ریه 
ایرانی ها می رود. در ماه  اخیر تیمی از کارشناسان 
سازمان حفاظت محیط زیســت، برای مذاکره با 
طرف عراقی به این کشــور ســفر کردند و ضمن 
انعقاد یک تفاهمنامــه به دنبال بهبود شــرایط 
زیست محیطی 24میلیون هکتار اراضی مستعد 
بروز گردوغبار در عراق شدند ولی آن مذاکرات نیز 

به کندی پیش می رود.
امسال آتش سوزی ها در بخش عراقی هورالعظیم 
زودتر از قبل شروع شــده و فعاالن محیط زیست 
مدت هاســت در مــورد آن هشــدار می دهند. 
هورالعظیم زیســتگاه گونه در معــرض انقراض 
»الک پشت فراتی « اســت که سرعت حرکتش 
بسیار کمتر از زبانه های آتش است. از قضا امسال 
با خشــک شــدن بخش عراقی تاالب، جمعیت 
خوبی از شنگ)سمور آبی مکسول یا شنگ میان 
رودان( به بخش ایرانی تــاالب آمده و زندگی اش 
وابســتگی شــدیدی به آب دارد و با آتش سوزی 
20هزار هکتاری امسال حیاتش به شدت به خطر 

افتاده است.
مدیریت تاالب ها با سازمان حفاظت محیط زیست 
اســت؛ محمدجواد اشــرفی، مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان خوزســتان درباره اقداماتی 
که امسال برای مهار آتش انجام داده به همشهری  
می گوید: امســال نیز برای چندمین بار از طریق 
وزارت خارجه با مقامات عراقی نامه نگاری کرده ایم. 
حتی بــه موازات آن بــا مقامات عراقــی مکاتبه 
کرده ایم ولی از آنجا که مســائل زیست محیطی 
برای مقامات عراق اهمیت زیادی ندارد، هنوز به 
نتیجه نرسیده ایم. این آتش سوزی ها به دلیل بروز 
خشکسالی  شدید و خشک شدن بیش از 90درصد 
تاالب در محدوده عراق قابل پیش بینی بود. دودی 
که در شهرستان های دشــت آزادگان، هویزه و تا 
حدودی اهواز و خرمشــهر منتشر شده مربوط به 
این آتش سوزی است. درخواست تامین هواپیمای 
آب پاش نیــز داده ایم تا به محض صــدور مجوز 
کشور عراق برای فعالیت در ســرزمینش، برای 
اطفای حریق کمک کنیم. البته باید کشور عراق 
مســئولیت را بر عهده بگیرد که در این خصوص 

رایزنی ها انجام شده است.

دود نیزارهای عراق در چشم مردم جنوب
  در ماه  اخیر تیمی از ایران برای مذاکره با طرف عراقی به این کشور سفر کرده 

ولی مذاکرات به کندی پیش می رود

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

آغاز عملیات کنترل کانون های 
ریزگرد منطقه از هفته آتی

عملیات کنترل کانون های گردوغبار کشــورهای منطقه از 
هفته آتی آغاز می شــود. این خبری بود که رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیســت اعالم کرد. به گزارش همشهری، 
علی ســالجقه درباره هم افزایــی مدیریت ایــران درباره 
مســئله ریزگردها و اقدامات صورت  گرفته گفت: تاکنون 
رایزنی های بسیاری در خارج از کشور صورت گرفته و امروز 
با 11کشــوری که در اجالس اخیر شــرکت کرده بودند، 

مکاتباتی انجام شد.
هم اکنون گروه های کارشناسی در حال شکل گیری است و 
از هفته آینده کار به صورت عملیاتی آغاز خواهد شد. در این 
زمینه استفاده از سیســتم های هلی کوپتری در کانون های 
گردوغبار انجام خواهد شد و قرار اســت در عراق و سوریه 
به عنوان منشــأ اصلــی گردوغبار کار به صــورت عملیاتی 
شروع شود. در این زمینه قرار است با مدیریت ایران سطح 
وسیعی از کشــورها در یک بازه زمانی کوتاه با هزینه های 
کمتر تحت تأثیر قرار گیرند و مشــکل گردوغبار به سمت 

حل شدن برود.
سالجقه درباره مسئله ریزگردها و تأثیر سدسازی های کشور 
ترکیه بر افزایش این پدیده و برنامه های ســازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: رایزنی های انجام شده در خارج از کشور 
عالی بود و در اجالس تهران که منجر به صدور یک بیانیه شد، 
ترکیه هم حضور داشت. 3 موضوع ایجاد سازمان منطقه ای 
محیط زیست، ایجاد دبیرخانه و ایجاد صندوق منطقه ای در 
این نشست مطرح شد که در حال شکل گیری است و مکاتبات 
آن نیز انجام شده است. درحال حاضر نیز تبادل کارشناسان 
بین کشورهای عراق و سوریه در حال انجام است تا به صورت 
میدانی عملیات در منشــأ گردوغبار آغاز شود. خوشبختانه 
طرف های مقابل از خروجی نشست اظهار رضایت کردند و 

نسبت به انجام تکالیف قول مثبت دادند.
از سویی عالوه بر 270میلیون هکتار کانون ریزگرد خارجی، 
35میلیون هکتار نیز کانون ریزگرد داخلی وجود دارد. برنامه 
کنترل ریزگردهای داخلی نیز با تخصیص حقابه ها قرار است 
عملیاتی شود. بر اساس اعالم سازمان حفاظت محیط زیست 
درباره حوضه دریاچه ارومیه پیگیری های الزم انجام شده 
و طی 2 هفته آینده تصفیه خانه های شــهر ارومیه و تبریز 
وارد مدار می شوند تا بخشی از حقابه محیط زیستی دریاچه 
ارومیه را تامین کنند و تــالش می کنیم که دریاچه ارومیه 
را با توجه به شــرایط جوی به ثبات برسانیم. درباره احیای 
زاینده رود نیز قرار اســت عالوه بر حقابه تاالب گاوخونی، 
حقابه زاینده رود هم از وزارت نیرو مطالبه شود که این کار 
منجر به افزایش تحقق مجموع حقابه تاالب ها می شــود و 
از کانون ریزگردی پدید آمده بر اثر خشکســالی جلوگیری 

می کند.

روح هللا متفکرآزاد
نماینده مردم تبریز در مجلس 

مساحتی به اندازه ۷برابر تهران درصورت 
خشک شــدن دریاچه ارومیــه تبدیل به 
شوره زار می شود. هم اکنون با موضوعی 
کامــاً زیســت محیطی مواجهیــم کــه 
زندگی جمعیتی را در مخاطره قرار داده 
و اگر اکنــون برای احیــای دریاچه ارومیه 
هزینــه نکنیــم مجبوریــم در آینــده برای 

درمان این بیماری ها هزینه کنیم.

نیره پورمائی 
مدیرکل حفاظت محیط زیست یزد 

4مورد زایمــان موفق گــوزن زرد ایرانی 
در ســایت تکثیــر و پرورش جنــگل باغ 
شادی خاتم ثبت شد. گوزن زرد ایرانی 
یکی از 3 گونــه  گوزن موجــود در ایران 
اســت کــه ســال های گذشــته به دلیل 
تخریــب زیســتگاه و شــکار بی رویــه، 
در طبیعــت کشــور منقــرض شــده و 
هم اکنون تنها در سایت های حفاظت 

سازمان وجود دارد.

خبر آخرنقل قول خبر

تولید محصوالت کشاورزی خاورمیانه 
تا سال۲۰۲۵ به نحو اثرگذاری کاهش 
می یابــد. بــه گــزارش همشــهری از 
بانک جهانی، پیش بینی ها همچنین 
نشــان می دهــد در ایــن منطقــه و بــه 
خصــوص ایــران و عــراق تا ســال۲۰۵۰ 
به دلیل کمبود آب و مشــکات ناشی 
از تغییــر اقلیم، ۶ تا ۱4درصــد از تولید 
ناخالــص داخلــی کاهــش یابــد و باید 
برای جلوگیری از آن برنامه ریزی دقیق 

صورت گیرد.

۳۰
درصد 

طــــول ذخیــره گــــاه حــــرا در بستــــــر 
کم عمــق نــوار ســاحلی جنوب کشــور 
و جزیره قشــم اســت. این ذخیــره گاه 
مســاحت ۸۵هــزار هکتــاری دارد و 
وســعت آن ۶3۰۰هکتــار اســت. بــه 
گــزارش ایرنا، ذخیــره گاه زیســت کره 
حــرا این روزهــا دارای آب و هــوای گرم 
اســت و در طبقــه بیابانی گرم شــدید 
 قــرار دارد کــه می توانــد در آینــده آن

اثرگذار باشد.

15۰
کیلومتر 

عدد خبر
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عزاداری های زنانه در بوشهر 
بوشهر تنها منطقه ای در کشور است که در آن، زنان تعزیه خوان در آیین های عاشورایی به ویژه 
اربعین به سوگواری می پردازند. این حضور البته فقط محدود به تعزیه نیست و ردپای زنان در 
همه آیین های عزاداری قافله دشت کربال دیده می شود. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر 
بوشهر در این باره به همشهری توضیح می دهد: زنان بوشهری در عزاداری های ایام محرم نقش 
پررنگی دارند؛ به طوری که عالوه بر اجرای آیین هایی چون تعزیه و الالیی ها، هیئت های زنانه هم 
بسیار فعال هستند. خدیجه گرشاسبی با بیان اینکه حدود 1600تشکل مذهبی زنانه در استان 
بوشهر فعال است، می افزاید: به هر کوچه ای سر بزنید می بینید هر ساعتی در خانه ای عزاداری 
اجرا می شود و زنان از خانه ای به خانه  دیگر می روند. او تأکید می کند با وجود افزایشی شدن 
آمار کرونا محدودیت خاصی در برگزاری آیین ها ازجمله صف های سینه زنی بوشهر و دمام زنی 

نخواهد بود و همه تشکل های مذهبی به رعایت پروتکل ها پایبند هستند.

مکث

از حرم تا حرم، سوگوار حسین )ع(
وجود 2حرم مطهر امام رضا)ع( در مشهد مقدس و حضرت 
معصومه)س( در قم موجب شده است بسیاری از مردم در 
مناسبت های مذهبی خود را به این دو شهر برسانند و شادی 

یا عزاداری خود را در جوار اهل بیت  )ع( برگزار کنند.
به گزارش همشهری، در مشهد عالوه بر اینکه زائران بسیاری 
در ایام محرم به ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی خود را به 
حرم مطهر امام رضا)ع( می رسانند، گروهی از زائران پیاده 

در دهه پایانی صفر مهمان مشهد می شوند.
سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا)ع( در 
این باره می گوید: بعد از 2سال از شیوع کرونا مشهدالرضا در 
دهه آخر صفر میزبان حجم زیادی از زائران پیاده به تعداد 

۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار نفر خواهد بود.
به گفته حسین رضایی، کاروان های پیاده که هر سال در دهه 
پایانی صفر به قصد تشرف به بارگاه رضوی به مشهد مقدس 
مشرف می شوند، باید از نیمه دوم ماه محرم در سامانه زائران 

پیاده ثبت نام کنند.
او می افزاید: افزایش خدمات در ایستگاه های صلواتی بین 
راهی در دســتور کار جمعیت خدمتگزاران قرار گرفته و با 
تمهیداتی که انجام شــده و اعالم آمادگی خیران 8 استان 
کشور ظرفیت پذیرایی و خواب ایســتگاه های میان راهی 

افزایش خواهد یافت.
مهدی بی باک، رئیس شــورای هیأت های مذهبی مشهد 
هم از پیش بینی راه اندازی ۷۰۰ ایســتگاه صلواتی در ایام 
محرم در شهر خبر می دهد و می گوید: بعد از 2سال فعالیت 
نیمه تعطیل هیأت ها به دلیل شیوع بیماری کرونا، امسال در 
میالد امام رضا)ع( ۱۱۰موکب در سطح شهر و ایستگاه های 

بین جاده ای برای زائران پیاده فعال خواهد شد.
از قم هم خبر می رســد هیأت چهل اختــران قم به عنوان 
یکی از بزرگ ترین و طوالنی ترین دسته های عزاداری ایام 
محرم خیمه عزاداری را همانند سال های گذشته در صحن 
امامزاده موسی مبرقع)ع( برپا کرده است. این خیمه قدمتی 

4۰۰ساله دارد.
ویژگی بارز هیأت چهل اختران این است که نوادگان امامزاده 
مبرقع که امروزه به سادات رضوی، برقعی، چاووشی، تقوی، 
اخوی و چهل اخترانی مشــهور هســتند و در تمام ایران 
و دنیا پراکنده  شــده اند روز عاشــورا به این محل و هیأت 
آباء و اجدادی برمی گردند تا نشــان دهند هنوز عشق امام 
حسین)ع( را مانند اجدادشان زنده نگه داشته و سادات را به 

حرمت جدشان حرمت می گذارند.
عالوه بر ایــن، در ایام ماه محرم حداقل در هزار مســجد و 

حسینیه قم، مجالس و هیأت های عزاداری برپا می شود.
مدیــرکل ارتباطات و امــور بین الملل شــهرداری قم هم 
آماده سازی شهری را گامی برای تعظیم شعائر دینی می داند 
و می گوید: طبق سنوات گذشــته فعالیت های شهرداری 
برای برگزاری باشــکوه این آیین دینی و مذهبی در حال 

انجام است.
مهدی کالنترزاده با اشــاره به اقدامات مجموعه مدیریت 
شــهری قم برای ورود و اســتقبال از ماه محرم می افزاید: 
همزمان با نزدیکی به ماه سوگواری سید و ساالر شهیدان، 
فعالیت های شهرداری قم در زمینه فضاسازی، سیاه پوشانی 

و تبلیغات محیطی آغاز می شود.
به گفته وی، همزمان با آغاز ماه محرم، از ۱۱سردیس جدید 

شهدا رونمایی می شود.

عدد خبرمناسبت

خــون  انتقــال  ســازمان  مدیــرکل 
لرســتان ضمــن درخواســت از همــه 
گروه هــای خونــی بــرای اهــدای خــون 
گفت: پایان خرداد ســال جاری ذخایر 
خونــی اســتان ۲۲روز بــود درحالی کــه 
حجم ذخایــر خونی مــا در تیر بــه ۶روز 
کاهــش پیــدا کرده اســت. بــه گزارش 
فــارس، علــی ســوری افــزود: انتظــار 
مــا ایــن اســت کــه همــه گروه هــای 
منفــی  گروه هــای  به ویــژه  خونــی 
 مراجعــه بیشــتری بــرای اهــدای خــون

داشته باشند.
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روز

لرستان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی زنجان 
از خریــد تضمینــی بیــش از ۲۷۸تــن 
و ۵۶۹کیلوگــرم دانه هــای روغنــی 
کلــزای کشــاورزان زنجانــی تــا ۳مرداد 
امسال در استان خبر داد.  به گزارش 
روابط عمومی اداره کل غله و خدمات 
بازرگانی استان، ولی هللا زمانی اظهار 
کرد: امســال ۸مرکــز خریــد تضمینی 
دانه هــای روغنــی کلــزا و گلرنــگ در 
ماه نشــان، ابهــر، خــرم دره، طــارم، 
خدابنــده و زنجــان آمــاده خریــد ایــن 

محصول از کشاورزان است.

۲۷۸
تن 

زنجان

چند روز بیشــتر تا ماه محرم باقی نمانده و عاشــقان 
اباعبداهلل الحســین)ع( شــهرها را آماده ســوگواری 
می کنند. برخی از شهرها اما به واسطه آیین های خاص 
در ایام محرم به ویژه تاســوعا و عاشــورا میزبان خیل 

عظیم عاشقان حسینی از سراسر ایران می شوند.

نخل گردانی در یزد
مراسم نخل گردانی و سوگواری امام حسین)ع( در یزد 
زبانزد است. نخل نمادی از تابوت امام حسین)ع( است 
که روز عاشورا روی دست سوگواران بلند و دور حسینیه 
چرخانده می شود. به دلیل شهرت مراسم سوگواری ، یزد 
به حسینیه ایران نیز معروف است. سمیه گالبگیریان، 
یکی از شهروندان ساکن یزد به همشهری می گوید که 
در حسینیه هر محله در ایام ماه محرم عزاداری برگزار 
می شود، اما نخل گردانی در میدان امیرچخماق و روز 
عاشورا برگزار می شود و بزرگ ترین آیین محرم در یزد 
است. ابوالقاسم محی الدینی، شــهردار یزد نیز با بیان 
اینکه هیئت های مذهبی مشغول تدارک حسینیه ها 
برای برگزاری محرم هســتند، به همشهری می گوید: 
طی 2سال اخیر به دلیل محدودیت های کرونایی مراسم 
محرم طبق شیوه نامه بهداشتی ستاد کرونا برگزار شد، 

اما امسال هنوز محدودیتی ابالغ نشده  است.

محرم در شهر شور و شعور حسینی 
زنجانی ها تا قبــل آغاز نخســتین روز مــاه محرم با 
پارچه های سیاه و کتیبه ها حســینیه اعظم زنجان را 
سیاه پوش می کنند. شــهردار زنجان با اشاره به اینکه 
زنجان پایتخت شــور و شعور حســینی نام گرفته به 
همشهری می گوید: حســینیه اعظم زنجان با برپایی 
مراســم عزاداری و سینه زنی پرشــور هر سال نه تنها 
میزبان زنجانی ها بلکه بســیاری از عاشقانی است که 
از دور و نزدیک برای حضور در این مراســم به زنجان 
می آیند. علیرضــا فیروزفر به آمادگــی 4هزار خادم 
افتخاری حســینیه اعظم زنجان اشاره می کند و ادامه 
می دهد: خادمان افتخاری قبل از آغاز ایام محرم شروع 
به کار می کنند. شب تاسوعا هم مراسم »یوم العباس« در 
حسینیه برگزار می شود. یکی از بزرگ ترین دسته های 
عزاداری در ایران در حســینیه اعظــم زنجان برگزار 
می شود که ســال 8۷ به عنوان دهمین میراث معنوی 
ایران به ثبت ملی رسید. شهردار زنجان با تأکید بر اینکه 
ابالغیه های ســتاد ملی کرونا حتما اجرا خواهد شد، 
یادآور می شود: فعال زنجان در رنگبندی کرونایی زرد 
است و آیین درست مثل 2سال قبل طبق تصمیم ستاد 

ملی کرونا پیش خواهد رفت.

 کرمانشاه؛ قدمگاه زائران اربعین 
ستاد استقبال از محرم برای ســیاه پوش کردن شهر در 

کرمانشاه تشکیل شده و ســازمان فرهنگی شهرداری 
کرمانشاه کتیبه و پارچه نوشت های محرمی را در اختیار 
هیئت ها قرار داده  اســت. مدیر روابط عمومی شهرداری 
کرمانشاه به همشــهری می گوید: محرم امسال مراسم 
تعزیه  در کنار مزار شــهید گمنام در محوطه شهرداری 
برگزار می شود. ناوگان حمل ونقل درون شهری هم تا قبل 
از محرم با نصب پرچم های مشکی سیاه پوش می شوند. 
دولتشاهی با بیان اینکه کرمانشاه به عنوان قدمگاه زوار 
عتبات هم مطرح است، می افزاید: به همین دلیل تا اربعین 
مراسم ســوگواری ادامه دارد و میزبان زائرانی که برای 
پیاده روی راهی کربال می شوند، هســتیم. او به آمادگی 
شهرداری برای در اختیار قرار دادن ماسک به عزاداران 
اشــاره می کند و می گوید: کرمانشــاه در وضعیت زرد 
کرونایی است، اما با اعالم ستاد ملی کرونا، فاصله گذاری 

و پروتکل های بهداشتی رعایت خواهد شد.

آیین طشت گذاری محرم در اردبیل
آماده سازی شــهر برای محرم در اردبیل از فردای روز 
مباهله رونق می گیرد و با ســیاه پوش کردن میادین و 

حسینیه ها انجام می شود. مدیر روابط عمومی شهرداری 
اردبیل به همشــهری می گوید: عزاداری مردم اردبیل 
در 2سال گذشته به دلیل شــرایط کرونایی متفاوت با 
سال های قبل برگزار شد. امســال امیدواریم بتوانیم 
مراســم طشــت گذاری و عزاداری را در بازار اردبیل و 
حسینیه ها به شکل سابق برگزار کنیم. با وجود این، تابع 
ستاد ملی کرونا هستیم و شیوه نامه های بهداشتی برای 
سالمت عزاداران حتما رعایت خواهد شد. نقی قبایی 
ادامه می دهد: برگزاری جلســه با مداحان و شاعران 
آیینی، نصب بنر و پرچم هایی با مضمون قیام عاشورا 
در شهر، تدارک برنامه فرهنگی در پیاده رو عالی قاپو و 
در ۵فرهنگسرای شهر و برنامه ســوگواری در منطقه 
گردشگری شورابیل از برنامه های امسال و این روزها 

تا قبل از آغاز محرم در حال اجراست.

بازار داغ چوب در سخیریه اهواز
خوزستان به واسطه تنوع فرهنگی و قومیتی، آیین ها و 
مناسک متفاوتی در ایام عزاداری محرم دارد. یک فعال 
اجتماعی استان این موضوع را می گوید و توضیح می دهد: 

برای مثال اهالی دزفول و شوشــتر با خرید چوب های 
باریک و بلند شروع به آماده ســازی علم می کنند یا در 
شوش، حمیدیه، اهواز و دیگر شهرها مراسم شبیه خوانی 
میدانی برپا می شود و مردم شان این روزها در حال تدارک 
ادوات برای برپایی شبیه خوانی و تمرین  هستند. قاسم 
آل کثیر از برپایی ســیاه چادر و پذیرایــی با قهوه عربی 
به عنوان نذری می گوید و می افزاید: موکب های بین راهی 
بسیاری نیز در شهر و خارج از شهرها برای پذیرایی  برپا 
می شود. حسینیه ها هم با رنگ ســیاه، رنگ عزا به خود 
گرفته اند. بازار خرید و فروش چوب های موردنیاز برای 
علم این روزها در سخیریه اهواز داغ است و سنج و دمام 
و پوست گوسفند برای ســاخت دمام هم حال و هوای 
خاصی دارد. به گفته ولی اهلل حیاتــی، فرمانده قرارگاه 
عملیاتی ســتاد اســتانی مبارزه با کرونا در خوزستان، 
آیین های محرم و صفر در این استان با رعایت پروتکل ها 
و بر مبنای مصوبات وزارت بهداشت برگزار خواهد شد. 
خوزستان در کنار آماده شدن برای ایام محرم، میزبان 
زائران اربعین حســینی هم خواهد بــود که از مرزهای 

شلمچه و چذابه  خود را به کربال می رسانند.

معرفی آیین های کاشان 
»یا حســین! در پای پرچمت همگی نسل حیدریم« 
شعار محرم امسال در کاشــان است. حسن بخشنده، 
شهردار کاشــان با اشــاره به نامگذاری روز اول محرم 
به عنوان روز محتشــم و ادبیات آیینی در تقویم کشور 
می گوید: از این فرصت حسن اســتفاده شده تا ضمن 
یادآوری منزلت و مرتبه محتشــم، در مقام پرچمدار 
شــعر آیینــی، رفتارهای آیینــی کاشــان به عنوان 
 نمونه ای برای کار فرهنگی معرفی شــود و مورد توجه

 خاص قرار گیرد. 

ایرانسیاهپوشحسین)ع(میشود
شهرهای مختلف ایران این روزها آماده مراسم عزاداری سیدالشهدا )ع( شده که   با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار  می شود

سیده زهرا عباسیگزارش
راحله عبدالحسینی

وبویراحمدعکس خبر
کهگیلویه

 آفت به جان بلوط های
کهگیلویه و بویراحمد

این روزها جنگل های زاگرس از جمله در کهگیلویه و بویراحمد 
»شامل شهرستان باشت، بخشی از شهرستان کهگیلویه 
شامل منطقه دشمن زیاری، بخش چاروسا و شهرستان 

لنده« روزگار خوشی ندارند و بهارشان به خزان تبدیل شده. 
با یک گشت و گذار در این جنگل ها می توان پژمردگی و 

خشک شدن درختان بلوط را مشاهده کرد که ۶۰هزار هکتار 
 از این جنگل ها عالوه بر خشکسالی، 

گرفتار ۲آفت کرم جوانه خوار بلوط شده اند. منبع: ایسنا
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فعاالن بازار سرمایه، یکی از عوامل 

بورس
نزولی شدن بورس را باال رفتن نرخ 
بهره بین بانکی می دانند؛ عاملی که 
در جلســه دیروز روســای بانک مرکزی و سازمان 

بورس، به صورت ضمنی بر کاهش آن توافق شد.
به گزارش همشــهری، در روزهای اخیر نرخ سود 
بین بانکی به رکورد تاریخی 21.31درصد رســیده 
و وضعیت نامساعد بورس را بدتر از قبل کرده است؛ 
درحالی که این بــازار همزمان چشــم به تحوالت 
هسته ای دارد و به سیگنال های منفی وزن بیشتری 
می دهد. حاال اما، آنگونه که در جلسه دیروز رؤسای 
بانک مرکزی و ســازمان بورس مطرح شد، به نظر 
می رســد دو طرف بر کنترل نرخ سود بین بانکی در 
چارچوب سیاســت های پولی توافق دارند و همین 
مسئله قادر است نرخ سود در این بازار را نزولی کند.

بورس، قربانی کنترل تورم
تغییر نرخ سود بین بانکی به یکی از ابزارهای اصلی 
سیاستگذار در مهار تورم تبدیل شده، اما همزمان بر 
بازار سرمایه اثر منفی داشته است؛ ظرف هفته های 
اخیر نرخ بهره بین بانکی وارد روند صعودی پرقدرتی 
شده و به باالترین رقم از بهمن 1399تاکنون رسیده 
است. به گزارش همشــهری، نرخ بهره بین بانکی، 
کلیدی ترین نرخ در بازار پول به شمار می آید که به 
بازده سود یا نرخ بهره سایر بازارها جهت می دهد و 
اگرچه به عقیده کارشناسان اقتصادی، به عنوان یک 
ابزار مهم، افزایش آن به مهار تورم کمک می کند، اما 
در مقابل، کارشناسان بازار سرمایه، بازی با این نرخ 
را شکل دهنده و تشدیدکننده روند منفی در بورس 
می دانند که با انحراف در مســیر حرکت نقدینگی، 
نقدینگی را از بورس فراری داده و به سمت بازار پول 
و شبکه بانکی ســوق می دهد. در حقیقت فعاالن و 
تحلیلگران بازار ســرمایه، یکی از عوامل چندگانه 
وضعیت بغرنج بورس را باال رفتن نرخ بهره بین بانکی 
و تمرکز بانک مرکزی بر مکش پول از ســایر بازارها 
می دانند. به همین واسطه روســای بانک مرکزی 
و سازمان بورس، نشســتی با موضوع نرخ بهره بین 
بانکی داشــتند که به دنبال برگزاری این نشست، 
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، 
اعالم کرد: با تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کنترل 
نرخ ســود بین بانکی، یکی از این دغدغه ها برطرف 
خواهد شد. عشــقی البته متغیرهایی همچون افت 
قیمت جهانی کاالها یا برخــی تصمیمات ازجمله 

نرخ گذاری دستوری کاالها را نیز بر وضع درآمدی 
شــرکت های بورس و کاهــش پیش بینی پذیری 
و اطمینان در بازار ســرمایه مؤثر دانســت و ابراز 
امیدواری کرد برای حل ایــن موضوعات نیز تدابیر 
الزم اتخاذ و اطمینان فعاالن بازار ســرمایه به این 

بازار تقویت شود.

سیگنال مثبت بانک مرکزی
بانک مرکزی مدعی است نرخ سود در بازار بین بانکی 
متناســب با عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار تعیین 
می شود و اگر نرخ آن رشــد کرده، ناشی از همین 
عوامل بوده است؛ هرچند این بانک به عنوان بازارساز، 
در چارچوب سیاســت پولی ضدتورمی مورد تأیید 
دولت، در بازار بین بانکی حضور دارد و نرخ ســود را 
در چارچوب مشــخصی کنترل می کند. رئیس کل 
بانک مرکزی با تشــریح این موضوع، می گوید: در 
جلسه روز گذشته با رئیس ســازمان بورس، ضمن 
تأکید بر لزوم یکپارچگی سیاست های پولی و مالی، 
تصمیماتی اتخاذ شده که نرخ سود در بازار بین بانکی 
کنترل خواهد شــد. علی صالح آبادی با بیان اینکه 

هرگونه سیاســت در زمینه حمایت از بازار سرمایه 
باید همراه با سایر سیاست های دولت به ویژه سیاست 
کنترل تورم و اصالح نظام بانکی باشــد، می افزاید: 
سازمان بورس ســازوکارهای حمایت نظام بانکی 
از شــرکت ها و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، 
ازجمله بازنگری در برخی مقررات در حوزه نهادهای 
مالی، سیاست های هدایت اعتباری با هدف تسهیل 
و ایجاد مشوق برای تأمین مالی شرکت های فعال در 
بازار ســرمایه از بانک ها را بررسی و به بانک مرکزی 
پیشنهاد کند و بانک مرکزی برای همکاری با بازار 

سرمایه در این زمینه آمادگی کامل دارد.

انتظار بورسی مجلس از دولت
در شــرایطی که به دالیل مختلف، بازار سرمایه در 
شــرایط خوبی به ســر نمی برد رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس نیز همزمان با نشســت مدیران 
بازارهای پول و سرمایه، خواهان برگزاری نشستی 
بزرگ تر بین دولت و مجلس برای حل مسائل بورس 
شد. محمدرضا پورابراهیمی گفت: انتظار ما از دولت، 
توجه ویژه به بازار سرمایه برای حل مشکالت مردم 

اســت و به زودی برگزاری نشست مشترک دولت و 
کمیســیون اقتصادی درخصوص آخرین وضعیت 
اجرای تعهــدات دولت در دســتور کار قرار خواهد 
گرفت. پورابراهیمی افزود: وضعیت نامناســب بازار 
سرمایه کشور یکی از این مباحث است که انتظار ما 
از وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی جدی به 
مصوبات مرتبط با حمایت از بازار سرمایه است؛ زیرا 
بدون حمایت از بازار سرمایه تولید واقعی در اقتصاد 
رقم نخواهد خورد. او بر همین اساس تأکید کرد: از 
رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت انتظار داریم 
از اتخاذ تصمیماتی که در حوزه های مختلف به ویژه 
درخصوص قیمت گذاری دستوری که مغایر با قوانین 
بازار سرمایه است، اجتناب کرده و شرایطی را فراهم 
کنند که بتوانیم انتفاع را به بازاری برسانیم که ۵۰ 
میلیون نفر در آن ذی نفع هستند. پورابراهیمی این 
نکته را نیز یادآور شد که زمانی نهایتاً 2میلیون نفر 
در بازار سرمایه حضور داشتند ولی امروز دارندگان 
سهام عدالت، ذی نفعان بازار سرمایه هستند؛ ازاین رو 
انتظار ما از دولت توجه ویژه به بورس و بازار سرمایه 

برای حل مشکالت مردم است.

حذف ریسک نرخ بهره از بورس
مسئوالن بازارهای پول و سرمایه به دغدغه سهامداران پاسخ دادند

قارچ ارزان تر شد
روند نزولی کاهش قیمت قارچ برای ســومین ماه ادامه یافت. 
به گزارش همشهری، جدیدترین نرخنامه سازمان میادین میوه 
و تره بار شهرداری نشان می دهد قیمت هر کیلوگرم قارچ فله و 
بسته بندی خرد شده 2هزار تومان در مقایسه با نرخنامه قبلی 
کاهش یافته است. قیمت انواع جوانه طبق روال 2 ماه گذشته در 

نرخنامه جدید نیز تغییری نداشته و ثابت مانده است.

  گرانی سایر کاالها، قیمت میوه را افزایش داد 
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان اینکه با توجه 
به فراوانی و تنوع میوه و صیفی جــات انتظار قیمت های باال را 
در این فصل نداشتیم، گفت: گرانی ســایر کاالها، روی قیمت 
میوه تأثیر گذاشته است. اسداهلل کارگر افزود: در گذشته مردم 
هفته ای یک بار میوه می خریدند و ضایعــات و دور ریز نیز زیاد 
اتفاق می افتاد، هم اکنون تعداد دفعات خرید خانوار زیاد اما حجم 
خرید کم شده تا دور  ریزی اتفاق نیفتد و می توان گفت که مصرف 

مدیریت شده و مردم قناعت پیشه کرده اند.

  قیمت مصوب حمل اثاثیه منزل اعالم شد
رئیس اتحادیه حمل و نقل کاالی درون شهری تهران با بیان اینکه 
شرکت های حمل و نقل شــهری باید فاکتور ارائه کنند، گفت: 
هزینه کامیون برای حمل اثاثیه به ازای 3ساعت، ۴۵۰هزار تومان 
اســت که درصورت افزایش زمان به ازای هر ساعت 1۵۰هزار 
تومان به مبلغ ثابت افزوده می شود. حسین زندی افزود: هزینه 
دستمزد کارگر هم به ازای 3ساعت، ۸۰هزار تومان درنظر گرفته 
شده و بعد از این زمان به ازای هر ساعت اضافه کار 3۰هزار تومان 
افزوده می شود که معموال برای هر جابه جایی حمل بار، تعداد 3 

تا ۴ کارگر درنظر گرفته می شود.

قارچ فله 
پشت بسته

35.000
33.000

قارچ بسته 
یک کیلویی

36.000
39.000

قارچ فله 
یک کیلویی

31.000
29.000

قارچ اسالیس 
یک کیلویی

34.000
32.000

جوانه شبدر
200گرمی

14.200
14.200

جوانه ساالدی
200گرمی

14.900
14.900

جوانه گندم
200گرمی

9.900
9.900

جوانه یونجه
200گرمی

18.300
18.300

قیمت در مردادماهقیمت در تیرماه

کیلوگرم/ تومان

قیمت جدید ترشی
انواع ترشی های کنسروی شرکتی در سوپرمارکت ها 
طی 7ماه گذشته تغییر قیمت داشته اند که در برخی 
برندها و محصوالت چشــمگیر بوده است. مقایسه 
قیمت انواع ترشی نشان می دهد ســیر مروارید و 
فلفل هالوپینو از گران قیمت ترین ترشی ها و لیته، 
مخلوط ریز و بندری مناسب ترین انتخاب ها هستند.

چهره هامیادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
دی  1400

مرداد 1401
اصالت، فلفل- 

620گرمی
25.500
32.700

دی  1400
مرداد 1401

یک و یک، لیته- 
630گرمی

27.000
28.000

دی  1400
مرداد 1401

پسند، سیر مروارید- 
660گرمی

58.000
64.000

دی  1400
مرداد 1401

کامبیز، مخلوط- 
670گرمی

24.500
34.500

دی  1400
مرداد 1401

کامبیز، بندری-
700گرمی

25.500
35.500

دی  1400
مرداد 1401

گل باز، فلفل 
هالوپینو- 500گرمی

28.000
34.000

یحییآلاسحاق
رئیساتاقمشترکایرانوعراق

بروزرقابتهایمنفــیدرحوزهصادرات
کاشــیوســرامیکبــهازدســتدادن
بازارهایصادراتیمنجرمیشــود.ایران
ازظرفیــتتولیــد700میلیــونمترمربــع
کاشــیوســرامیکدرســالبرخــوردار
است.ازاینظرفیتساالنه400میلیون
مترمربــعآنمحقــقوازایــنمیــزاننیــز
180میلیونمترمربعآنصادرمیشود.

سیدجوادساداتینژاد
وزیرجهادکشاورزی

درســومینســالاجــرایطــرحجهــش
تولیــددردیمزارهــا،برنامههایحمایتی
ازکشــاورزاندرزمینــهتجهیــزات،بذرو
نهادههاگستردهترخواهدشدویارانهها
از400میلیــاردتومــانســالزراعــیاخیر
بــه4۵0میلیــاردتومــاندرســالزراعــی
آیندهافزایشمییابد.امســال۲۳0هزار
کشــاورزبهویژهدرمناطقمحرومکشور
مشــمولاینطرحمیشــوندو4میلیون
و۶00هزارهکتارازاراضیکشورپوشش

دادهمیشود.



کلکسیون 

تناقض ها

بهروز رسایلییادداشت
روزنامهنگار

اظهارات مهدی طارمی این بار در مورد 
بسته شدن پنجره پرسپولیس جنجال ساز شد
انتشاربخشدومازمصاحبهعادلفردوسیپور
بامهدیطارمیهمسروصداکردوبازتابهای
خاصخودشراداشت؛البتهنهبهاندازهبخش
اولکهطارمیپنبهسرمربیتیمملیرازدامابه
هرحالاینبخشازاظهاراتاوهممثلتکتک
مصاحبههایدیگرشخبرسازوبحثبرانگیز
بود.قسمتیکهبیشترموردتوجهشبکههای
اجتماعــیوهــوادارانفوتبالقــرارگرفته،
توجیهطارمیدرموردبستهشدنپنجرههای
نقلوانتقاالتیپرسپولیساست؛آنجاکهاوگناه
ایناتفاقراگردنباشگاهودروغگوییمدیران
وقتشمیاندازد.آیاواقعاطارمیدرآنماجرا
بیگناهبود؟اگرخطایینداشتپسچرامحروم
شد؟بهطورکلیشایدبیراهنباشداگرمهدیرا
کلکسیونیازتناقضهابخوانیم؛آنچهفقطهم

محدودبههمینپروندهنیست.

  یک فاجعه، 2قربانی
داســتانبستهشــدن2پنجرهپرسپولیساز
جاییشروعشدکهمهدیطارمیبعدازتوافق
شفاهیباسرخپوشانبرایتمدیدقراردادراهی
ترکیهشدوباریزهاسپورقراردادبست.اوکمی
بعدپشیمانشدوبدونفسخرسمیقراردادش
بهایرانبرگشت.درآنســفررامینرضاییان
همطارمیراهمراهیمیکرد،امااینبازیکن
بهطوررسمیقراردادشرافسخکرد،درنتیجه
هیچیکازمشکالتمربوطبهطارمیدرمورد
اوپیشنیامد.مهدیبهایرانبرگشتوبعداز
مدتیباشکایتباشــگاهترکیهای،خودشو
پرسپولیسبامجازاتشدیدفیفامواجهشدند.
سرخها2پنجرهراازدستدادندوطارمی4ماه
خانهنشینشــد.هیچتردیدیوجودنداردکه
مدیرانوقتباشــگاهودرراسآنهاعلیاکبر
طاهریهمدراینداستانمقصربودندامامگر
میشودطارمیپایخودشراکناربکشد؟مگر
اینبازیکنطفلصغیربودهاستکههرکههر
چهگفتانجامبدهد؟رامیــنگفتبهترکیه
برویمرفت،پرســپولیسگفتبهایرانبرگرد
برگشــت!خباگرمهدیخطایینکردهبود،
اصالچرامحرومشد؟اومیتوانستمثلدوست
صمیمیاشجنابرضاییانمســیردرستو
منطقیقطعهمکاریباریزهاسپورراطیکندو
اینمشکالترابهوجودنیاورداماانتخابشچیز
دیگریبودوحاالهماینتوجیهات،چیزیاز

بارتقصیراوکمنمیکند.

  واقعا پول برایت مهم نیست؟
یکیازمســائلیکهطارمــیدرگفتوگوبا
عادلرویآنتأکیدداشت،اینبودکههرگز
پولبرایشمهمنبودهاســت.خبباورکردن
اینموضوعقدریدشــواراســت؛مخصوصا
کهماجرایپخشفایلصوتیاونزدحســین
هدایتــیوابرازارادتشبهاینفوتبالدوســت
متمولدربرنامهنود،هنوزدرحافظههواداران
فوتبالباقیاســت.بهعــالوهطارمیازجمله
بازیکنانیبودکهگاهوبیگاهدراردویتیمملی
بحثپاداشبازیکنانراوســطکشیدهوازبه
تعویقافتادنآنگالیهکردهاســت.نهاینکه
بازیکنحقنداشتهباشدســراغپاداشاشرا
بگیرداماکســیکهچنینمیکندنمیتواند

مدعیباشدپولبرایشمهمنیست!

  هدیه به محرمی، ریجکت باقری
رفتارهایدوگانهطارمیالبتهبههمینمقدار
محدودنمیشود.یکیازنخستیندفعاتیکه
اودرفوتبالایرانبهحسنشهرتدستیافت،
زمانیبودکهخودرویمربــوطبهجایزهاش
بهعنوانبازیکــنبرترپرســپولیسدرلیگ
چهاردهمرابهمجتبیمحرمی،پیشکســوت
مطرحسرخهاپیشــکشکرد.البتهکههمان
زمانهمشنیدهمیشددوستانومشاورانشاو
رابهاینامرتشویقکردهاندوبعدهمبهجایآن
اتومبیل،یکخودرویگرانقیمتترازحسین
هدایتیگرفت!حاالبهایــنهمکارینداریم،
اماچطورمیشودآدمیکهبهمجتبیمحرمی
هدیهمیدهد،جوابتلفنکریمباقریراندهد؟
اگریکسرســوزنازآنارادتبهبزرگترها
وجودداشت،طارمیبایدجوردیگریباآقاکریم
برخوردمیکرد،حاالبگذریمکهباقریآنزمان
مربیتیمملیبهشمارمیآمدواساساازنظر
جایگاهحقوقیهمطارمیملزمبهکرنشبرابراو
بود.اینهاستکهقدریآدمرادرموردپدیدهای

بهاسم»مهدیطارمی«سردرگممیکند.
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رونالدو در لیورپول؟
 تازه ترین شایعه این است که رونالدو به 

لیورپول می رود تا بتواند در لیگ قهرمانان اروپا 
در فصل آینده بازی کند

20

استقالل لیگ را با سپاهان شروع می کند و با 
تراکتور به پایان می رساند. آیا تا آن زمان هنوز 

بردیف  روی نیمکت تبریزی ها است؟

10 سرباز فرنگیشروع پرتغالی، پایان ترکمنی
محمد بنا که 2سال قبل تیم کشتی فرنگی 

را در رتبه یازدهم دنیا تحویل گرفت  حاال به 
فکر قهرمانی دنیاست

1918

مثل مردان 
نباشید!
در آستانه بازی های کشورهاي اسالمي، سرمربي 
خارجي تيم ملي زنان از واليباليست هايي مي گويد که 
15سال است ملي پوش اند،  اما فقط 17بازي ملي دارند! 
کمپدلي عالوه بر اين کم تجربگي، يک مشکل ديگر هم با 
شاگردانش دارد: نبايد مثل تيم مردان بازي کنند

 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
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هیچ کس راضی نیست

چندان هم پنهان نیست

خدا از دهان تان بشنود

به مهــدی رحمتــی گفته اند قرعه 
آلومینیوم در فصل جدید متعادل 
به نظر می رسد و مثال اینطور نیست 
که تیمش چند هفته پشــت سر 
هم با مدعیان مصاف داشته باشد. 
ســرمربی تیم اراکی هم گفته: »چنین 
چیزی را قبول ندارم. همه تیم های لیگ ایران مدعی هستند.« 
این قشنگ از آن حرف هایی است که فقط در ایران می شنوید. 
بله؛ همه تیم ها قابل احترام هســتند و مصاف با آنها دشواری 
خاص خودش را دارد، اما خداوکیلی مگر می شود هر 16تیم لیگ 
برتر »مدعی« باشند. مدعی چی؟ قهرمانی؟ از بین 16تیم فعلی 
لیگ کال فقط 4تیم ســابقه قهرمانی در این مسابقات را دارند. 
12تیم دیگر بدون تجربه قهرمانی چطوری مدعی هســتند؟ 
اساسا نارضایتی و سخت جلوه دادن کار، در فوتبال ایران اپیدمی 

است و دوستان با هم مسابقه »دشوارنمایی« دارند!

یک رســانه آمریكایــی در تحلیل 
شــرایط تیم ملی ایران به تمجید 
از مهدی طارمی پرداخته و به او 
لقب »اسلحه پنهان اسكوچیچ« 
داده اســت. یک کلمه از این سه 
کلمه درست است و دو تای دیگر غلط. 
بله؛ طارمی »اســلحه« اســت، چون بهترین بازیكن فعلی 
فوتبال کشورمان به شــمار می آید، اما نه پنهان است و نه به 
نفع اسكوچیچ کار می کند! مهدی خیلی علنی و آشكار، علیه 
سرمربی تیم ملی عمل می کند و هر چه فشنگ در خشاب دارد، 
سخاوتمندانه به مربی کروات می بخشد! حاال کاری به سطح 
کیفی اســكو نداریم، اما از قدیم گفته اند بازیكن باید از چوب 
خشک هم تبعیت کند که گویا طارمی چنین موضوعی را قبول 
ندارد. در مجموع کاش چیزی که رسانه آمریكایی گفت درست 

بود و طارمی صفر تا صد، بی حاشیه برای تیم ملی می جنگید.

تیم ملی کشــورمان یكی از بدترین 
دوره هــای آماده ســازی قبل از 
جام جهانی را پشت سر می گذارد 
و بعید است هیچ تیمی تا به حال 
با این شكل برای چنین مسابقاتی 
آماده شده باشد. اردوی خرداد که مفت 
و مسلم از دست رفت و چیزی که از آن باقی ماند، فقط دعوا و 
دردسر بود. امیدواریم اردوی بعدی شرایط بهتری داشته باشد. 
اگر اتفاق عجیبی رخ ندهد، تیم ملــی روز یكم مهر در اردوی 
اتریش یک بازی دوســتانه با اروگوئه برگزار می کند که حتما 
کیفیت باالیی خواهد داشت. یک فیفادی دیگر در همان اردو 
هم داریم که فعال حریف ایران مشخص نشده، اما گفته می شود 
شاید تیم کشــورمان به مصاف ســنگال برود. امیدواریم این 
اتفاق رخ بدهد، چرا که قهرمان آفریقا تیم بسیار خوبی است و 

می تواند شاگردان اسكوچیچ را به طور جدی محک بزند.

قرعه کشــی فصــل جدیــد لیــگ برتر 
فوتبال برگزار شــد و تیم ها حریفان خود 
را شــناختند. با بررســی جدول بازی ها 
در هفته هــای ابتدایی به نظر می رســد 
سخت ترین شــروع در این فصل نصیب دو تیم ســپاهان و فوالد شده 
اســت. ســپاهان در 5هفته ابتدایی باید به ترتیب با استقالل، نساجی، 
گل گهر، فوالد و ذوب آهن بازی کند که 4تیم از این 5تیم فصل گذشته 
در نیمه باالیی جدول قرار گرفتند. اگر رتبه این تیم ها در فصل گذشته 
را با هم جمع کنیم به عدد29 می رسیم. یعنی میانگین رتبه این 5تیم 
در فصل گذشته کمتر از 5بوده است. اگر برای سایر تیم ها نیز این عدد را 
محاسبه کنیم، مشخص می شود که کمترین عدد متعلق به سپاهان است 
و بنابراین سخت ترین حریفان در 5هفته ابتدایی نصیب این تیم شده اند.

داشتن قرعه آسان در هفته های ابتدایی از 
این لحاظ اهمیت دارد که بعد از تمرینات 
بدنسازی و اردوی پیش فصل، چند هفته ای 
طول می کشد تا تیم ها فرم اصلی خودشان 
را پیدا کنند و تیمی خوش شانس تر اســت که در این هفته ها حریفان 
ساده تری داشته باشد. در کنار سپاهان که اصال از این لحاظ خوش شانس 
نبوده، تیم فوالد هم دومین تیمی اســت که حریفان سرسختی دارد. 
5حریف ابتدایی فوالد تیم های نفت آبادان، پرسپولیس، تراکتور، سپاهان 
و مس رفسنجان هستند که مجموع رتبه هایشان در فصل گذشته 34بوده 
است. در این بین، رتبه تراکتور در فصل گذشته 13بوده اما این تیم در 
فصل جدید احتماال تیم بسیار قدرتمندتری خواهد بود. بنابراین شاید 

حریفان فوالد با معدل34 حتی از حریفان سپاهان هم سخت تر باشند.

اما اگر به همین معدل استناد کنیم، باید 
گفت آسان ترین قرعه هفته های ابتدایی 
نصیب 2 تیم استقالل و پیكان شده است. 
اســتقالل در هفته اول با تیم سوم فصل 
گذشــته بازی می کند اما در ادامه 4حریف در مقابل دارد که میانگین 
رتبه شان در فصل گذشــته بین 13و 14است. در این محاسبه، رتبه دو 
تیمی که تازه به لیگ برتر آمده اند 15و 16فرض شده است و هر دوی آنها 
در هفته های ابتدایی با استقالل بازی دارند. پیكان هم این خوش شانسی 
را داشته که در هفته های اول و دوم با 2 تیم تازه وارد یعنی ملوان و مس 
کرمان برخورد کرده و در هفته سوم هم باید به مصاف تیم چهاردهم فصل 
گذشته یعنی نفت مسجدســلیمان برود. مجموع رتبه حریفان، برای 

استقالل عدد 57 و برای پیكان عدد 58 است.

نكته بازی

متريكاآماربازی
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34
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شروع پرتغالی، پایان ترکمنی
استقالل لیگ را با سپاهان شروع می کند و با تراکتور به پایان می رساند. آیا تا آن زمان هنوز 

بردیف  روی نیمکت تبریزی ها است؟

باالخره مســابقات لیــگ بیســت ودوم فوتبال 
قرعه کشی شد تا شاید اگر خدا بخواهد آرام آرام 
از فضای پر از کســالت تعطیلی رها شویم. البته 
هنوز بیشتر از 2هفته به آغاز مسابقات باقی مانده، 
اما همین قرعه کشــی هم کمی تنور را گرم کرد 
و باعث شــد فضا شــكل فوتبالی تری پیدا کند. 
هم اکنون رســانه ها در حال تحلیل نكات مربوط 
به قرعه کشی هستند و طبیعتا موشكافی در مورد 
تیم های مدعی بیشتر است. اگر قرار باشد در مورد 
پرسپولیس حرف بزنیم، مشخصا باید سراغ برنامه 
این تیــم در 3هفته آغازین فصــل برویم؛ جایی 
که ســرخ ها به ترتیب باید برابر ذوب آهن، فوالد 
و آلومینیــوم اراک به میدان برونــد. از این بین، 
مسابقات اول و سوم بیرون از خانه است، اما بازی 
دوم در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. شاید 
روی کاغذ چنین برنامه ای خیلی هم دشوار و واجد 
نكات عجیب و غریب به نظر نرسد، اما واقعیت این 
است که استارت پرســپولیس برای فصل جدید 
ســخت تر از حد تصور است و یحیی گل محمدی 

باید با 3کابوس فصل گذشته اش دیدار کند.
بازی بــا ذوب  آهن در افتتاحیــه فصل جدید در 
شرایطی برگزار می شــود که توقف سرخپوشان 
برابر این تیم در دور برگشــت فصل گذشته یكی 
از مهم ترین عوامل عقب افتــادن آنها در کورس 
قهرمانی بود. هدایت ذوب آهــن برعهده مهدی 
تارتار اســت و این مربــی هر زمــان رودرروی 
پرســپولیس قرار می گیرد، به خاطر فشــارهای 
غیرمنصفانه فضای مجــازی انگیزه های مضاعف 
پیــدا می کند. پارســال هــم ذوب موفق شــد 
پرسپولیس را متوقف کند و البته در همین بازی 
بود که مصدومیت وحید امیری هم تشدید شد. 
پرسپولیس هفته دوم باید به مصاف فوالد برود؛ 
تیمی که مدعی مهمی در مســابقات این فصل 
محســوب می شــود، تنها نماینده ایران در آسیا 
است و البته فصل گذشــته با شكست قرمزها در 
سوپرکاپ یک جام را از پرســپولیس گرفت. آن 
بازی عامل فشارهای بســیار زیادی روی یحیی 
گل محمدی شــد. بازی هفته ســوم هــم برابر 
آلومینیوم خواهد بود؛ تیمی که با پیروزی عجیب 
3گله در ورزشــگاه آزادی، سرخپوشان را از جام 
حذفی کنــار زد و انتقــادات از گل محمدی را به 
باالترین حد ممكن از زمان بازگشت این مربی به 

پرسپولیس رساند.
در حقیقت 3بازی آغازین پرســپولیس در فصل 
جدید به نوعی در برابر 3تیمی اســت که 3جام 
از قرمزها گرفتند. در عیــن حال امتیازگیری در 
این مسابقات اهمیت بسیار زیادی دارد، چرا که 
تجربه نشــان می دهد یک »آغاز خوب« در لیگ 
ایران برای قهرمانی از نان شب هم واجب تر است. 
آیا یحیی و تیمش از این 3بازی حیثیتی حداکثر 

امتیازات را می گیرند؟

 مالقات
با ٣ کابوس

چرا برنامه استارت
پرسپولیس در فصل جدید 

خطرناک است؟

اگرچه استقالل یكی از مهم ترین مسابقات فصلش را باید در همان 
هفته اول لیگ بیست ودوم برابر ســپاهان برگزار کند و این قرعه 
ممكن است در نگاه اول بسیار دشوار به نظر برسد اما حقیقت آن 
است که استارت فصل جدید برای تیم ریكاردو ساپینتو چندان 
هم دشوار نیست. به هر حال استقالل و سپاهان یک روز باید با هم 
بازی می کردند که این بار قرعــه کار به نام همان هفته اول افتاد. 
مسلما بازی در هفته نخست خیلی هم »فنی« نیست؛ مخصوصا 
که 2کادرفنی کامال متفاوت نســبت به فصل قبل هدایت 2تیم 
را برعهده گرفته اند و بی گمان مدتی طول خواهد کشــید تا آنها 
نسبت به تیم شان اشراف پیدا کنند. به عالوه بازیكنان از بدنسازی 
و تمرینات سنگین تابستانی فارغ می شوند و خیلی از اتفاقاتی که 

در یكی، دو هفته اول رخ می دهد از نظر فنی تحلیل پذیر نیست. 
بعد از این مسابقه اما اســتقالل چند هفته نسبتا آسان )حداقل 
روی کاغذ( در پیش دارد کــه می تواند به تثبیت شــرایط تیم 
زیرنظر ساپینتو کمک کند. اســتقالل هفته های دوم و سوم باید 
با 2 تیم تازه صعود کرده به لیــگ برتر یعنی ملوان و مس کرمان 
مصاف بدهد. آنها در هفته چهارم با نفت مسجدســلیمانی پیكار 
می کنند که فصل گذشته به زحمت در لیگ برتر باقی ماند و بعد 
هم با پیكان و نساجی مصاف خواهند داد. نخستین بازی سخت 
استقالل بعد از دوئل هفته نخست با سپاهان، در هفته هفتم مقابل 
گل گهر اتفاق می افتد. تا آن زمان انتظار می رود ساپینتو تیمش 

را ساخته باشد.

آرامش بعد از توفان
استارت استقالل در لیگ غلط انداز است اما اصال سخت نیست

بازگشت 8مغضوب پرسپولیس به تبریز
ساعت15:30 روز گذشته صفحه رسمی باشگاه تراکتور از یک خرید دیگر رونمایی کرد؛ رضا اسدی. او که پیش از این سابقه بازی 
در تراکتور را داشته، فصل گذشته در 26بازی 4گل برای پرسپولیس به ثمر رساند اما اوضاع برایش خوب پیش نرفت تا تصمیم 
به جدایی و حضور در تیمی دیگر بگیرد. گالیه هایی که از رضا اســدی در صفحه اینستاگرامی اش در طول فصل می دیدیم، در 
پایان فصل و با قرار گرفتن این بازیكن در لیست مازاد پرسپولیس به شكلی شدیدتر تكرار شد. البته قرار بود این هافبک دفاعی 
با کاهش قرارداد در اردوی سرخپوشان تهرانی ماندگار شود ولی این اتفاق رخ نداد تا حاال اسدی به دنبال تیمی دیگر برای ادامه 
دوران حرفه ای باشد. اسدی سابقه بازی در نفت تهران، سایپا، تراکتور، سنت پولتن و پرسپولیس را در کارنامه دارد. او با پیراهن 
تراکتور نمایش خوبی در لیگ نوزدهم داشت و قهرمان جام حذفی هم شد. این بازیكن در لیگ بیستم با وجود تالش تراکتور، 
تبریز را ترک کرد و لژیونر شد. او در بازگشت سریع به فوتبال ایران، پرسپولیس را انتخاب کرد اما حضورش در جمع سرخپوشان 

پایتخت خیلی طول نكشید و دوباره راهی تبریز شد. حاال اسدی امیدوار است که در تبریز دوباره روزهای خوبش را تجربه کند.

رباط صلیبی اسماعیلی پاره شد؟
روز گذشته سایت های معتبر خبری در ایران، از پارگی رباط صلیبی فرشید اسماعیلی هافبک جدید فوالد خوزستان خبر دادند. 
ظاهرا این بازیكن در اردوی ترکیه از ناحیه زانو مصدوم شده و این یک آسیب دیدگی معمولی نیست. این بازیكن پس از یک 
سال دوری به ایران بازگشت و امیدوار بود با حضور در فوالد خوزستان زیرنظر جواد نكونام بتواند روزهای خوب گذشته اش را 

تكرار کند که البته حاال با مصدومیتی که مواجه شده، شاید چند ماه دور از میادین باشد.
روز گذشته اما اکبر مرادی پزشک فوالد خوزستان درباره مصدومیت اسماعیلی گفت: »در برخی از سایت  ها گفته شده رباط 
صلیبی اسماعیلی پاره شده اما تا این لحظه چنین چیزی قطعی نشده است. ما روز گذشته از اردوی ترکیه به ایران بازگشتیم 
و فعاًل به این بازیكن استراحت داده ایم. امروز از زانوی او MRI گرفته خواهد شد تا وضعیت مصدومیتش مشخص شود. تا فردا 
این موضوع با تأیید پزشک فوق تخصص زانو مشخص خواهد شد و اعالم خواهیم کرد. پای اسماعیلی دچار آسیب دیدگی شده 

است اما فعال در این باره گمانه زنی نمی کنیم و باید صبر کنیم تا جواب MRI زانوی مصدومش بیاید.«

لیگ جدید، لیگ عجیبی است. فصل جدید لیگ برتر ایران 
از لحاظ ترکیب تیم ها با تغییرات فراوانی نســبت به گذشته 
روبه رو شده است. میزان جابه جایی بازیکنان در فصل جدید 
بیش از حد معمول همیشگی بوده و چند تیم مدعی با چهره ای 
تقریبا دگرگون شده پا به رقابت ها می گذارند. از طرفی، حضور 
3سرمربی خارجی و صاحب نام هم هیجان هواداران را برای آغاز 
فصل جدید باالتر برده است. فصل گذشته در لیگ برتر حتی 
یک سرمربی خارجی هم حضور نداشت اما امسال خارجی ها 
دوباره به نیمکت های لیگ برتر بازگشته اند و 3تیم مدعی از 
مربیان خارجی بهره می برند. 3تیمی که البته در قرعه کشی 

سرگذشت متفاوتی پیدا کردند.

    افتتاحیه تمام پرتغالی
2 مرد پرتغالی که امسال به نیمكت های لیگ اضافه شده اند در همان 
هفته اول به پست یكدیگر خوردند. ریكاردو ساپینتو با استقالل و 
خوزه مورایس با سپاهان در همان هفته اول یک افتتاحیه پرتغالی 
را برای لیگ برتر تدارک می بینند. اینكه هیچ یک از آنها از ترکیب 
و تاکتیک های یكدیگر اطالعی ندارند، می تواند جدال تیم هایشان 
را جذاب تر و از احتیاط های مرســوم دورتر کند. از لحاظ ترکیب 
بازیكن ها نیز استقالل تا این لحظه 8بازیكن جدید خریده اما ترکیب 
این تیم نسبت به فصل گذشته حداکثر با دو سه تغییر روبه رو خواهد 
شد. حسین زاده، دانشگر و ژستد 3بازیكنی هستند که جایشان با 
چهره هایی جدید پر خواهد شد. سپاهان اما با تغییرات بیشتری پا 
به لیگ جدید می گذارد. اسماعیلی فر، ولسیانی، شهباززاده، رفیعی 
و پورقاز 5بازیكن اصلی فصل گذشته جدا شده اند و دستیار سابق 
مورینیو یک سپاهان جدید را به میدان خواهد فرستاد. استقالل بعد 
از این افتتاحیه سنگین چند بازی آسان در پیش خواهد داشت اما 

سپاهان تا هفته های ششم و هفتم نیز فرصتی برای نفس کشیدن 
نخواهد داشت.

   گل گهر-تراکتور؛ عین پارسال
یكی از تیم های کامال دگرگون شــده لیگ برتر، تیم تراکتور است 
که برای مربی سرشناس خارجی اش اسكواد جدیدی آماده کرده 
است. تراکتور تا این لحظه 13بازیكن جدید خریده که یک رکورد در 
میان تیم های لیگ برتری است. سرشناس ترین خرید این تیم صفا 
هادی عراقی است و ریكاردو آلوز هم دیگر خرید خارجی تبریزی ها 
محسوب می شود. تراکتور در هفته اول به گل گهر خورده تا بعد از 
مصاف استقالل-سپاهان، دومین بازی بزرگ روز اول در سیرجان 
برگزار شود. جالب اینكه فصل گذشته هم این دو تیم در هفته اول 
و در سیرجان مقابل هم قرار گرفتند! آن مسابقه را گل گهر با نتیجه 
4بریک برد تا امیر قلعه نویی فصل را محكم شروع کند. 2 تیم تا پایان 
فصل همین روند را ادامه دادند، تا جایی که نهایتا گل گهر چهارم شد 

و تراکتور هم از آخر جدول به رتبه چهارم رسید!

   نکونام در تونل وحشت
روز دوشــنبه یكی از ســخت ترین قرعه های لیــگ نصیب فوالد 
خوزستان شد و بالفاصله خبر مصدومیت یكی از خریدهای بزرگ 
فوالد کار را برای نكونام و تیمش سخت تر کرد. فوالد با جذب احسان 
پهلوان، اشكان دژاگه، سعید آقایی، علی قربانی، فرشید اسماعیلی، 
کریســتوفر کنت، مجید علیاری، محمدرضا غبیشاوی و احتماال 
وریا غفوری کامال تیمش را کوبیده و از نو ســاخته اما دیروز خبر 
مصدومیت فرشید اسماعیلی کمی تا قسمتی خانه نوساز اهوازی ها 
را متزلزل کرد. تیم نكونام در هفته اول دربی خوزستان را در پیش 
دارد و از نفت آبادان میزبانی می کند. اگر این مسابقه را بازی آسانی 

برای فوالدی ها قلمداد کنیم، آن وقت آنها با احتساب این بازی در 
5هفته ابتدایی مجموعا یک بازی آســان خواهند داشت! 4حریف 
بعدی فوالد، تیم های پرسپولیس، تراکتور، سپاهان و مس رفسنجان 
هستند. این تونل وحشــت می تواند تیم نكونام را کامال برای ادامه 
فصل آماده کند. او بعد از این 5هفته سخت، در 10هفته باقیمانده 

فقط 2بازی سخت مقابل استقالل و گل گهر خواهد داشت.

    استقالل-تراکتور؛ آخرین فینال لیگ
در کنار قرعه تیم ها در هفته های ابتدایی، ترتیب بازی ها در هفته های 
پایانی هم می تواند اهمیت زیادی برای مدعیان قهرمانی داشــته 
باشد. هفته های اول، زمان شــكل گرفتن تیم ها است و هفته های 
آخر هم زمان تعیین سرنوشت آنهاســت و ارزش امتیازات در آن 
زمان چندین برابر هفته های دیگر خواهد بود. بدون تردید مهم ترین 
بازی هفته پایانی این فصل، مصاف استقالل و تراکتور در هفته آخر 
خواهد بود. جالب است که اســتقاللی ها در هفته اول و آخر باید با 
2 تیم بزرگ و مدعی لیگ بازی کنند. قهرمان فصل گذشته، لیگ 
را با سپاهان آغاز می کند و با تراکتور به پایان می برد. استقالل قبل 
از بازی با تراکتور و در هفته ماقبل پایانی هم باید به رفسنجان برود 
و با تیم مس روبه رو شــود که آن مسابقه هم می تواند بازی سختی 
باشد. البته آبی ها فصل گذشته هم دقیقا در هفته29به رفسنجان 
رفتند و 2بر صفر پیروز شدند. رقیب اصلی آبی ها یعنی پرسپولیس 
در هفته های پایانی فقط یک بازی سخت خواهد داشت که مقابل 
گل گهر سیرجان خواهد بود. پرســپولیس در هفته آخر با نساجی 
بازی می کند که دستیار سابق یحیی هدایت آن تیم را برعهده دارد 
و همین موضوع می تواند باعث بروز حاشیه ها و حرف وحدیث های 
فراوانی باشد. دربی تهران هم که در هفته27و 3هفته مانده به پایان 

لیگ برگزار خواهد شد.
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از بیمارستان 
منچستر تا تورین
مصدومیت های پل پوگبا از بین نمی رود بلکه از تیمی 

به تیمی دیگر منتقل می شود

یوونتوس در نقل وانتقاالت چندان موفق نبــوده. با وجود اینکه 
میزان بدهی های این باشگاه به مراتب کمتر از بارسلوناست، به دلیل 
آنکه اهرمی اقتصادی نبوده که آنها فعال کنند و به پول برسند، 
نتوانسته اند در نقل وانتقاالت خیلی فعال باشند. دیباال را رایگان 
از دست دادند و دی ماریا را مجانی گرفتند. پل پوگبا را هم رایگان 
جذب کردند اما این خرید برایشان به صرفه نبود. با اینکه پوگبا 
تست های پزشکی را با موفقیت پشت سر گذاشته بود، در نخستین 
جلسه های تمرینی دچار مصدومیت شــد و به بازی امروز صبح 
مقابل رئال مادرید نرسید. آسیب دیدگی تازه او در مینیسک پاست 
و ممکن است جراحی مینیسک او را 3ماه از فوتبال دور نگه دارد. 
این بازیکن در منچســتریونایتد در 3فصل در ۸مقطع مصدوم 
شد و در مجموع ۷۲بازی را از دست داد که هیچ کدام از آن 
موارد ربطی به مینیسک نداشت. آسیب دیدگی های 
او مربوط به کشاله ران، همسترینگ، قوزک پا، 
کمردرد، ماهیچه ساق، پیچ خوردگی مچ پا 
و کرونا بود. حــاال آلگری برای پر کردن 
جای خالی این بازیکن در خط هافبک 

باید به فکر خریدهای جدید باشد.
آرون رمــزی و بنتانکــور ۲بازیکنی 
هستند که در نقل وانتقاالت نیم فصل 
سال گذشته در پست هافبک مرکزی جدا 
شدند. وضعیت آرتور ملو هم نامشــخص است و تنها 
چیزی که روشن شده، این اســت که آلگری او را نمی خواهد و 
این هافبک برزیلی دیر یا زود به طــور قرضی یا قطعی باید جدا 
شود. والنســیا برای جذب آرتور ملو، هافبک برزیلی یوونتوس 
دست به کار شده است. با این حال دستمزد 5میلیون یورویی او 
می تواند مانع این انتقال باشد. آدرین ربیو هم در رادار لیون قرار 
دارد و ممکن است در همین تابستان باشگاه را به مقصد این تیم 
یا حتی پاری سن ژرمن ترک کند. تنها گزینه برای پست هافبک 
جذب پاردس از پاری سن ژرمن است. پاریسی ها این آرژانتینی 
را در فاصله یک فصل مانده به پایان قــراردادش نمی خواهند. 
۲0الی ۲5میلیون یورو ارزش این بازیکن تخمین زده می شود اما 
پی اس جی با پایین تر از این رقم هم راضی خواهد شد. یک گزینه 
دیگر هم هست که هزینه بیشــتری دارد؛ میلینکوویچ ساویچ، 

هافبک صربســتانی تیم التزیو. مدیر برنامه های او که به تازگی 
انتقال کولیبالی را از ناپولی به چلسی قطعی کرده، دنبال تیمی 
بزرگ تر برای این بازیکن اســت. او زمانی گزینه رئال مادرید هم 
بود اما برچسب 100میلیونی قیمت روی او رئال را از این خرید 
منصرف کرد. منچستریونایتد هم درصورتی که از خرید فرنکی 
دی یونگ ناامید شود به سراغ این بازیکن می رود. میلینکوویچ 
ساویچ درصورت انتقال به هر یک از ۲تیم منچستر یا یوونتوس 

به طور تضمینی در ترکیب فیکس خواهد شد.
در سایر پست ها هم مشــکالتی وجود دارد. با جدایی دلیخت و 
کیه لینی یک مدافع برزیلی به نام برمر از تورینو جذب شده که فعال 
کفایت می کند. در خط حمله تنها والهوویچ در دســترس است. 
دیباال و برناردسکی رایگان جدا شده و به آاس رم و اف سی تورنتو 
پیوسته اند. زمستان گذشته هم موسم جدایی کولوسفسکی بود 
که به مدت یک فصل و نیم قرضی بــه تاتنهام برود. تنها دی ماریا 
در پست های هجومی جذب شده است. آلگری اصرار شدیدی به 
جذب دوباره موراتا دارد اما اتلتیکو با یووه راه نمی آید و می خواهد 
بازیکن قرضی اش را برگرداند. هدف های یوونتوس درصورت ناکامی 
در بازگرداندن موراتا به این ترتیب هســتند: آرناوتوویچ، آندره آ 
بلوتی، تیمو ورنر، فیرمینو و مارسیال. آرناتوویچ که با باشگاه بولونیا 
قرارداد دارد. چلسی قصد داشت ورنر را در قرارداد دلیخت بگنجاند 
و قیمت این مدافــع هلندی را کاهش دهد اما یــووه قبول نکرد. 
لیورپول که سادیو مانه و اوریگی را از دست داده و داروین نونیس 
را به خدمت گرفته، ممکن اســت فیرمینو را هم از دست بدهد. 
یوونتوس پیشنهادی ۲0میلیونی برای خرید این برزیلی به لیورپول 
داده اما رد شده. شاید اگر 5تا 10میلیون دیگر روی این پیشنهاد 
گذاشته شود، کلوپ با جدایی او موافقت کند. مارسیال به شدت 
روی دور گلزنی است و حتی عده ای معتقدند اگر کریستیانو رونالدو 
برگردد باید ذخیره او در ترکیب منچستریونایتد باشد. تن هاخ به 
هیچ وجه حاضر به از دســت دادن این مهاجم فرانسوی که یک 
نیم فصل را قرضی در والنسیا سپری کرد نیست. تنها آندره آ بلوتی 
می ماند که پس از پایان قراردادش با تورینو بازیکن آزاد اســت و 
چندین پیشــنهاد دارد. فعال پول 6۷میلیونی فروش دلیخت به 
بایرن مونیخ صرف پر کردن چاله چوله های باشگاه شده و بعید است 

یووه برای خرید بازیکن به بخش زیادی از آن دست بزند.

 ممفیس
در آلیانس

جــدا از گزینه هایــی مثــل موراتا، 
مارســیال، آرناتوویچ، بلوتی، ورنر و... 

برای خط حمله، یوونتــوس با نماینده 
لوییس موریل، بازیکن کلمبیایی و 31ساله 

تیم آتاالنتا هم صحبت کرده اســت. موریل بازیکنی 
چندپستی اســت که توانایی بازی به عنوان مهاجم نوک، بازیکن 

پشت مهاجم یا بال را هم دارد. او فصل گذشته در 39بازی اش برای 
آتاالنتا 14گل زد و 19پاس گل داد اما مهم تر از آن اخباری اســت 
که رسانه های اسپانیایی درباره عالقه یووه به جذب ممفیس دیپای 
منتشر کرده اند. نشــریه موندودپورتیوو کاتالونیا نوشته که ممفیس 
در فهرست خرید یووه قرار گرفته است. این مهاجم ۲۸ساله تا سال 
۲0۲3با بارســلونا قرارداد دارد و رقم موردنظر بارســا برای فروش 
او ۲0میلیون یورو اســت. با وجود مهاجمانی مثل لواندوفســکی، 
اوبامیانــگ، فاتی، دمبلــه، رافینیا، فران تورس دیگــر جایی برای 
ممفیس در خط حمله بارسا وجود ندارد. عالوه بر یوونتوس، تیم های 
بزرگ دیگری مانند میالن، اینتر، ناپولی و تاتنهام هم برای جذب 
ملی پوش هلندی بارســلونا ابراز تمایل کرده اند. البته این ادعای 
روزنامه کاتالونی شاید ساختگی و برای بازارگرمی باشد و ترغیب 

باشگاه های دیگر برای جذب این مهاجم لیست مازاد ژاوی.

4شگفت انگیز 
دنیای تنیس، آخر تابستان لحظه ای تاریخی را مشاهده 
خواهد کرد؛ بزرگ ترین رقبایی که این ورزش به چشم 
دیده است، این بار در یک تیم در کنار هم و برای هدفی 

مشترک بازی خواهند کرد.
قرار است در رقابت های جام راد لیور که آخر سپتامبر 
در لندن برگزار می شود، راجر فدرر، رافائل نادال، نواک 
جوکوویچ و اندی ماری در تیم اروپا حاضر باشند. حضور 
3اسطوره این ورزش از قبل مشخص بود و جوکوویچ هم 
با اعالم خبر حضورش در این تیم، جشن و سروری در 

عالم تنیس به راه انداخت.
قهرمان صرب که اخیرا در ویمبلدون بیست و یکمین 
گرند اسلم خود را برده و حاال فقط یک جام کمتر از نادال 
و یکی بیشتر از فدرر دارد، درباره حضور در این جام گفته 
است: »این تنها رقابتی است که در آن می توانید در یک 
محیط تیمی، آن هم در کنار کسانی که معموال رقابت 
سختی با آنها دارید بازی کنید. پیوستنم به رافا، راجر 
و اندی که 3نفر از بزرگ ترین رقبای ابدی من هستند، 

واقعا لحظه ای نادر در تاریخ ورزش ماست.«
حضور هر کدام از این ســتاره ها می تواند هر رقابتی را 
جذاب کند و حاال فکرش را بکنید کــه هر 4نفر آنها، 
آن هم در یک تیم، راکت می زنند. این 4نفر به صورت 
خیره کننده ای برای مدتی بســیار طوالنی بر دنیای 
تنیس مسلط بودند. بین ســال های ۲004تا ۲0۲۲، 
همیشــه دســت کم یک نفر از آنها در صدر بهترین 
تنیســورهای دنیا بوده اند. و 66گرند اسلم از ۷6گرند 
اسلمی که در ســال های اخیر توزیع شده، نصیب آنها 

شده است. به سختی می توان گروه اندکی از ورزشکاران 
را در ورزش های دیگر پیدا کرد که چنین تســلطی بر 

رشته ورزشی خود داشته باشند.
با این شرایط، تکرار قهرمانی تیم اروپا در این جام جوان، 
 تقریبا قطعی است، مگر اینکه جوان های تیم بقیه دنیا 
از خود شایستگی فراموش نشدنی ای نشان بدهند. این 
جام که به افتخار راد لیور، اســطوره استرالیایی دنیای 
تنیس نامگذاری شــده، در واقع رقابتی 3روزه اســت 
که در جاهای مختلف دنیا برگزار می شود. امسال قرار 
است لندن میزبان جام راد لیور باشد. پیش تر در پراگ 
۲01۷، شیکاگو ۲01۸، ژنو ۲019و بوستون ۲0۲1تیم 

اروپا قهرمان شده است.
هر تیم 6بازیکــن دارد که معموال سرشــناس ترین 
بازیکنان قاره اروپا و دیگر قاره های دنیا هستند. ۲ عضو 
دیگر تیم اروپا هنوز مشخص نشده اند. امسال تا اینجا 
حضور فلیکس اوژیه آلیاســیم کانادایی، تیلور فریتز 
آمریکایی و دیه گو شــوارتزمن آرژانتینی در تیم دنیا 

مشخص شده است.
بیورن بورگ کاپیتان تیم اروپا و مرد شماره یک سابق 
دنیا، درباره حضور این 4غول دنیای تنیس گفته است: 
»هرگز تصور نمی کردم که این 4 نماد ورزش را در یک 
تیم داشته باشیم. من قدر این لحظه را می دانم و کامال 
منتظر آن هستم. هر سال هدف ما بردن است. با رافا، 
راجر، اندی و نواک در تیم، فکر کنم شانس زیادی داشته 
باشیم.« تیم جهان زیرنظر جان مک انرو مرد شماره یک 

سابق دنیا مسابقه می دهد.

کریستیانو رونالدو دیروز باالخره به منچستر برگشت و خودش را نشان داد. قرار بود با اریک 
تن هاخ درباره آینده اش حرف بزند تا یکی از دو طرف قانع شوند. سرمربی هلندی چندبار اعالم 
کرده که به او نیاز دارد اما اگر خود رونالدو اصرار کند، شاید بتواند رضایت او را جلب کند. پس از 

مخالفت هایی که در اتلتیکو مادرید با جذب کریستیانو صورت گرفت و همچنین نهایی شدن 
خرید کریستین تل، مهاجم 17ساله رن فرانسه از سوی بایرن مونیخ، به نظر می رسد 

پرونده انتقال این ستاره پرتغالی به 2باشگاه مورد اشاره بسته شده باشد اما شایعات 
درباره آینده او تمامی ندارد. تازه ترین شایعه این است که رونالدو به لیورپول 

برود تا بتواند در لیگ قهرمانان اروپا در فصل آینده بازی کند. فعال سادیو مانه و 
اوریگی از خط حمله این تیم جدا شده اند و یوونتوس خواهان خرید فیرمینو 
است. اگر لیورپول با فروش مهاجم برزیلی اش موافقت کند، شاید به سراغ 
خرید رونالدو برود. نشریه انگلیسی »منچستر ایونینگ نیوز« گزارش 
داد؛ درصورتی که کریستیانو رونالدو تابستان امسال منچستریونایتد را 
ترک کند، یورگن کلوپ می تواند به آرزویش یعنی جذب این فوق ستاره 
پرتغالی برسد. کلوپ بارها رونالدو را تحســین کرده است. مشکل 
دستمزد رونالدو هم قابل حل است چون او حاضر است برای بازی در تیم 
بزرگ و حاضر در لیگ قهرمانان 30درصد در حقوقش تخفیف بدهد. 
گزینه دیگر تمدید قرارداد با منچستر به مدت یک فصل با حقوقی 
پایین تر و جدایی به صورت قرضی برای این فصل است. رونالدو به 
تیمی در لیگ قهرمانان برود و در این فصل مجبور به بازی در لیگ 
اروپا به همراه منچستر نباشد و فصل آینده در 38سالگی برگردد.
رونالدو واهمه ای از پیوستن به باشگاه دشمن تیم های سابق 
خود ندارد. در همین تابستان گذشته پیش از صحبت و توافق 
با فرگوسن تا یک قدمی قرارداد با منچسترسیتی که دشمن 
یونایتد است پیش رفته بود و حتی یکی از هواداران من یونایتد 

پیراهن قدیمی رونالدو را آتش زده بود. مدیر برنامه های 
کریستیانو در این تابستان با چلسی هم مذاکره کرده بود 
که به هر حال یک دشمن است و حاال صحبت از لیورپول 

است که از من سیتی و چلسی هم دشمن تر است. او اگر به 
اتلتیکو برود که بدش نمی آید این انتقال انجام شود، به رئال مادرید هم خیانت کرده است. 
رونالدو در تابستان گذشته به بارسلونا هم پیشنهاد شده بود. اگر طرفدار تیمی هستید، 

به رونالدو دل خوش نکنید چون او ممکن است بعدها سر از باشگاه رقیب درآورد.

جهان

 هجوم ستاره ها
به بدهکارترین لیگ

بیخ گوش مان در عربستان مربیان و بازیکنان 
سرشناسی حضور دارند

با اینکه چندی پیش فیفا در نامه ای به بازیکنان فوتبال خواســت 
به دلیل بدحســابی باشگاه های ۷کشــور چین، عربستان، یونان، 
ترکیه، الجزایر، لیبی و رومانی با این باشــگاه ها قــرارداد نبندند، 
دســت کم نیمی از این لیگ ها همچنان رونق دارند و بازیکنان و 
مربیان سرشــناس خارجی جذب می کنند. فقط یک فقره لیگ 
عربســتان را بررســی کنیم. چندی پیش خبری منتشر شد که 
یکی از باشــگاه های این کشور برای جذب پیشــنهادی به ارزش 
30میلیون یورو برای جذب کریستیانو رونالدو به منچستریونایتد 
ارائه داده است. قراردادی ۲ساله که دستمزد این بازیکن طی این 
۲سال ۲50میلیون یورو خواهد بود. اگر این معامله انجام می شد، 
ژرژ مندس به عنوان مدیر برنامه های این ستاره پرتغالی ۲0میلیون 

یورو خالص پاداش دریافت می کرد.

   هم اکنون سرمربیان سرشناسی راهی لیگ این کشور شده اند. 
نونو اسپیریتو ســانتو که تا ۲فصل پیش ســرمربی ولورهمپتون 
بود و این تیم را به عنوان یکی از مدعیان سهمیه اروپایی در لیگ 
برتر مطرح کرده بود و فصل گذشته در تاتنهام جانشین مورینیو 
شــده بود، در 4۸ســالگی با امضای قراردادی ۲ســاله به عنوان 
سرمربی جدید االتحاد عربســتان منصوب شد. او در این سمت، 
جانشــین کازمین کونترای رومانیایی می شود . نونو تنها 1۷بازی 
روی نیمکت تاتنهام دوام آورد و جایش را بــه کونته داد. او حاال 
هدایت نایب قهرمان فصل ۲۲-۲0۲1 لیگ برتر عربســتان را در 
دست گرفته است. رودی گارسیا، ســرمربی پیشین باشگاه های 
آاس رم، مارســی و لیون با امضای قراردادی ۲ساله هدایت النصر 
عربستان را برعهده گرفت. دستمزد ساالنه گارسیا در النصر حدود 
6میلیون یورو است. او بازیکنانی را نیز برای تیمش جذب کرده و 
قصد دارد میرالم پیانیچ 3۲ساله و بوسنیایی را که در لیست مازاد 
بارســلونا قرار دارد جذب کند. لئوناردو ژاردیم، سرمربی 4۷ساله 
پرتغالی ســابق موناکو که فصل پیش الهالل عربستان را قهرمان 
لیگ قهرمانان آســیا کرده بود و مدتی به عنوان گزینه جانشینی 
اســکوچیچ در تیم ملی ایران نامش مطرح شــده بــود، از لیگ 
عربستان جدا شد و با قراردادی یکساله به عنوان سرمربی جدید 

شباب االهلی امارات منصوب و جانشین مهدی علی شد.
   در لیگ حرفه ای عربستان 134بازیکن خارجی که ۲4.9درصد 
بازیکنان کل لیگ را تشــکیل می دهند، حضور دارند. یعنی از هر 
10بازیکن شاغل در 16تیم حاضر در این لیگ )53۸بازیکن( 3نفر 

خارجی هستند.
   سایت ترانسفرمارکت ارزش کل بازیکنان لیگ حرفه ای فوتبال 
عربســتان را 31۸.۷4میلیون یورو تخمین زده است. این جدا از 
قیمت مربیان خارجی و بازیکنانی است که ممکن است در آینده به 
جمع شان اضافه شوند. در هفته های اخیر شایعاتی درباره احتمال 
خرید کریســتیانو رونالدو، آرتورو ویدال، خوان ماتا و... توســط 

تیم های عربستانی مطرح شده بود.
   در هفته های اخیر بازیکنان زیادی از سوپرلیگ ترکیه به لیگ 
حرفه ای عربستان پیوسته اند که برای نمونه می توان به بازیکنانی 
مثل دامیان جوکوویچ )ریزه اسپور(، نالدو )آنتالیا اسپور(، سیلویو 
النگ )کایسری(، لوییس گوستاوو )فنرباغچه(، فالویو )ترابزون( و 
همچنین بازیکنانی از لیگ های برتر پرتغال، برزیل، آرژانتین و مصر 

اشاره کرد که به تازگی در عربستان شاغل شده اند.
   لوئیس گوستاوو، هافبک 35ساله و برزیلی سابق فنرباغچه در 
انتقالی آزاد و با قراردادی یکساله به النصر عربستان پیوست. این 
قرارداد، بند تمدید برای یک فصل دیگر را هم دارد. گوستاوو که 
سابقه بازی برای بایرن مونیخ، وولفســبورگ، مارسی و تیم ملی 
برزیل را نیز دارد، در 3فصل گذشــته عضــو فنرباغچه بود و در 

9۷بازی 5بار موفق به گلزنی شد.
   داوید اوسپینا، دروازه بان کلمبیایی که مورد توجه رئال مادرید 
و آرســنال به عنوان دروازه بان ذخیره بود، تصمیم گرفت به النصر 
بپیوندد. قرارداد سنگربان ســابق ناپولی در پایان ماه ژوئن، با این 
تیم منقضی شد و با وجود ارائه پیشــنهاد تمدید قرارداد از سوی 
پارتنوپی، او از فوتبال اروپا خارج شــد. این کلمبیایی ساالنه 
حقوق 3.5میلیون یورویی دریافت خواهد کرد و قراردادی 
۲ساله را با تیم مشهور عربستانی به امضا رسانده است.

   گرژگو کریچوویاک لهســتانی که به النصر 
پیوســته، هم اکنــون با ۸میلیــون یورو 
حقــوق گران ترین بازیکــن خارجی 
لیگ عربســتان محســوب می شود. 
در رده های بعــدی چهره هایی نظیر 
گیســلین کنان، یارمولنکو، اوسپینا، 
آدم ماهر، جرسون رودریگس، ژان داوید بیوگل، فالویو، مایلسون، 

فیصل فجر، امبنزا، مونیر، دوراته و... قرار دارند.
   وضعیت ولخرجی در لیگ های قطر و امارات هم وخیم اســت. 
بیخ گوش ما ســتاره ها و مربیان بزرگ زیــادی رفت وآمد دارند. 
آندری یارمولنکو که کاپیتان تیم ملی اوکراین است و در وستهم 
فیکس بازی می کرد و تا هفته های پایانی لیگ برتر برای سهمیه 
لیگ قهرمانان اروپــا می جنگید، در 3۲ســالگی قید حضور در 
باشــگاه ها و لیگ های بزرگ را زد و به العین امارات رفت. هدایت 
العین را سرگئی ربروف، بازیکن ســابق تیم ملی اوکراین برعهده 
دارد. دستمزد او 6میلیون پوند )حدود ۲30میلیارد تومان( است.

شایعه جدید؛ رونالدو 
در لیورپول
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10 سرباز فرنگی
محمد بنا که 2سال قبل تیم کشتی فرنگی 

 را در رتبه یازدهم دنیا تحویل گرفت
 حاال به فکر قهرمانی دنیاست

تیم ملی کشــتی فرنگی ایران سال گذشــته با هدایت محمد بنا 
در مسابقات جهانی نروژ با کســب 4مدال طال و 2مدال برنز روی 
ســکوی دوم دنیا ایســتاد. ایران در حالی بعد از روســیه در رده 
دوم دنیا قرار گرفت که اختالف آنها تنهــا 6امتیاز بود و اگر یک 
کشتی گیر ایران در هر مرحله ای مقابل حریفش برنده می شد تیم 

ایران به عنوان قهرمانی رسیده بود.
این در حالی اســت که فرنگی کاران ایران در مســابقات جهانی 
مجارستان2018 تنها با کسب یک مدال برنز در رده یازدهم قرار 
گرفته بودند. تیمی 10نفره با هدایت علی اشکانی که با نتایجش 
شوک بزرگی به کشتی ایران وارد کرد. بعد از اشکانی، هدایت تیم 
ملی دوباره به محمد بنا -چهره شناخته شده کشتی فرنگی که به 
آقای خاص شهره است- واگذار شد تا شاید بتواند کشتی فرنگی را 
از شرایط بحرانی نجات دهد. بنا در مسابقات جهانی سال2019 که 
به میزبانی کشور قزاقستان برگزار شد تیم ایران را به رده چهارم دنیا 
رساند و در مسابقات جهانی2021 با فاصله کمی از روس ها تیمش 
را دوم دنیا کرد. فدراسیون کشتی پس از تغییر و تحوالت مدیریتی 
و ریاست علیرضا دبیر روی چرخه انتخابی اصرار داشت و محمد بنا 
هم در جهت اجرایی کردن چرخه انتخابی نفرات اول جام تختی 
را به مسابقات قهرمانی آســیا فرستاد. در مسابقات قهرمانی آسیا 
تیم محمد بنا به راحتی می توانست اول شود ولی به دلیل اینکه به 
نفرات اول و سرشناس تیم ملی اســتراحت داده بود در رده دوم 

قرار گرفت. سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در قهرمانی آسیا به 
مدال آوران مسابقات جهانی نروژ و امین میرزازاده 
نفر اول امیدهای جهان استراحت داده بود. بنا پس 

از مسابقات کشوری و جام تختی کشتی گیرانش را در 
تورنمنت های قزاقستان، ایتالیا، لهستان و بلغارستان محک 
زد تا ترکیب تیم ملی در جهانی صربستان مشخص شود. 
او در دسته فوق سنگین هم 2 فرصت به برنده مدال طالی 
جهانی نروژ داد ولی امین میرزازاده هــر دو بار علی اکبر 
یوسفی را شکست داد تا بدون هیچ حرف و حدیثی صاحب 
دوبنده تیم ملی در جهانی صربستان شود. با توجه به نتایج 

مسابقات مختلف داخلی و خارجی، نفرات برگزیده تیم ملی 
کشــتی فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی صربستان تقریبا 
مشخص شده اند. پویا دادمرز در 55کیلوگرم، مهدی محسن نژاد 
در 60کیلوگرم، علیرضا نجاتی در 63کیلوگرم، محمدرضا گرایی 
در 67کیلوگرم، محمدرضا مختاری در 72کیلوگرم، محمدعلی 
گرایی در 77کیلوگرم، پژمان پشتام در 82کیلوگرم، ناصر علیزاده 
در 87کیلوگرم، محمدهــادی ســاروی در 97کیلوگرم و امین 
میرزازاده در 130کیلوگرم 10ملی پوش تیم محمد بنا در مسابقات 

جهانی2022 خواهند بود.

منهای فوتبال

جدول 8553
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افقی:
 1- جانداری کــه از گرد هم 
آمــدن قارچ و جلبــک پدید 
آمده اســت- مقابل رعیت- 

نفوذ تدریجی آب
2- محروم- انجام نشــدنی- 

پایتخت سلسله علویان
3- اصفهان قدیم- همیشگی- 
اعتراض به حکــم مرحله اول 

دادرسی
4- همداستان رامین- پهلو- 

پدر
5- زشت و ناپسند- دین ها- 

منزل
6- قره نی- نوعی برنج مرغوب 

شمال کشور
7- فیلمی ســاخته رخشان 

بنی اعتماد- نوع- آسانی
8- ســخن بی پــرده- بچــه 
پرنــده- خوابیده- بــه دنیا 

آوردن
9- چین و چروک پوســت- 

مرطوب- محل تولد
10- نمایشــنامه ای نوشــته 
گوگول- فیلمی ساخته داوود 

میرباقری با بازی اکبر عبدی
11- ویتنــام قدیــم- رمان 

مشهور پائولو کوئیلو- مشهور
12- پزشک تجویز می کند- 

ستاره دنباله دار- دانه نهان زا
13- پرورش حیوانات اهلی- 

مخزن گلوله- نت چهارم
14- ســنگینی اجســام- به 
وعده خود وفا نمی کند- خارج

15- پیــکان- از نام هــای 
حضرت فاطمــه)س(- ذوق 

شخصی
  

عمودی:
1- خزانه دار- ســفیر روسیه 
در ایران که نقــش مهمی در 
تدویــن عهدنامه ترکمانچای 

داشت
2- غیرمذهبی- اسب اصیل و 

تندرو- زمان بی آغاز
3- ســیخونک- چرخــه- 

جوانمرد
4- آخرین سوره- پدالی زیر 

پای راننده- خاکستر
5- مالیات مرزی- فیلم کوتاه 

تبلیغی- واسطه و میانجی
6- از اماکن تاریخی و دیدنی 
افغانســتان- مجله مدل های 

لباس
7- از انواع مسابقه های تیمی 
ســرعتی- داد و فریــاد- از 

اجزای پیراهن
8- رنــگ نشــده!- رزمگاه 

بوکس- گدایی- طرف
9- دومیــن حــرف الفبای 
یونانی- کوره گچ پزی- دخالت 

کردن در کاری

10- جادو- از آثار داستانی هوشنگ 
مرادی کرمانی

11- بی نظیــر- از پرســنل کادر 
درمانی- خشک

12- بی اعتنــا بــه قیدوبندهــا- 
آرامگاه- از ملزومات حفاری

13- محل کسب درآمد- رستنی- 
افزونی برنج پس از پخته شدن

14- ضمیر جمع- دشنام- باالدست
15- داستانی از اســتیون کینگ، 

15نویسنده آمریکایی- بی همتا

انسياغانجهلاخ
سكوربنتادراچير
تافوايوجويكيا
عكيالميفيكنم
ابوجاتنريوكي
رارقيباسانيند
هريدرسنوخهلان

هخسنهدزيروت
سنويهمانلوقوا

رگاورينايلماك
برويزيخليننس
همادهاوالساس
هرسكيردانفوقو
ودوموكياهدژاشا
انانناوريكدور

 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 | 4262
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

452137896
963485712
718269453
689573124
345621978
127894635
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531746289

متوسط
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234951867
761384952
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ساده

متوسط

534671289
678429513
921835476
397512648
216748395
845396127
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183267954

سخت
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ساده
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مثل مردان نباشید!
 در آستانه بازی های کشورهای اسالمی، سرمربی خارجی تیم ملی زنان از والیبالیست هایی می گوید که 15سال است ملی پوش اند

 اما فقط 17بازی ملی دارند! کمپدلی عالوه بر این کم تجربگی، یک مشکل دیگر هم با شاگردانش دارد: نباید مثل تیم مردان بازی کنند
قونیه می تواند شهر خاطره سازی برای والیبال 
زنان باشــد. تیم ملی چند ماهی در اردو بوده، 
مربــی خارجی جدیــد داشــته، در اردوها و 
تورنمنت های بین المللی شرکت کرده است. 
با این شرایط می شود تیم متفاوتی را در قونیه 
دید؟ الکســاندرا کمپدلی، سرمربی ایتالیایی 
تیم ملی که از اسفندماه کنار تیم بوده، دیروز 
آمار عجیبــی از بازیکنان تیمــش داد؛ برای 
بازیکنانی که سابقه 15ســاله در تیم ملی را 
دارند فقط 17بازی ملی ثبت شده است. همین 
آمار می تواند دالیل عقب ماندن والیبال زنان 

را نشان بدهد.
بازی های کشــورهای اسالمی از روز هجدهم 
همین ماه در قونیه آغاز می شــود و تیم ملی 
چند روز زودتر مــی رود تا یــک اردو در این 
کشور داشته باشد. تیم دیروز آخرین تمرین 
را در تهران انجام داد اما این تمرین مهمان 
ویژه ای نداشت. کمپدلی، ساعت تمرین را 
طوری چیده بود تــا محمدرضا داورزنی، 
رئیس فدراسیون هم به تمرین برسد ولی 

او جلسه داشت و نیامد.

کمپدلی از پیشــرفت بازیکنــان می گوید، از 
اینکه چند ماه کار سخت داشته اند: »تا اواسط 
خرداد کارمان سخت بود.« سختی کار به خاطر 
هماهنگ شدن بازیکنان با تمرینات آنها بوده 
اســت. والیبال زنان پیش از ایــن هم مربی 
خارجی داشته اما نه مدت طوالنی. در این چند 
ماه کمپدلی چیزهای جدیدی به بازیکنان یاد 
داده و این برای بازیکنانی که سال هاســت در 
تیم ملی حضور دارند، طبیعی است که سخت 
باشد: »یاد گرفتن چیزهای جدید سخت بود 
اما باید یاد می  گرفتند تا در سطح بین المللی 
خودشان را نشان بدهند. بچه ها خیلی صبور 
بودند تا بتوانند به این مرحله برسند. تک تک 

آنها تالش کردند.«
از صحبت های مربی ایتالیایی و از نحوه بازی 
بازیکنان در همان تمرین مشــخص است که 
کار سخت است. ایران در بازی های کشورهای 
اسالمی با ترکیه، اندونزی و ازبکستان هم گروه 
است. نه تنها میزبانی ترکیه کار را برای ایران 
ســخت می کند که تجربه های بازی این تیم 
با اروپایی ها برای هر تیمی دلهره آور است. با 
این حال صحبت از این است که ایران در قونیه 
می تواند روی ســکو برود؟ کمپدلی اعتراف 
می کند که بازی های تیم های حریف را ندیده 
و حریفان هم بازی های ایران را ندیده اند. در 
این شــرایط پیش بینی کردن نتایج برای او 
سخت اســت. در گروه دیگر بازی ها تیم های 
آذربایجان، سنگال، کامرون و افغانستان حضور 
دارند. در حضور این تیم ها می شود سکویی 

برای ایران کنار گذاشت؟ 
کمپدلی بعد از چند بازی دوستانه 14بازیکن 
را برای بازی های قونیه انتخاب کرده و از نظر 
او برگزاری این بازی ها در شکل  دادن به تیم 

نقش مهمی داشته اســت. اما چیز مهمی که 
او در این چنــد ماه حضور در ایــران متوجه 
شده، برایش خوشایند نیســت. سال هاست 
که بازیکنان و مربیان ایرانی می گویند مشکل 
کمبود بازی دارند. بازیکن در بازی ســاخته 
می شــود، پس وقتی بازی نیست پیشرفتی 
هم نیســت. اما مربی ایتالیایی بــا آمار حرف 
می زند: »بازیکنانی داریم که ســال ها در تیم 
ملی هستند اما تعداد بازی های بین المللی شان 
خیلی کم اســت. طبق مطالعاتی که کرده ام، 
بازیکنانی هســتند که حداقل 15سال است 
در تیم ملی بازی می کنند اما در رزومه شــان 
فقط 17بازی ملی ثبت شده است.« این نشان 
می دهد بازیکنان تیم ملی به جز مســابقات 
قهرمانی آسیا که هرازگاهی شرکت می کنند، 
تجربه بین المللی دیگری ندارند. رساندن این 
بازیکنان به ســطحی که بتواننــد با تیم های 
متوســط رقابت کنند، سخت اســت. با این 
حال کمپدلی می گویــد: »آینده خوبی برای 
والیبال زنان ایران می بینــم. اول از همه باید 
صبور باشــیم. نه تنها در ایــن 14بازیکن که 
 پتانســیل های خوبــی هــم بیــرون از تیم

 داریم.«کمپدلی در ایــن چند ماه می خواهد 
روی تغییر چند فاکتور تمرکز کند. زنان هم 
مثل مردان مشــکل دریافت دارند: »تکنیک 
دریافت بازیکنان به پیشــرفت نیاز داشــت، 
تغییراتی دادیم و رشــد خوبی هم داشتیم.« 
بازیکنان ایران در این چند ســال بیشــتر در 
لیگ داخلی حضور داشته و در مقابل دفاع  های 
کوتاه قد بــازی کرده انــد: »در تمرینات روی 
رابطه اسپکر و دفاع بلندقد کار کردیم.« الگوی 
زنان ایــران تیم ملی مردان اســت. کمپدلی 
باید این عادت آنها را هــم تغییر می داد: »در 

والیبال زنان رالی  ها طوالنی تر اســت اما زنان 
ایران مثل مــردان در رالی های کوتاه مدت به 
امتیاز می رسند. ســعی کردیم این عادت را 
تغییر بدهیم.« کمپدلی به اتفاق دیگری هم 
امیدوار است: »چیزی که بیش از همه به آن 
امیدوارم این است که در آینده بازیکنان ایران 
سیستم منحصر به فردی در تکنیک و روش 

بازی به دست بیاورند و شبیه مردان نباشند.«

   قول می دهم بجنگیم
مهسا کدخدا، کاپیتان ایران 15سالی است که 
برای تیم ملی بازی می کند. او از آمادگی تیم و 
روحیه و انگیزه باالی خودش و هم تیمی هایش 
می گوید: »بعد از بازی های تدارکاتی و اردوها 
به ســطحی از آمادگی که مدنظــر مربیان 
بوده، رســیده  ایم. بعد از سال ها در بازی های 
کشورهای اسالمی شرکت می کنیم  و انگیزه 
و روحیه مان باالســت و می خواهیم سطحی 
از والیبال را که زنان به آن رســیده اند، نشان 
بدهیــم.« او از طــرف همه بازیکنــان قول 
می دهد: »قول می دهم کــه تالش کنیم و تا 
آخرین لحظه بجنگیــم.«  کدخدا حرف های 
کمپدلی را تأیید می کند: »15ســال اســت 
که در تیم ملی هســتم ولی امســال موارد 
جدیدی یاد گرفتــه ام و به آموزش های قبلی 
اضافه شــد. این موارد خیلی کمــک کرد تا 
ســطح بازی مان باالتر بــرود، به خصوص در 
توپ گیری.« کاپیتان مشکل اصلی تیم را بازی  
تدارکاتی می داند: »وضعیت امســال خیلی 
بهتر از سال های قبل بود ولی هنوز جا دارد در 
تورنمنت های بیشتری شرکت کنیم. تیم های 
دیگر کل ســال را درگیر تورنمنت ها هستند 

ولی ما کمترین بازی ها را انجام می دهیم.«
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جلیلوند و سیدی در ونیز

فهرست فیلم های هفتادونهمین جشنواره فیلم ونیز 
اعالم شد و فیلم »شب داخلی دیوار« ساخته وحید 
جلیلوند در بخش اصلی برای کســب شــیر طالی 
بهترین فیلم رقابت خواهد کرد. روبرتو ســیکوتو، 
رئیس بینال ونیز و آلبرتو باربرا، مدیر جشنواره ونیز 
در نشستی خبری فهرست فیلم های حاضر در این 
رویداد ســینمایی را اعالم کردند که با حضور آثار 
فیلمســازان مطرحی ازجمله »آلخانــدرو گونزالز 
ایناریتو«، »دارنت آرنوفسکی«، »مارتین مک دونا« 
و... همراه اســت. فیلم های بخش مســابقه اصلی 

)نامزدهای شیر طالی ونیز( عبارتند از:
   برفک، کارگردان: نوآن بائومباک

   ارباب مورچه ها، کارگردان: جیانی آملیو
   وال، کارگردان: دارن آرونوفسکی

   بی نهایت، کارگردان: امانوئله کریالسه
   َسنت ُعَمر، کارگردان: آلیس دیوپ

   بلوند، کارگردان: اندرو دومینیک
   تار، کارگردان: تاد فیلد

   زندگی عاشقانه، کارگردان: کوجی فوکادا
   خرس نیست، کارگردان: جعفر پناهی

   باردو، وقایع نگاری نادرست مشتی حقیقت، 
کارگردان: آلخاندرو گونزالز ایناریتو
   آتنا، کارگردان: رومن گاوراس

   استخوان ها و همه، کارگردان: لوکا گوادانینو
   دختر ابدی، کارگردان: جوانا هاگ

   شب، داخلی، دیوار، کارگردان: وحید جلیلوند
   Banshees Of Inisherin، کارگــردان: 

مارتین مک دونا
   آرژانتین، ۱۹۸۵، کارگردان: سانتیاگو میتر

   کیارا، کارگردان: سوزانا نیکیارلی
   مونیکا، کارگردان: آندره آ پاالئورو

   تمام زیبایــی و خونریزی )مســتند(، 
کارگردان: لورا پویتراس

هفتاد و نهمین جشــنواره فیلم ونیز؛ قدیمی ترین 
جشــنواره ســینمایی جهان، از تاریخ ۳۱ آگوست 
تا ۱۰ سپتامبر )۹ تا ۱۹ شــهریور( در ایتالیا برگزار 
می شــود. امســال لیال حاتمی بازیگر ایرانی یکی از 
داوران بخش مسابقه اصلی این رویداد مهم سینمایی 
است. همچنین محمد اطبایی در سینه ایران نوشت: 
»ســینمای ایران بــا داوری لیال حاتمــی و 2 فیلم 
سینمایی در بخش مســابقه ۷۹، یک فیلم )جنگ 
جهانی سوم به کارگردانی هومن سیدی( در بخش 
افق ها و یک فیلم )بی رویا ساخته آرین وزیردفتری( در 
بخش افق ها و اکسترا، یک فیلم در بخش کالج سینما 
به تهیه کنندگی کتایون شــهابی و حضور داریوش 
خنجی به عنــوان مدیر فیلمبــرداری فیلم »باردو« 
ساخته آلخاندرو ایناریتو، ســالی استثنایی را برای 
خود در تاریخ جشنواره ونیز رقم زد.« در فیلم »جنگ 
جهانی سوم« بازیگرانی چون محســن تنابنده، ندا 
جبرئیلی، مهسا حجازی، نوید نصرتی، لطف اهلل سیفی 
و حاتم مشمولی به ایفای نقش پرداخته اند. همچنین 
در فیلم سینمایی »بی رویا« ساخته آرین وزیردفتری 
هم طناز طباطبایــی، صابر ابر و شــادی کرم رودی 
بازیگران اصلی هستند و تهیه کنندگی این فیلم نیز بر 

عهده هومن سیدی است.

 یک نفر دیگر از جمع 
»رفقای خوب« کم شد

پل ســوروینو، بازیگر فیلم »رفقای خوب« و 
سریال »نظم و قانون«، پس از چند سال دست 
و پنجه نرم کــردن با بیماری در ۸۳ســالگی 

درگذشت. 
پل آنتونی ســوروینو در ۱۳آوریل۱۹۳۹ در 
بروکلین نیویورک متولد شــد و در فیلم هایی 
چون »رفقای خوب«، »نیکســون«، »دیک 
تریسی«، »ســرخ ها«، »لمسی از عزت« بازی 
کرد و در تلویزیون سابقه بازی در سریال »نظم 
و قانون« را داشــت و در تئاتر بــرادوی نیز در 
نمایش هایــی چون »آن فصــل قهرمانی« به 
روی صحنه رفته بود. او برای بازی در نمایش 
»آن فصل قهرمانی« به کارگردانی »جیسون 
میلر« در سال۱۹۷2 در برادوی مورد تحسین 
منتقدان قرار گرفت و بــرای آن نامزد جایزه 
تونی شــد و بعدهــا نقش خود را در نســخه 

سینمایی این نمایش هم تکرار کرد.
همچنین سوروینو نقش آفرینی درخشانی در 
فیلم نامزد اسکار »لمسی از عزت« داشت و در 
سال۱۹۸۱ در فیلم رفیق دیرینه خود »وارن 
بیتی« با عنوان »ُسرخ ها« بازی کرد، اما شاید 
بتوان او را بیشــتر به خاطر بازی در نقش »پل 
سیسرو« با نام مســتعار بیگ پائولی در فیلم 
»رفقای خوب« از »مارتین اسکورســیزی« 
به یــاد آورد. او در ســال۱۹۹۱، در ســریال 
۳۱قســمتی »نظم و قانون« در نقش کارآگاه 
فیلیپ ســرتا بازی کرد و این شخصیت پس 
از مجروح شدن حین انجام وظیفه با کارآگاه 
دیگری با بازی »جری اورباک« جایگزین شد. 
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آغاز محرم و دور جدید اجراها
 تماشاخانه های پایتخت با آغاز محرم، میزبان نمایش های جدید می شوند

با خیز جدید کرونــا و درگیری مردم با این ویــروس، خیلی از 
گروه های نمایشــی باز هم نگران خالی شدن سالن های نمایش 
هســتند. اجراهایی که بعد از 2سال ســخت، رونق گرفته بود. 
هر چند در این میان، گرانی بلیت ها در کنــار کرونا کار را برای 
عالقه مندان به تئاتر ســخت کرده بود، اما باز هم تماشــاگران 
در سالن حاضر می شــدند.  محمدرضا پورحکیمی، کارگردان 
جوانی کــه این روزها نمایــش »خانه خــراب« را روی صحنه 
دارد، دربــاره وضعیت تماشــاگران می گوید: »خوشــبختانه 
نمایش ما از دید مخاطبان، کار خوبی شــده اســت. استقبال 
تماشــاگران هم خوب بود ولی حاال که دوبــاره بحث کرونا باال 
گرفته، بر استقبال تماشاگران اثرگذار بوده است. به جز کرونا، 
حال مردم خوب نیســت و در این وضعیت اقتصادی کسی به 
تئاتر فکر نمی کنــد بلکه همه دنبال پول درآوردن هســتند. با 
اینکه تعدادی از نمایش هــای روی صحنه واقعا کارهای خوبی 
هســتند اما فروش چندانی ندارند؛ چــون همچنان مخاطب 
است که مخاطب را به ســالن تئاتر می کشاند و هنوز هم تبلیغ 

 مردم، بهترین روش برای جذب تماشــاگر است.«  نمایش این 
کارگردان تا ۱4مرداد در تماشاخانه ملک روی صحنه است.

۱2مجلس شبیه خوانی 
در آســتانه مــاه محــرم و در قالــب نخســتین ســوگواره 
بین المللــی شــبیه خوانی، ۱2مجلس شــبیه خوانی با حضور 
گروه های کشــورهای نیجریــه و عراق و چند اســتان  ایران از 
4مرداد)روزگذشته( آغاز شده و تا 6مرداد)فردا(، در تهران برگزار 
می شود. به گفته دبیر اجرایی این سوگواره که برای نخستین بار 
در روزهای محرم برگزار می شود، مجالش شبیه خوانی گروه های 
منتخب اســتان های اصفهان، قزوین، مرکزی، قم و تهران در 
محوطه بیرونی تئاتر شهر، میدان امام حسین)ع( و فرهنگسرای 

خاوران بر پا شده است.

بهشت حکیم اهلل در حوزه هنری
تعداد نمایش ها در ماه های اخیر به بیش از ۱۰۰اجرا رســیده بود؛ 
اجراهایی که کاهش نمی یابند اما با شروع ماه محرم نوع تئاترهایی 
که روی صحنه می روند، متفاوت خواهد بود. بیشتر نمایش ها در 
روزهای پیش رو اجراهایشان تمام می شود. یکی از نمایش هایی که 
در مناسبت های محرم روی صحنه می رود، »بهشت حکیم اهلل« 

است؛ نمایشی که به نویسندگی خسرو  امیری و کارگردانی مرجان 
قاسمی از 2مردادماه میزبان عالقه مندان است. این نمایش به مدت 
۱۰روز روی صحنه است. مرجان قاسمی که کارگردان نمایش است، 
ایفای تنها نقش این نمایش ۵۰ دقیقه ای را نیز بر عهده دارد. از دیگر 
نمایش های جدیدی که اجرایش را از روزهای اول مرداد شــروع 
کرده، »تن داده« اســت. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی 
منصور صلواتی در سالن دیوار چهارم آغاز شده و تا پایان مرداد ادامه 
دارد. در این تماشاخانه »متل قو« هم تا اول شهریور اجرا می شود. 
علی اتحاد هم نمایش »نامه هایی بــر دوش تندباد« را به بوتیک 
تئاتر ایران می آورد، »بوتیک تئاتر ایــران« به عنوان جدیدترین 
فضای نمایشی پردیس تئاتر شهرزاد، اجرا در فضا های نامتعارف را 
بخشی از ذات تئاتر می داند و در تالش است که در ساختمانی که 
سال هاست کاربری اش را از دست داده، افق های جدیدی به روی 
تئاتر بگشاید. »نامه هایی بر دوش تندباد« از تاریخ بیستم مرداد تا 

هجدهم شهریور در »بوتیک تئاتر ایران«  اجرا خواهد شد.

نمایش های پرتماشاگر تئاترشهر
ســالن های تئاتر شــهر هم همچنان اجــرای خــود را دارند، 
نمایش های »شکوفه های گیالس« محمد مســاوات، »آلنده 
نازنین« محمد برهمنی از اجراهــای پرمخاطب این مجموعه 

هستند و قرار اســت »الکترا« از روز هفتم مرداد به نویسندگی 
و کارگردانی فــرزاد امینی در تاالر ســایه اجرایش را شــروع 
کند. کارگردان »الکترا« چنین نوشته اســت: »نمایش درباره 
آگاممنون، شــاه یونان اســت که دخترش ایفی ژنی را قربانی 
می کند و کلیتمنسترا که مادر است، دلشکسته اما پر از غضب 
از شــوهرش انتقام می گیرد و آگاممنون را به قتل می رســاند؛ 
داستانی که با انتقام ادامه می یابد.« نمایش »تب«  رؤیا کاکاخانی 
هم همچنان در این مجموعه روی صحنه است. بعد از مدت ها  
پردیس تئاتر تهران هم به ســالن های فعال پیوسته، در سالن 
استاد محمد، نمایشی با عنوان »افسون همزاد« به کارگردانی 
مهدی فرهمند اجرا می شود. در این میان، برخی  نمایش ها هم 
اجرای خود را تمدید کرده اند؛ »پناه کاه« در ایرانشــهر تمدید 
شده و دیگر نمایش های این تماشاخانه هفتم مرداد به کار خود 
پایان می دهند. »دوزخ« در تماشــاخانه اهورا تا 2۵مرداد روی 
صحنه است؛ نمایشی که حمید ســمندریان از ژان پل سارتر 
ترجمه  کرده و الله ابید آن را روی صحنه برده اســت. در سالن 
گوشه فرهنگســرای نیاوران هم »سرباز خونه« وجیهه کریمی 

روی صحنه است. خانه نمایش دا هم میزبان 
»کابوس های تهران« مرضیه مهاجر اســت؛ 

نمایشی که اجرایش تا پایان مرداد ادامه دارد. 

ســینمای ایران از ظرفیت های بــورس بهره 
می گیرد.ماموریتــی که فعال بنیاد ســینمایی 
فارابی در حال پیگیری اش است، در همین رابطه 
سیدمهدی جوادی، مدیرعامل بنیاد سینمایی 
فارابی با میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس ایران 
دیدار و گفت وگــو کرد.در این دیــدار موضوع 
سرمایه گذاری در سینما و استفاده از بورس برای 
جذب سرمایه در تولید آثار سینمایی و همچنین 
توســعه طرح فارابــی در جمع ســپاری مالی 
پروژه های سینمایی مورد بررسی قرار گرفت.در 
این دیدار مقرر شد که کارگروهی از کارشناسان 
فرابورس و ســینما برای کارشناسی و تسریع 
در امور2 طرف ازجمله راه اندازی صندوق های 
سرمایه پذیری و جمع سپاری مالی تشکیل شود.

هنوز جزئیات بیشــتری درباره همکاری های 
مشترک فارابی و فرابورس منتشر نشده و اینطور 
که از متن خبر برمی آید فعال همه  چیز به تشکیل 
کارگروهی از کارشناســان فرابورس و سینما 

محول شده است.

تغییر ماموریت های فارابی
 پیشــقدم شــدن فارابی برای باز کــردن پای 

ســینمای ایران به بورس را می توان در راستای 
تغییر ماموریت هــای این بنیــاد ارزیابی کرد.  
اردیبهشت ماه امسال سند چشــم انداز و طرح 
تحول بنیاد سینمایی فارابی توسط رئیس سازمان 
ســینمایی اعالم شــد. در بخش ماموریت های 

فارابی  سند   اهداف زیر ذکر شده است: 
نیل به ســوی صنعتی ســازی  تولید در  ۱
سینما و ساماندهی زنجیره  کامل صنعت سینما 

مبتنی بر صنایع خالق و دانش بنیان.
رشد و توسعه سینمای متعهد، انقالبی،  2
دینی و انسانی با حمایت از تولید آثار سینمایی 

شاخص.
تأمین زیرساخت های سرمایه پذیری و  3
اقتصاد پایدار برای سینما و افزایش سهم سینما 

از تولید ناخالص ملی.
4 ارتقــای ســهم ایــران در بازارهــای 
بین المللــی با تســهیل تولید و عرضــه  آثار 

سینمایی.
تقویت ســینمای ملی ایــران به عنوان  ۵
مهم ترین و کارآمدترین ابــزار جهادتبیین در 

همه حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری.
 آنچه فارابــی در قالب همکاری مشــترک با 
فرابورس پیگیری می کند در بند ۱4 برنامه ۵ 
ساله فارابی با عنوان توســعه و تقویت اقتصاد 
ســینما و راه اندازی صندوق هــای حمایتی و 
سرمایه گذاری پیش بینی شده است:»یکی از 

ملزومات توسعه صنعت ســینما تأمین منابع 
پایدار برای آن و همچنین توســعه مدل های 
مالی و اقتصادی این صنعت است، در سال اخیر 
با ظهور ابزارهای مالی نوین نظیر صندوق های 
ریســک پذیر، توســعه بازارهــای ســرمایه، 
جمع ســپاری مالی )crowdfunding( و 
… لزوم توســعه ابزارها و ســاختارهای مالی 
و اقتصادی ســینما نیز بیش ازپیش احساس 
می شود، کم کردن اتکای تولید آثار سینمایی 
به بودجه های دولتی و اســتفاده از شیوه های 
نوین سرمایه گذاری از برنامه های مهم فارابی 
خواهد بود. راه اندازی صندوق های ریسک پذیر، 
راه انــدازی صنــدوق ســرمایه ای، راه اندازی 
جمع ســپاری مالی، مدیریت مشــارکت های 
بخش خصوصی و جذب سرمایه برای تولید آثار 
ســینمایی از این نوع اقدامات است. همچنین 
توســعه بازارها و افزایش تعامــالت تجاری با 
شرکای جدید نظیر پلتفرم های پخش آنالین، 
دفاتر پخش و استفاده بهینه از ظرفیت اتاق های 
بازرگانی و دفاتر تجاری ایران در سایر کشورها 
که عــالوه بر بعــد فرهنگی موجــب تقویت 
همکاری های تجاری سینمایی ایران خواهند 

بود از اقدامات آتی فارابی است.«

نهادی که همه از آن انتظار حمایت دارند
بنیاد ســینمایی فارابی در حالی مطابق سند 

چشــم انداز و برنامه ۵ســاله در حــال تغییر 
ماموریت ها و رویکردهایش است که سینماگران 
همچنان از فارابی توقــع دارند بازوی حمایتی 
سینمای ایران باشد. فارابی در طول نزدیک به 
4 دهه نهادی برای حل مشکالت مالی پروژه ها 
و دریافت تســهیالت و امکانات و حمایت های 
مالی بوده است.تعداد قابل توجهی از تولیدات 
سینمای ایران با حمایت فارابی تولید می شوند؛ 
حمایت هایی که چند سال است به صورت شفاف 
رســانه ای می شــود.چنان که به تازگی فارابی 
میزان حمایتش از 4 فیلم روی پرده را به شرح 

زیر اعالم کرد: 
   زاالوا )ارسالن امیری(: ۱ میلیارد و 44۰ 

میلیون تومان
   مغز استخوان )حمید رضا قربانی(: ۸۵۰ 

میلیون تومان
   تی تی)آیدا پناهنــده(: 42۰ میلیون 

تومان
 بازیووو )امیر حسین قهقرایی(: کلیه حقوق 
تلویزیونی و نمایش خانگی. انتشار این فهرست 
واکنش هایی را به همراه داشت؛ مثل انتقادی 
که فرزاد موتمن در صفحه شخصی اش منتشر 
کرد و رویکرد فارابی در دهه ۹۰ را زیر سؤال 
برد: »از میان کارگردانان 4 فیلمی که با سرمایه 
فارابی، همزمان در حال اکران هســتند، یک 
نفر را نمی شناسم، یک نفر ســابقه تدوین و 

دستیاری داشته اما 2نفر در دهه ۹۰ با بخش 
فرهنگی بنیاد فارابی همــکاری می کردند و 
اگرچه تازه کار بودند به خود اجازه می دادند تا 

پروژه های فیلمسازان را منتفی کنند.
وقتــی فیلمنامه »یه شــب مهتــاب« امیر 
افشــار را برای تصویــب به فارابی ســپردم 
یکی از این فیلمســازها مســئول پرونده آن 
شــد و تلفنی به من اطالع داد که فیلمنامه 
در راســتای اهداف فارابی نیست و تقاضای 
من برای تشکیل جلســه هم رد شد. نسیم 
بازگشت به شــیوه ارباب و رعیتی، از همان 
سال ها وزیدن گرفته بود. دوستان می توانند 
بــرای هموار کــردن مســیر فیلمســازی 
 خود، دســت به تخریب زندگــی حرفه ای 
دیگران بزنند.« واکنش موتمن فقط یکی از 
انبوه انتقادهایی است که فیلمسازان نسبت 
به عملکــرد فارابــی مطــرح کرده اند.بنیاد 
سینمایی فارابی در طول ســالیان به عنوان 
نهاد حمایتگری که فیلمسازان از آن متوقع 
هســتند، برای تغییر مســیر راه دشواری را 
پیش رو خواهد داشــت. ورود به عرصه های 
تازه و بلندپروازی برای ترسیم چشم اندازی 
روشن در عرصه اقتصاد ســینما یک طرف، 

سینماگرانی که همچنان از 
فارابی همان انتظارات معمول 

و متداول را دارند یک طرف.

 به دور از شعارزدگی
جنگ را بازگو کنیم 

 گفت وگو با احمدرضا طاووسی،  نویسنده 
کتاب »روطه؛ جبهه ای به عرض ۱۰ متر«

 مرد بدون زن
 آرامش ندارد

 نگاهی به درهم تنیدگی نقش زن و مرد
در بستر خانواده  

 »سیاه« 
سلطان صحنه است

گفت وگو با داوود داداشی، بازیگر نقش 
»سیاه« در نمایش »مبارک در ژاپن«

بازیگر 
»تایتانیک« 

درگذشت

دیوید وارنر، بازیگر فیلم های 
»تایتانیک« و »طالع نحس«، 
در ۸۰ سالگی درگذشت. وارنر 
که در حرفه طوالنی مدتش 
اقتباس های شکسپیری  از 
گرفته تا فیلم های ترسناک و 
بالک باستری مثل »تایتانیک« 
جیمز کامرون ایفای نقش کرده 
بود، در اثر بیماری ســرطان 
درگذشت. »تام جونز«، »طالع 
نحس«، »پیشــتازان فضا«، 
»تایتانیک« و 3 کار پکینپا 
با نام های »صلیب آهنین«، 
»سگ های پوشالی« و »سرود 
کیبل هــوگ« از فیلم های 
شاخص این بازیگر بودند. وارنر 
در فیلم »تایتانیک« ساخته 
ســال۱۹۹۷ جیمز کامرون 
نقش پیشخدمت و نگهبان 
کاراکتر کولدن هاکلی با بازی 
بیلی زین را بر عهده داشت. 
او در فیلم »طالع نحس« نقش 
عکاسی را داشت که مرگش به 
شکل به یادماندنی ای در فیلم 
رقم می خورد. در محوطه یک 
کارگاه ساختمانی، کامیونی 
حامل شیشــه پنجره دنده 
عقب به ســمت او می آید و 
ناگهان شیشه توسط نیرویی 
شیطانی از باربند کامیون به 
پرواز درمی آید و باعث قطع 
ســر خبرنگار می شود. این 
صحنه یکی از صحنه های به 
یادماندنی مجموعه فیلم های 

طالع نحس است. 

 تجلیل از 
 رضا رویگری 

در صداوسیما 

آیین رونمایی از فیلم مستند 
»تماشــاگر بهار« همزمان 
با پاسداشــت رضا رویگری، 
هنرمند پیشکسوت سینما و 

تلویزیون برگزار می شود.
به گزارش همشهری، همزمان 
با پاسداشــت رضا رویگری 
آیین رونمایی فیلم مستند 
»تماشاگر بهار« که در شبکه 
مستند سیما تولید شده است، 
امروز چهارشــنبهـ  پنجم 
مرداد ماهـ  برگزار می شود. 
کامبیز مهبوتی، کارگردان 
درباره مستندش گفت:»رضا 
رویگری بازیگــر توانمندی 
اســت که در همه عرصه ها 
به خصــوص تئاتــر خوش 
درخشیده است و همکارانم 
تالش کرده اند تا در مستند 
»تماشاگر بهار« گوشه ای از 
زندگی هنری ایشــان را به 
روایت خــود این هنرمند به 
است  بکشند.خوب  تصویر 
که این بزرگداشــت ها برای 
پیشکســوتان به صــورت 
منظم برگزار شود تا در زمان 
حیات ایشان از حضور مؤثر 
و هنرمندانه آنان به درستی 
قدردانــی کرده باشــیم.« 
ابوالفضــل محمدباقر تهیه 
کننده، ابوالفضــل توکلی 
کارگردان، ابوالفضل عالیی 
تصویربردار و وحید نوروزی 
صدابــردار فیلم مســتند 

تماشاگر بهار هستند.

یازدهمین فیلم 
محمدحسین 

لطیفی 

محمدحسین لطیفی برای 
ســاخت یازدهمین فیلم 
سینمایی خود پروانه ساخت 
گرفت. به گزارش همشهری، 
شورای صدور پروانه ساخت 
آثار سینمایی در جلسه اخیر 
خود با 2فیلمنامه موافقت 
کرده که یکی از آنها مربوط 
به فیلمنامه ای به کارگردانی 
محمدحسین لطیفی است. 
وی قرار است »غریب« را که 
نوشته ای از حامد عنقاست، 
سازمان  تهیه کنندگی  به 
هنری رسانه ای اوج و حامد 
عنقا بسازد. آخرین فیلم 
ســینمایی لطیفی »مرد 
نقره ای« بود که ســال ۹۸ 
ســاخته و در دوران کرونا 
اکران شد.فیلمنامه دیگری 
که پروانه ساخت آن صادر 
شده، »آشــیل« نام دارد 
که به تهیه کنندگی سعید 
شاهسواری و کارگردانی و 
نویسندگی فرهاد دالرام 

دیزجی مجوز گرفته است.

سینمایایرانواردبورسمیشود
راه اندازی صندوق های سرمایه پذیری و استفاده از بورس برای جذب سرمایه تولید؛ موضوع گفت وگوی مدیران عامل فارابی و فرابورس 

فهیمه پناه آذرتئاتر
روزنامه نگار

شهاب مهدوی سینما
روزنامه نگار
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دست پیدا کنیم و متأســفانه این موضوع را کمتر 
می توانیم در کتاب های دفاع مقدسی ببینیم.

 تأکیــد دارید که ایران ســخت به 
فتوحات دســت پیدا می کرد؛ این ســختی به 
تجهیزات نظامی که ارتش عراق در اختیار داشته 

مربوط است؟
دقیقا! حمایت جهانی، عراق را قدرتمند کرده بود. 
در دوران جنگ سرد از سال 1945تا 1990هیچ گاه 
دوابر قدرت برجسته دنیا در کنار هم نبودند، اما برای 
نخستین و آخرین بار 2کشــور شوروی و آمریکا در 
یک جبهه و برای حمایت از عراق کنار هم ایستادند 
و با تمام قوا از عــراق حمایت کردند. ابتدای جنگ، 
عراق 15هزار کیلومتر از خاک کشــور ما را اشغال 
کرد. با وجــود همه تجهیزاتی که عــراق در اختیار 
داشــت، رزمندگان ایران در 4عملیات ثامن االئمه، 
آزادی بستان، فتح المبین و بیت المقدس توانستند 

10هزار کیلومتر از خاک کشورمان را آزاد کنند.
 این سؤال مطرح می شود که چرا ایران 

بعد از فتح خرمشهر، جنگ را ادامه داد؟
تا آخرین روزهای جنگ در جبهه های میانی مانند 
نفت شــهر و جبهه ســومار 2هزار و 500کیلومتر 
خاک کشــور ما در تصرف عراقی ها بــود و این هم 
از موضوعاتی اســت که کمتر به آن پرداخته شــده 
اســت. یکی از دالیل ادامه جنــگ، همین حضور 
نیروهای متجاوز در خاک کشور ما تا آخر جنگ بود. 
در ماه های آخر جنگ که از فروردین سال 1367آغاز 
شد آمریکایی ها با هواپیماهای جنگی در خلیج فارس 
حضور یافته و نیروهایشــان را در سکوهای نفتی ما 

هدف قرار دادند. شرایط سختی پیش آمده بود که به 
تعبیر حضرت امام)ره( جام زهر قطعنامه را نوشیدند. 
نکته مهم که باید همواره در تحلیل دفاع مقدس آن را 
یادآوری کرد این است که وقتی قطعنامه 598شورای 
امنیت در سال 1366صادر شــد، عراق همان سال 
قطعنامه را قابل مذاکره خواند. ما هم پذیرفتیم  اما 
مشروط. جمهوری اســالمی اعالم کرد که اول باید 
مشخص کنید چه کسی متجاوز و آغازگر جنگ بوده. 
حتی ما دیدیم که بعد از اینکه ایران و عراق قطعنامه 
را پذیرفتند، عراق دوباره به خاک کشور ما حمله کرد. 
به این موضوعات کمتر پرداخته شــده و باید بیشتر 
گفته شود. باید واقعیات جنگ را بدون شعار زدگی 

و احساسی و البته مستند روایت کرد.
 بیان واقعیت تا چه حد برای نسلی که 

آن دوران را ندیده، اهمیت دارد؟
در نخستین قدم می توانیم به سؤاالت و ابهاماتی که 
در ذهن نســل امروز و آیندگان است پاسخ دهیم. 
وقتی ما از قدرت نظامی و حمایت کشورهای دیگر 
از عراق صحبت کنیم آن وقــت اهمیت دفاع برای 
نســل جوان روشن خواهد شــد. ایران درحالی که 
تازه انقالب کرده بود، در شرایطی که کشور به دلیل 
ترورهای مختلف منافقان شرایط بحرانی را سپری 
می کرد، بدون حمایت هیچ کشور دیگری، توانست 
دشــمن را از مرزهایش به عقب برانــد. تأثیر بیان 
واقعیات جنگ، باعث خودباوری و اعتماد به نفس 
جوانان ما می شــود. مقاومت ایران در اوج نابرابری 
و شرایط ســخت، مفاهیم ایثار، از خود گذشتگی و 
شهادت را برای نســل جوان ملموس و باور پذیرتر 
خواهــد کــرد. اوج پیــروزی مــا در آذر 1370و 
حدود 4ســال پس از پایان جنگ رقــم خورد که 
سازمان ملل، عراق را متجاوز و آغازگر جنگ معرفی 
کرد، اما متأســفانه این موضوع هم از ناگفته های 
دفاع مقدس اســت که کمتر یادآوری می شود. از 
طرفی با پرداختن به سیره رزمندگان و فرماندهانی 
همچون شــهید مصطفی چمران، شــهید عباس 
بابایی، شهید ابراهیم همت و... می توانیم الگوهایی 
از صالبت، شجاعت و تدبیر را به نسل جوان معرفی 
کنیم و به عنوان پشــتوانه  و رزق معنوی و فرهنگی 

برای آنها به یادگار بگذاریم.

گفت وگو با احمدرضا طاووسی، یکی از فرماندهان جنگ و نویسنده کتاب »روطه؛ جبهه ای به عرض 10 متر«

غالمحسین رهباردار؛ جانبازی که حین خنثی سازی  مین مجروح شد
غالمحسین؛ شهید زنده در تابوت

در اثر انفجار مین 2دست و 2چشــمش را از دست داده. این 
اتفاق زمانی برایش رخ داد که تازه پا به سن 21سالگی گذاشته 
بود. وقتی راهی جبهه شد می دانســت که هر اتفاقی ممکن 
است برایش بیفتد؛ جانباز شود یا اسیر یا شهید. اما هیچ کدام 
از این پیش آمدها مانع رفتنش نشد. او دوره خنثی کردن مین 
را یاد گرفته بود و حین بازدید از منطقه عملیاتی متوجه شــد 
مسیر جاده خرمشهر مین گذاری شــده است. شروع کرد به 
خنثی کردن. یکی، 2 تا، 3تا... راه را پاکســازی کرده و کارش 
رو به اتمام بود که ناگهان دســتش به مینی خورد که در واقع 
تله انفجاری بود. همین باعث شد مین منفجر شود و او را برای 
همیشه از داشتن نعمت دست و چشم محروم کند. غالمحسین 
رهباردار با وجود 70درصد جانبازی نه تنها خانه نشین نشد بلکه 
تحصیالتش را ادامه داد تا امروز که مدرک کارشناســی ارشد 
روانشناسی و ادبیات دارد و در مرکز رسیدگی به جانبازان نابینا 
در خراســان رضوی )خانه نور( به یاری دیگر جانبازان جنگ 

تحمیلی می رود.

مینی که خنثی نشد
ســال 62بود که به پدرش گفت می خواهد به جبهه برود. آن زمان 
21سال بیشــتر نداشــت. همراه پدر در مغازه نجاری کار می کرد. 
عصای دستش بود. می دانست اگر عازم جبهه شود پدر دست تنها 
می ماند و بار زیادی به دوشش می افتد. با این حال رفتن را به ماندن 
ترجیح داد. در قرارگاه عالوه بر آموزش نظامی مراحل خنثی کردن 
مین را یاد گرفته بود. در کارش خبره بود. ماجرای مجروح شدن او را 
از زبان خودش می شنویم؛»یادم می آید روز جمعه بود. برای بازدید 
بیرون از شهر سوسنگرد رفتیم. آبادان و اهواز و خرمشهر را بازدید 
کردیم. حتی نمازجمعه را هم در اهواز به امامت آیت اهلل موســوی 
جزایری خواندیم. بعد از آن از به خرمشــهر رفتیم. در طول مسیر 

متوجه شدم عرض جاده مین گذاری شده است. برای همین شروع 
کردم به خنثی کردن مین. یکی یکی مین هــا را خنثی می کردم. 
تقریبا کار تمام شــده بود و چیزی نمانده بود که مسیر باز شود. تا 
اینکه دســتم به یک مین خورد. نمی دانستم تله انفجاری است. دو 
دستم را به مین گرفته بودم؛ بی آن که بدانم سیم های نامرئی دارد 
و با میخ های چوبی زیر خاک مخفی شده است. فشار حاصله باعث 

انفجار شد.« 

فکر کردند شهید شده ام
موج انفجار او را چندین متر باال پرتاب کرد و روی ســیم خاردارها 
انداخت. بدنش بی حس شــده بود. مرتب نام ائمــه)ع( را به زبان 
می آورد. مدتی گذشت تا اینکه دوســتانش متوجه شدند او هنوز 
نرســیده و پی اش رفتند. غالمحســین را غرق در خون الی سیم 
خاردارها پیدا کردند. فکر کردند شــهید شــده و او را به سردخانه 
منتقل کردند. رهباردار به آن روز برمی گردد؛ »قرار بود با قطار من 
را به مشهد بفرستند. در تابوت بودم اما صدای مردم را می شنیدم. 
»این گل پرپر از کجا آمده/ از ســفر کرب و بال آمده«. نمی دانستم 
ماجرا چیست؟ با دستم به دیواره تابوت زدم. گفتم من زنده ام. من 
زنده ام. مردم تابوت را روی زمین گذاشتند. پزشک را خبر کردند. او 
هم بعد از معاینه من را به بیمارستان اهواز فرستاد.« دست ها و صورت 

غالمحسین سیاه شده و شــکمش دچار سوختگی شده بود. چشم 
چپش را در همان جا تخلیه و دست هایش را هم قطع کردند. اما باقی 
داستان را خودش می گوید: »مدتی بعد من را به بیمارستان مشهد 
فرستادند. 3 ماه بستری بودم. بعد برای درمان به آلمان اعزام شدم. 
برای چشم هایم نتوانستند کاری کنند. یک جفت دست مصنوعی 
دادند که به دلیل نداشتن چشــم به کارم نمی آمد. فقط سوختگی 

شکم و سینه ام را ترمیم کردند.« 

چراغ خانه نور
او تا سال 1367آلمان بود و بعد از بازگشت به ایران ادامه تحصیل داد. در 
سال 1384موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی و ادبیات 
شد. او پس از بازنشســتگی از اداره مسکن و شهرســازی بیشتر وقت 
خود را در »خانه نور« می گذراند؛ جایی که به امور جانبازان 70درصد 
نابینای خراسان رضوی رسیدگی می شــود. برای آنها پدری می کند. 
می گوید:»من در این حادثه چشمانم را از دست دادم. اما بیناتر شده ام. 
زندگی را جور دیگری می بینم. زیبایی هایی که شاید افراد بینا قادر به 
دیدن آن نیستند. همسری دارم که بهترین رفیق من در این سال ها بوده 
است. 3فرزند دارم که باعث افتخار من هستند. خوشبختی و آرامشم را 

مدیون همسرم هستم. کسی که بی دریغ همراهی ام می کند.« 

بهترین خاطره
غالمحسین راهباردار بهترین اتفاق زندگی اش 
را مالقات با مقام معظم رهبری می داند. خاطره 
آن روز را تعریف می کند: »هیچ وقت آن روز 
را فراموش نمی کنم. وقتی پیش حضرت آقا 
رفتم ســرم را روی شانه هایشان گذاشتم و 
گریه می کردم. اشک شوق. آقا گفتند: »گریه 
نکن!« این حرفشــان دنیایی برای من ارزش 
داشــت. در آن مالقات نه چفیه خواستم و نه 
انگشتر. همین که سرم روی شانه هایشان بود 
همه خستگی های روزگار را از تنم به در کرد.« 

مکث

تا آخرین روزهای جنگ در جبهه های میانی 

خــاک کشــور مــا در تصــرف عراقی هــا بــود و 

این هم از موضوعاتی اســت که کمتر به آن 

پرداخته شــده اســت. یکی از دالیــل ادامه 

جنگ، همین حضــور نیروهــای متجــاوز در 

خاک کشور ما تا آخر جنگ بود

بازخوانی عملیات مرصاد
حسن ختامی بر جاه طلبی های صدام

تنها 3روز بعد از اینکه ایران قطعنامه 598 را پذیرفت، سپاه 
سوم ارتش متجاوز عراق، با استعداد 13 لشکر، تهاجم خود 
را در روز جمعه 31تیــر1367 آغاز کرد. در واقع دشــمن 
استعدادی را که  ابتدای جنگ در 31 شهریور 1359 از قصر 
شیرین تا خرمشهر به طور پراکنده به کار گرفته بود، در 31 تیر 
1367 به طور متمرکز، در حدفاصل طالئیه تا شــلمچه، به 

 قصد تصرف اهواز و سقوط خوزستان وارد عملیات کرد.
این تجاوز ارتش عــراق که یــادآور بلندپروازی های صدام در 
روزهای آغازین جنگ بود، با تصور از هم پاشیدن انسجام داخلی 
ایران، پس از موافقت امام خمینی )ره( بــا قطعنامه 598 آغاز 
شــد.  در واقع ارتش متجاوز عراق می خواســت، آنچه در طول 
8 سال تحمیل جنگ بر ایران حاصل نشده بود، به دست آورد. 
همچنین حداقل هدف دشمن از این تجاوز این بود که با اشغال 
قسمت های ارزشمندی از سرزمین خوزستان و به اسارت گرفتن 
بسیاری از نیروهای ایرانی، ضربه ای مهلک به ایران وارد کند که 
درصورت موفقیت، هنگام مذاکرات پس از جنگ، برگ برنده در 
دست عراق بود و می توانست بیشتر خواسته های خود را به طرف 

شکست خورده جنگ تحمیل کند.
تجاوز بسیار ســنگین آن روزهای متجاوزان عراقی، وضعیت 
بسیار حساسی برای کشور به وجود آورده بود و نه تنها خرمشهر 
در آستانه سقوط قرار داشت بلکه خطر سقوط اهواز، مرکز استان 
خوزســتان نیز محتمل بود. چنین وضعیتی می توانست ابتکار 
عمل امام خمینی)ره( را که با پذیرش قطعنامه 598 افکار عمومی 
جهان را به نفع ایران بسیج کرده بود، خدشه دار کند و توازن را در 

صحنه راهبردی جنگ به سود عراق برگرداند.
ولی این برداشت و تصور رژیم صدام خیلی زود نقش بر آب شد 
و رزمندگان اسالم یک بار دیگر دفاع در مقابل ارتش دشمن را 
برای آزادسازی خاک میهن عزیز و پشــیمان کردن عراق آغاز 
کردند. مردم کشور هم فهمیدند که فقط خواست آنها برای صلح 
و نجنگیدن با دشمن، موجب خاتمه جنگ و درگیری ها نمی شود 

و باید قوی بود تا دشمن طمع تجاوز را از سرخود به در کند.
پیروان امام خمینی )ره( یک بار دیگر قدرت حماســه خود را به 
دشــمن نشــان دادند و رزمندگان داوطلب در شرایطی بسیار 
سخت درحالی که خود فرماندهان لشکرهای سپاه در خطوط 
مقدم و در کنار جاده اهواز- خرمشهر با قوای دشمن درگیر شده 
بودند، توانستند ظرف کمتر از 2 شبانه روز، قوای دشمن را به طور 

کامل در جبهه جنوبی تا نوارمرزی به عقب برانند.

باید متر به متر بجنگید
به محض اینکه تانک های ارتش عراق از مرز عبور کردند، احمد 
آقا با فرمانده سپاه تماس گرفت و گفت که امام می فرمایند: »یا 
خرمشهر یا ســپاه.« همچنین درحالی که خرمشهر در معرض 
سقوط احتمالی دوباره قرارگرفته بود به سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی پیام دادند: »باید متر به متر بجنگید. اینجا نقطه حیاتی 
کفر و اسالم اســت.« پیام امام خمینی )ره(، روح حماسی بین 
رزمندگان اسالم را به اوج خود رسانید و مردم ایران را در مقابل 
خوی جنگ طلبانه دشــمن برای یک بار دیگر بسیج کرد و در 
پیروزی های رزمندگان اســالم در هوای داغ و طاقت فرســای 
خوزستان، نقش تعیین کننده ای داشــت و موجب عقب زدن 

دشمن تا مرز شد.
 

من به جبهه رفتم، شما هم بیایید
با ادامه حمالت ارتش عراق به خاک ایران، همه عالقه مندان 
به امام بــه جبهه ها هجوم بردنــد. امام جمعــه تهران که 
رئیس جمهور وقت هــم بودند )آیــت اهلل خامنه ای(، طی 
پیامی به ملت ایران اعالم کردند: »من به جبهه رفتم، شما 
هم بیایید.« مردم یک بار دیگر احســاس کردند که دشمن 
به هیچ چیز پایبند نیست و می خواهد دوباره سرزمین های 
ایران عزیز را به اشــغال خود درآورد. آنها تحت تأثیر شدید 
مظلومیت ایــران به یــاری رزمندگان شــتافتند و راهی 
جبهه های نبرد شدند تا نشان دهند که بازهم سالح شهادت 
اســت که پیروزی خون بر شمشــیر را به ارمغان می آورد. 
بسیجیان داوطلب قهرمان با توکل بر خداوند بزرگ، تحت 
هدایت فرماندهان یگان های رزمی سپاه که خود پیشاپیش 
رزمندگان لشــکرها و تیپ ها می جنگیدند، موفق شــدند  
18تیپ زرهــی و مکانیزه ارتش بعثی عــراق در تهاجم به 
خوزستان را برای یک بار دیگر مورد حمله قرار دهند و آنها 

را وادار به عقب نشینی کنند.
 

آمادگی برای تصرف بصره!
حمله رزمندگان اسالم به مواضع دشمن آن قدر پرقدرت بود که 
فرماندهان سپاه، آمادگی حمله به بصره را نیز در خود می دیدند. 
بر همین اساس رئیس جمهور وقت که خود به جبهه ها آماده بود، 
از امام خمینی )ره( اجازه می خواهد تا تعقیب دشمن در خاک 
عراق صورت گیرد. اما امام اجازه ندادند و فرمودند فقط در داخل 
مرزهای ایران و در هرکجا که دشمن حضور دارد، حمله صورت 
گیرد. ایشان فرمودند: »ما در چارچوب قطعنامه به صلحی پایدار 
فکر می کنیــم.« همچنین امام خمینــی)ره( در دیدار خود با 
فرمانده سپاه که در روز جمعه 31 تیرماه 1367 در جماران برگزار 
شد، فرمودند: »ما تا قبول قطعنامه از سوی عراق، جواب دشمنان 
اسالم را در جبهه ها خواهیم داد.« بنابراین دفاع صورت گرفته 
در برابر تهاجمات عراق را می توان عملیات سرنوشت نامید، زیرا 
پیروزی در آن موجب ناامیدی و یاس دشمن برای باقی ماندن 

در خاک ایران شد.
 

منابع:
1-شیری، حجت، اطلس لشــکر 27 محمد رسول اهلل)ص( در 
دوران دفاع مقدس، تهران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی: مرکز 

اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، چاپ اول، 1۴00، صفحه 2۵۸
2-عالیی، حســین، تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق )جلد 
دوم(، تهران، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس: نشر مرز و 

بوم، چاپ دوم، 1۴01، صفحات، ۴۵3، ۴۵۴، ۴۵۵

محمدمهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

تولید آثار ســینمایی فاخر با محوریت 
ســرداران شــهید ایــران اســالمی از 
ماموریت هــای اصلی بنیاد ســینمایی 
فارابی در دوره جدید به شمار می آید. 
بر همیــن اســاس قــرار اســت چندین 
اثر ســینمایی با محوریت چند ســردار 
شــهید بــه مرحلــه تولیــد برســد کــه از 
این میــان می تــوان بــه ســاخت آثاری 
در وصف سرداران شهید حاج حسین 
همدانــی و محمــد بروجــردی اشــاره 

کرد. ایسنا

علی اصغر جعفری
 مدیرعامل موزه ملی انقالب اسالمی 

و دفاع مقدس
پس از حــدود دو تــا دو و نیم ســال کار 
مــداوم طراحــان و متخصصــان روی 
پروژه هــای موزه هــای نقــش زنــان در 
دفاع مقــدس، مــوزه انقالب اســالمی 
و مقاومت، موزه تهران، موزه کودک و 
موزه فضای باز تقریبا طرح و سناریوی 
این موزه ها آماده شــده و اکنون ما در 
حــال برنامه ریــزی جهت آغاز ســاخت 
پروژه هــای مذکــور هســتیم. در مــورد 
موزه نقش زنــان در دفاع مقدس پس 
از کار هــای مطالعاتــی و گفت وگــو بــا 
شــخصیت ها و صاحب نظــران ایــن 
حوزه، با آغاز هفتــه دفاع مقدس وارد 
کار اجرایــی مــوزه در ایــن مجموعــه 

می شویم. دفاع پرس 

 فرزندخواندگی
 62شهید بی سرپرست

62شهید بهزیستی در مراسم یادواره ملی شهدای 
سازمان بهزیستی با عنوان »غریب تر از غریب« از 
سوی مادران شهدای گمنام به صورت نمادین به 
فرزندخواندگی انتخاب شدند. یادواره ملی شهدای 
بهزیستی با مشارکت بهزیســتی، بنیاد شهید و 
امور ایثارگران، شــهرداری تهران، ســپاه محمد 
رسول اهلل)ص( تهران بزرگ و کنگره ملی شهدای 

استان تهران در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

»ٌحسن حسن« منتشر شد
کتاب »ٌحسن حسن« 
گزیده روایــات کتاب 
روایت زندگی شــهید 
حســن باقری نوشــته 
مهســا رون توســط 
انتشارات شهید حسن 
باقری منتشر شد. این 
کتــاب در 49 بخش به 

بیان شخصیت، توانمندی، هوش و ذکاوت شهید 
حسن باقری پرداخته است. در ابتدای این کتاب 
نویسنده در جدولی به اختصار از سال 1334 که 
شهید باقری متولد شــده تا بهمن 1361 که در 
تپه های شمال فکه در حین شناسایی به شهادت 
رســیده را توضیح داده و در هر ســال به صورت 

مجزایی فعالیت های او را شرح داده است.

فرزندان ایرانیم
 داستان های طنز با حال و هوای 
جنــگ و دفاع مقدس ســوژه 
نوشــتن کتابی با نام »فرزندان 
ایرانیم« به قلــم داوود امیریان 

شده است.
امیریان در این کتاب که توسط 
انتشارات ســوره مهر به چاپ 
رســیده خاطرات خود از دوره 
آموزش در زمان جنگ تحمیلی 

را بــا زبانی طنز روایت و فضای خشــک و خشــن جنگ را 
خواندنی و شیرین کرده است. این کتاب با معرفی نویسنده 
آغاز و آرام وارد صحنه های داستانی طنزآلود امیریان می شود. 
در این کتاب که برای گروه سنی نوجوانان و با زبانی داستانی 
نوشته شــده می توانید خاطرات شــیرین و خواندنی یک 
بسیجی از دوران آموزشی در پادگان 21حمزه سیدالشهدا)ع( 

و در زمان جنگ ایران و عراق را بخوانید.
شرح دوران کودکی، استفاده شناسنامه دیگری برای اعزام 
به جبهه به علت  کمی ســن، خاطرات تلخ و شیرین دوران 
آموزشی در کنار دیگر افراد اعزامی که اکثراً هم سن و سال 
نویســنده کتاب بوده  اند، خشم شــب و دستپاچگی بچه ها 
و پدید آمدن لحظات به یادماندنــی، حضور در کالس های 
عقیدتی، غافلگیری و خلع سالح نگهبانان توسط مسئوالن 
گروهان ها و درگیری با مسئوالن توسط بچه های آسایشگاه 
طی یک برنامه از پیش تعیین شده، تنبیه ها و تشویق ها و... 

محتوای این خاطرات را در برمی گیرد.
 این کتاب رتبه اول بخش خاطره در پنجمین دوره جشنواره 
انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس در سال 1379و رتبه اول 
بخش تألیف و تقدیر را در نخستین جشنواره ادب پایداری 

به دست آورده است. 

چهره خبر

معرفی کتاب

خبر های کوتاه

یادداشت

ناگفته های  بســیاری درباره ۸ســال جنگ 
تحمیلی وجود دارد و به تعبیر مقام معظم رهبری 
دفاع مقدس، گنجینه تمام نشدنی است. روایت و 
ثبت خاطرات و واقعیات دفاع مقدس می تواند پاسخگوی سؤاالت احتمالی و ابهاماتی باشد که نسل 
جوان از روزهای جنگ در ذهن خود دارند. احمدرضا طاووسی، از فرماندهان جنگ و نویسنده ای 
که خاطرات خود از 7سال حضورش در جبهه ها )از مهرماه 1360تا پایان جنگ( را به رشته تحریر 
درآورده، معتقد است  که در نگارش کتاب هایی با موضوع دفاع مقدس، باید به دور از شعارزدگی به 
بیان واقعیات پرداخت؛ موضوعی که در کتاب »روطه؛ جبهه ای به عرض 10 متر« از نگاه او دورنمانده 
است. این کتاب ویژگی های دیگری هم دارد که در گفت وگو با احمدرضا طاووسی به آن پرداخته ایم.

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

شهره کیانوش رادگفت وگو
روزنامه نگار

 یکی از مزایای این کتاب فهرســت 
عناوین با ذکر نام های رزمندگان اســت. دلیل 

پرداختن به این موضوع چه بوده؟ 
17ســاله بودم که مســئولیت فرماندهی دسته 
عملیاتی به من واگذار شــد. فرماندهی گروهان، 
معاونت گردان، فرماندهی گردان خط شــکن و 
مسئولیت عملیات تیپ در عملیات های مختلف 
را برعهده داشــته ام. در طول این سال ها با تمام 
وجود، شاهد از جان گذشــتگی و فداکاری های 
رزمندگان بودم؛ جوانانی که شجاعانه توانستند 
جنگ را مدیریت کنند اما در اغلب موارد، کمتر 
نامی از آنها شنیده شده است. همیشه این دغدغه 
با من بود کــه بتوانم در البــه الی خاطراتی که 
می نویســم، اســامی افراد را ذکر کنم؛ اســامی 
رزمندگانی که همرزم بودیم و افرادی که به نوعی 
با آنها در جبهه در ارتباط بودم و در نهایت توانستم 

نام حدود هزار نفر را در این کتاب ثبت کنم.
 ثبت این اسامی چه بازخوردی داشت؟

اسامی در چاپ اول کتاب در پانویس ذکر شده بود 
اما از چاپ دوم و سوم، فهرســتی از اسامی را تهیه 
کردم که در صفحه های آخر کتاب چاپ شد. درواقع 
افراد مختلف می توانستند اسامی را در این فهرست 
جست وجو و به شماره صفحه کتاب مراجعه کنند. 
خیلی ها با دیدن اسامی خودشان یا همرزمانشان، 
خاطرات برایشان زنده شــد. افراد بسیاری از اینکه 
نامشان در این کتاب ذکر شــده خوشحال بودند و 
هدف من هم همین بود که نام آنها که اغلب گمنام 

بودند در جایی ثبت شود.
 چه موضوعاتی از ۸سال جنگ تحمیلی 

وجود دارد که به آنها پرداخته نشده است؟
خوشــبختانه کتاب هــای مختلفــی در زمینــه 
دفاع مقدس بــا موضوع خاطره، ســیره شــهدا و 
مستندنگاری چاپ شــده، اما به نظرم در برخی از 
این کتاب ها واقعیات و ســختی های دوران جنگ 
کمتر گفته شده اســت. مصادیق سلحشوری، ایثار، 
جهاد و شهادت طلبی رزمندگان و شهدا در شرایط 
سخت جنگ اتفاق افتاده اســت؛ از سال1361به 
بعد، تمام ابرقدرت ها در یک جبهــه و در حمایت 
از عــراق کنار هم قــرار گرفتنــد و همین موضوع 
شرایط سختی را برایمان رقم زد. وقتی ما از پیروزی 
رزمندگان در عملیات ها صحبت می کنیم، اینطور 
نبوده که ایران حمله کند و عراقی ها هم به راحتی 
تسلیم شوند. دشمن در بســیاری از عملیات ها ما 
را در تنگنا قــرار می داد و ما نبرد ســختی را با آنها 
داشتیم. در عملیات های بعد از فتح خرمشهر، واقعا 
شرایط ســختی حاکم بود. عراقی ها خیلی محکم 
می جنگیدند و به راحتی نمی توانستیم به فتوحات 

به دور از شعارزدگی ، جنگ را بازگو کنیم 

اوج پیــروزی مــا در آذر 1370و حــدود 

4ســال پس از پایان جنگ رقــم خورد که 

ســازمان ملل، عــراق را متجــاوز و آغازگر 

جنــگ معرفــی کــرد، امــا متأســفانه ایــن 

موضوع هــم از ناگفته هــای دفاع مقدس 

است که کمتر یادآوری می شود

آزاده سلطانی؛ روزنامه نگار



23 چهارشنبه 5 مرداد 1401
شماره  8553

اسالماولدرازدواجمیگوید
چهجورآدمیانتخابکن

امامخمینی)ره(:اسالم قبل از اینکه ازدواج بشود بین دو نفر، به او 
می گوید چه جور آدمی انتخاب کن؛ به او می گوید چه جور شوهری 
انتخاب کن. چرا؟ برای اینکه این شوهر و زن مبدأ یک فرد است یا 
فردها. اسالم می خواهد این فرد را که به جامعه می خواهد تحویل 
بدهد صالح تحویل بدهد. قبل از اینکه اینها ازدواج کنند زن چه جور 
باید باشد، شوهر چه جور باید باشد، اخالقش چه باشد، اعمالش چه 
باشد، او اخالقش چه باشد، اعمالش؛ در چه خانواده ای تربیت شده 
باشد. بعد از اینکه ازدواج شد چه جور معامله کنند این دو نفر با هم؛ 
زمان حمل چه آدابی هست، برای زاییدن چه آدابی هست، برای 
بچه داری چه آدابی هست. همه اینها برای این است که این موجودی 
که می خواهد از این دو موجود حاصل بشود، این یک موجود صالح در 
این جمعیت پیدا بشود تا صالحیت در همه عالم پیدا بشود... . اسالم 
انسان می خواهد درست کند و از قبل از اینکه ازدواج بشود شروع 
کرده است؛ از آنجا شروع کرده است، دستور داده است که چه کن، 
چه کن، چه کن؛ تا آنجایی که بچه به دنیا آمده؛ زمان شیر خوردن 
باید چه بکند، بعد در دامن پدر و مادر باید با این چه جور عمل بکنند، 
بعد در این مکتبخانه های کوچک- در این دبســتان ها- چه باید 
بکنند بعد در دبیرستان ها و معلم ها چه جور اشخاصی باید باشند، 
مربی اطفال چه اشخاصی باید باشند. بعد که رسید به آنجایی که 
مستقل شد، خودش با خودش سر و کار دارد که چه جور باید باشی، 
چه اعمالی باید بکنی، چه اعمالی باید نکنی. این برای این است که 
می خواهد یک افرادی در یک جامعه ای پیدا بشوند همه صالح باشند، 
صحیح باشند. اگر آنکه اسالم می خواست می شد- خوب یک مقدار 
شده یک مقدار نشده، بیشتر آن نشده- اگر آنی که اسالم می خواست 
می شــد، نه دزدی تو کار بود نه خیانت تو کار بود، هیچ یک از این 
چیزهایی که هست حاال نبود، هیچ کس تعدی به دیگری نمی کرد. 

ما می خواهیم که یک همچو مطالبی پیدا بشود.
منبع:صحیفهامام)ره(،ج5،صفحات327و328.

معنایعفافبرایمردانوبانوان
در صفحه هــای ۶۷ الی ۶۸ فصل پنجم کتــاب »خانواده و 
اخالق جنسی« که به تازگی از آثار تازه به دست آمده استاد 
شهید مرتضی مطهری)ره( از سوی انتشارات صدرا به چاپ 
رسیده است به نقل از استاد شهید می خوانیم: »عفاف« به 
تعبیر فارسی یعنی پاکدامنی. البته کلمه پاکدامنی قدری 
محدودتر از کلمه عفاف است. عفاف شامل پاک دیدن، پاک 
شنیدن، پاک گفتن، پاک لمس کردن می شود؛ یعنی عفاف 
شامل عفت بصری، عفت سمعی، عفت بدنی و لمسی، عفت 
دامنی می شود. عفت اختصاص به زن ندارد، هم در مرد و هم 

در زن مطرح است.
یک زن عفیف به چه زنی گفته می شــود؟ زنی که التذاذات 
جنسی را چه به شکل نگاه چه به شکل نشان دادن خود یا 
شنیدن صدای غیریا شــنواندن صدای خود و چه به شکل 
لمس بدن غیریا لمس بدن او توســط مردی و یا در شکل 

آمیزش جنسی محدود به همسر مشروع او باشد.
مرد عفیــف هم عینــاً همینطور اســت؛ تمــام التذاذات 
جنسی اش در محدوده همســر قانونی و شرعی اوست و از 
حدود همســر قانونی و شرعی خود یک ســر سوزن تجاوز 

نمی کند. این را عفاف و عفت می گوییم.

معرفیکتابتحکیمخانواده
ازنگاهقرآنوحدیث

موضــوع خانواده به طــور کلی در 
3محور، قابل بحث و بررسی است: 
تشــکیل خانواده، عوامل تحکیم و 
تعالی خانواده و آسیب ها و عوامل 
فروپاشی آن. این کتاب سعی دارد 
که دایره المعارفی از قرآن و حدیث 
پیرامون هر3 حوزه نامبرده گردآوری 

کند و در دســترس مردم و به طور ویژه پژوهشگران حوزه 
خانواده و تربیت قرار دهد. کتاب در بخش تشکیل خانواده 
دارای ۶فصل با این عناوین است: تشویق به تشکیل خانواده، 
حکمت تشکیل خانواده، موانع تشکیل خانواده، آداب ازدواج 
و تشکیل خانواده و پژوهشی درباره مهرالسنه، آداب عروسی 
و خانواده نمونه. در بخش عوامل تحکیم خانواده با ۷فصل 
مواجه هستیم به شرح ذیل: محبت و مهربانی و عطوفت، 
خوی های واال و کردارهای نیکو، تربیت دینی، پاسداشت 
حقوق، تالش بــرای تامین نیازهای اقتصــادی خانواده، 
پاسخ دادن به غرایز جنسی، دعا کردن، درباره عوامل تحکیم 
خانواده. در بخش پایانی که با عنوان آســیب های خانواده 
در کتاب مورد بررسی علمی قرار گرفته، با 3 فصل روبه رو 
هستیم که عناوین آن عبارتند از: آسیب های کلی خانواده، 
آسیب های خانواده از سوی شــوهر، آسیب های خانواده از 
سوی زن و تحلیلی درباره آسیب های خانواده. این کتاب به 
همت مرحوم محمدی ری شهری و با همکاری آقای عباس 
پسندیده و ترجمه حمیدرضا شیخی تالیف شده و توسط 
سازمان چاپ و نشــر دارالحدیث به بازار کتاب عرضه شده 
اســت. از ویژگی های مهم کتاب وجود متن عربی همراه با 

استنادات متعدد و کامالً تخصصی در کنار ترجمه است.

اندیشه مسطور

اندیشه مسطور

کتاب اندیشه

خانوادهدراسالمنهادیمهماستکهبستررفع
بســیاریازنیازهایمادیومعنویانسانقرار
دادهشدهاســت.بهرغمایناهمیتتاکنونهر
چنددرخصوصمهارتهایرفتاریدرخانواده
سخنبسیارگفتهشدهاماکمتربااینپرسشبه
سراغمنابعدینیرفتهایمکهفلسفهحضورزنو
مرددرخانوادهبرچهاساسیوتنیدگینقشآنها
دریکدیگرازمنظرالهیازچهجنبهایاست.از
اینرواثربسیارخواندنیآیتاهللالعظميعبداهلل
جواديآملی)حفظهاهلل(بانام»زندرآیینهجالل
وجمال«رامبنایبحثقراردادهایم.دربخشیاز
اینکتابایشانبهتشریحبنیانمهردرخانواده
پرداختهاندکهدرادامهتلخیصیازمباحثایشان

رامیخوانید.

بنایخانوادهبرپایهمهرومدیریت
اصل در تأسیس خانواده براســاس مهر و رأفت و 
گرایش و جاذبه همانا زن اســت چنان که اصل در 
تشکیل خانواده از لحاظ مدیریت و تأمین هزینه 
و تعهد کارهای اجرایی و سرپرستی و دفاع از حوزه 
تدبیر خانواده مرد است؛ مطلب دوم نیازی به اثبات 
ندارد زیرا شواهد قرآنی مانند الرجال قوامون علی 
النساء و... بر این امر گواهی می دهد و سیره رایجه 
مسلمین نیز آن را تأیید می کند، عمده اثبات مطلب 
اول است. و چون تحلیل عمیق هر مطلب مرهون 
تبیین مبادی تصوری آن اســت چنان که در گرو 
پذیرش مبادی تصدیقی آن است، تأکید بر این نکته 
را الزم می داند که یکی از مهم ترین مبادی تصوری 
مسئله فوق تمایز بین مهر عاطفی و انس عقلی از 
یک سو و گرایش غریزی و شهوت حیوانی از سمت 
دیگر است تا اساس خانواده بر محور دوستی انسانی 
و عقلی تأمین شود نه بر مدار شهوت جنسی  و نقش 
زن به عنوان مظهر جمال الهی در چهره انســان 
روشن شود نه به عنوان عامل رفع شهوت به صورت 

یک جنس ماده.

بنیانمهروعطوفتخانواده
شوق و عالقه بین دو چیز، یک پیوند خاص و جودی 
است و حقیقت هستی نیز دارای مراتب تشکیکی است، 
از این جهت اشتیاق و کشــش در تمام ذرات هستی 
هست لیکن در هر مرتبه، حکم خاص همان درجه را 
دارد؛ گاهی به صورت جذب و دفع در نهاد گوهرهای 
کان ظهور دارد و زمانــی به صورت اخذ و اعطا و مانند 
آن در گیاه های ُرستنی جلوه می نماید و گاهی به عنوان 
شهوت و غضب در حیوان های غیرمعلم پدید می آید و 
گاهی به صورت میل و نفرت در حیوان های تربیت شده 
و برخی از افراد تربیت نشده انسانی ظهور می کند و آنگاه 
فاصله های طوالنی را طی می نماید تا به صورت تولی و 
تبری و حب فی اهلل و بغض فی اهلل و... تجلی نماید. آنچه 
در این مسئله مهم است توجه به این نکته است که آیا 
راز آفرینش زن و مرد و سر گرایش این دو به هم و انگیزه 
تأسیس خانواده و تربیت انسان کامل همانا گرایش 
جنسی است که هدفی جز اطفا نائره شهوت نداشته و 
در حیوانات وحشی نیز بیش از انسان یافت می شود و 
جاهلیت جدید چونان جاهلیت کهن به آن دامن می زند 
و یا راز انعطاف زن و مرد و هدف تشکیل حوزه رحامت 
و پرورش مسجود فرشتگان و جلوه خلیفه اللهی و جامع 
جالل و جمال و همه اسماء خداوندی همانا گرایش 
عقلی و مهر قلبی و انس اسمائی است تا بتواند مالئکه 
تربیت نماید و فرشتگان فراوانی را به خدمت بگیرد و 
راز بسیاری از اسرار آفرینش را حل نماید؟ چون گرایش 
جنســی در حیوان های نر و ماده نیز یافت می شود و 
درباره آفرینش حیوان ماده انگیزه ویژه ای مگر همان 
راز عمومی خلقت و کیفیت خلق زوجین از هر جنس 

گیاهی و حیوانی مطرح نیست.

زن،انیسمرداست
بنابراین راز اصیل آفرینش زن چیزی غیر از گرایش 
غریزی و اطفا نائره شهوت خواهد بود که خداوند آن 
را آرامش زن و مرد بیان کــرده و اصالت را در ایجاد 
این آرامش بــه زن داده و او را در این امر روانی اصل 
دانسته و مرد را مجذوب مهر زن معرفی کرده است. 
ضمن آنکه  در حقیقت هر دو را یک گوهر دانسته و 
هیچ امتیازی از لحاظ مبدأ قابلی آفرینش بین آنها 
قائل نشده است. در آیه ۱۸۹ سوره اعراف می فرماید: 
»هو الّذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها 
لیسکن الیها« منظور از نفس واحده همان حقیقت 
واحده و گوهر واحد اســت؛ یعنی مبدأ قابلی همه 
شما انسان ها یک حقیقت اســت و در این امر هیچ 
فرقی بین زن و مرد نیســت... منظور از زوج در این 
آیه نیز زن است که همسر مرد است... چون عنوان 
زن با تعبیر زوج مطرح شده قهرا مرد به عنوان شوهر 
از آیه استفاده می شود و ضمیر مذکر لیسکن، به مرد 
برمی گردد یعنی مرد بدون آفرینش زن سکینت و 
آرامش ندارد و نیازمند به انیس است. مرجع ضمیر 
مؤنثـ  الیهــاـ  نفس واحده نیســت و بلکه به زوج 
برمی گردد یعنی زن و مفاد آن چنین می شــود که 
گرایش انسی مرد به زن اســت و بدون آن مأنوس 

نیست و با وی انس گرفته و آرام می شود.

اصالتگرایشمردبهزندرمحبتالهیاست
در آیه ۲۱ ســوره روم نیز می فرمایــد: »ومن آیاته 

أن خلق لکم من أنفســکم أزواجاً 
لتسکنوا الیها وجعل بینکم موّده 
و رحمه اّن فــی ذلک آلیات لقوم 
یتفکرون؛ و از نشانه های او اینکه از 
خودتان همسرانی برای شما آفرید 
تا بدان ها آرام گیریــد و میانتان 
دوستی و رحمت نهاد. آری، در این 
نعمت برای مردمی که می اندیشند 
نشانه هایی است«. مطالبی که از 
این آیه کریمه استنباط می شود 
غیــر از آنچه از آیه ســوره اعراف 

استظهار شد عبارت است از:
1( تمام زن ها از لحاظ گوهر هستی و اصل مبدأ قابلی 

همتای مردان  هســتند و خلقت هیچ زنی جدای از 
خلقت مرد نیست، البته مسئله طینت حکم جدایی 
دارد که طینت اولیای الهی از غیر آنها ممتاز اســت  
و آن بحث، اختصاصی به زن یا مرد ندارد، و در این 
همتایی بین نخستین انســان و انسان های بعدی 
فرقی نیست چنان که در این جهت امتیازی بین اولیا 

و دیگران نیست.
2( تمام زن ها از لحاظ حقیقت از سنخ گوهر مردان  
هستند نظیر آنچه درباره رسول اکرم)ص( تعبیر شده 
است: »لقد منّ اهلل علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسوالً 
من أنفسهم ]آل عمران، ۱۶4[ خداوند منت نهاد بر 
مؤمنین آنگاه که در میان آنها پیامبری از خودشان 
برانگیخت... «  البته تفاوت فراوانی بین وجود نورانی 
نبی اکرم)ص( و دیگران وجود دارد لیکن آنها باعث 
نمی شود که وجود مبارک رسول گرامی)ص( نوعی 

جدایي از نوع متعارف انسان باشد.
3(منشأ گرایش مرد به زن و آرمیدن مرد در سایه 
انس به زن همانا مودت و رحمتی است که خداوند 
بین آنها قرار داده و این مودت الهی و رحمت خدایی 
غیر          از گرایــش غریزی نر و ماده اســت که در 
حیوان ها هم موجود است، و در قرآن کریم از گرایش 
شهوی حیوان ها به عنوان آیه الهی یاد نشده و روی آن 

اصراری دیده نمی شود.
آنچه در حدیث زراره از حضرت امام صادق)ع( رسیده 
نیز همین معنا را تأیید می کند که اصالت در گرایش 
مرد به زن همان محبت الهی است زیرا مسئله شهوت 
جنســی بعد از انس انسانی حضرت 
آدم به حوا به او داده شــد و در مرتبه 
قبلی که ســخن از مهر قلبی اســت 
سخن از غریزه شــهوی اصاًل مطرح 
نبوده و نیســت. و از این رهگذر زن، 
محبوب رسول اکرم)ص( واقع شده 
است که فرمود: »حّبب الی من دنیاکم 
الّنساء والّطیب وقّره عینی فی الّصاله«، 
]خصال صدوق، باب ثالثه[ و در پرتو 
همین نگرش است که حضرت امام 
باقر)ع( از رسول اکرم)ص( نقل کرده 
است: »ما بنی بناء فی االســالم أحّب إلی اهلل تعالی 

من الّتزویج«، ]من ال یحضره الفقیه، ج3، ص3۸3[.

مرد بدون زن، آرامش ندارد
نگاهی به درهم تنیدگی نقش زن و مرد در بستر خانواده براساس بیانات آیت اهلل العظمي جوادی آملی

خانوادهکوچکترینواحد
جامعهنیست!

»خانواده کوچک ترین واحد جامعه است که...« مشابه این 
جمله را زیاد شنیده اید اما شــاید به نکته ظریفی که در آن 
پنهان شــده کمتر توجه کرده باشیم. ســؤال این است که 
آیا اجتماع مدنی، دقیقاً از ســنخ اجتماع خانواده است؟ آیا 
مقایسه خانواده و جامعه مثل مقایسه یک استخر آب و یک 
لیوان آب است که فقط مقدارشان باهم فرق دارد اما از نظر 
فرمول شیمیایی عین هم  هستند؟ جواب این سؤال اگرچه 
در نظر اول خیلی مهم به نظر نمی رسد اما با دقتی مضاعف 
خواهیم دید که این موضوع در نوع نگاه ما به زندگی و سبکی 

که برای آن انتخاب می کنیم خیلی تعیین کننده است.
بگذارید بحث را از چند پله عقب تر شروع کنیم! به طورکلی 
اگر ما معتقد باشیم که هدف و غایتی از پیش تعیین شده و 
متعالی برای نظام خلقت ازجمله زندگی انسان وجود ندارد 
به طور طبیعی هدف های فردی و اعتباری جای هدف عینی و 
واقعی را می گیرد. در این حالت تنها چیزی که معنا و مفهوم 
»ارزش« را تعیین می کند خواسته ها و سلیقه های شخصی 
افراد اســت؛ بعد برای اینکه بین خواســته ها تداخل پیش 
نیاید و آدم ها مزاحم هم نشوند سر موضوعات مختلف باهم 
»توافق« می کنند و قانون می گذارند. روشن است که در این 
نگاه، مبنای روابط گوناگون میان انسان ها صرفاً قانون، توافق 
و »قرارداد« است؛ و فرق »خانواده« با »جامعه« فقط در این 
اســت که قوانین خانواده یک توافق کوچک است و قوانین 

جامعه یک توافق بزرگ.

اما اگر معتقد باشیم که خداوند، این عالم و همه مخلوقات 
آن ازجمله انســان ها را برای هدف مشخصی خلق کرده 
است بدین معناســت که تفاوت هایی که در عالم خلقت 
وجود دارد همگی به شکلی هوشمند و برای تحقق »هدف 
معینی« طراحی شده اند. با این پیش فرض می توان گفت 
از آنجا  که تفاوت های روحی و جســمی زن و مرد یک امر 
حقیقی نه مصنوعی است و این تفاوت ها به گونه ای است 
که به شــکل طبیعی- نه قراردادی- باعث ]مکمل بودن[ 
آن  دو می شــود پس خداوند حکیم پیونــد زن و مرد را 
خودش در نظام خلقت طراحی کرده و آن را در نهاد بشر 
جاســازی کرده اســت. بنابراین خانواده اصالتی طبیعی 
پیدا می کند و تشکیل خانواده معنایی بسیار متعالی تر از 
مشارکت یا قراردادهای اجتماعی می یابد؛ خانواده بدون 
تردید اصلی ترین و طبیعی ترین بستر تعامل و تکامل زن 
و مرد است. از نشانه های روشن طبیعی بودن این تعامل 
این اســت که جایگاه و کارکرد زن و مــرد در خانواده را 
نمی توان جایگزین هم کرد درحالی که در جامعه می توان 
در بسیاری از امور کارکرد زن و مرد را جایگزین هم کرد؛ 
مثاًل ممکن اســت کاری که از یک کارگر یا مهندس مرد 
انتظار می رود با نبود او از دســت یــک کارگر یا مهندس 
زن هم ساخته باشد اما در نســبت زن و مرد در خانواده 
چنین نیســت. این موضوع صرفاً به کارکردهای جنسی 
و فیزیولوژی جســم آنها مربوط نمی شود که البته همین 
مسئله هم بعد مهمی از این تعامل طبیعی است اما مسئله 
به بعد جسمی محدود نمی شــود؛ کارکردها و نقش هایی 
چون همسری، مادری، پدری و... قابل جایگزینی نیستند 
اما قبل از اینها اساساً مرد و زن ذاتاً و به لحاظ ساختار روانی 
خواهان پیوند بــا یکدیگرند؛ زوجیت از فطریات انســان 
است و نکته حائز اهمیت این است که ذاتی بودن زوجیت 
و گرایش به همســر، از نوع مدنی بالطبع بودن انســان 
نیست. به عبارت دیگر هدف انســان از پیوند با اجتماع و 
دلیل تمایل او بــه زندگی جمعی با دلیــل گرایش ذاتی 
او به زوجیت یکی نیســت و انتظار انسان از این دو پیوند 
کاماًل متفاوت است. نیازهای هویتی که انسان با زوجیت 
در خود مرتفع می کند و به ســکونت می رسد با نیازهایی 
که با پیوندهای اجتماعی مرتفع می شــود متفاوت است. 
انسان به جامعه می پیوندد تا مبتنی بر قواعدی قراردادی 
با افراد همکاری کند تا حاصل این همکاری، یک منفعت 
جمعی بیشتر باشد اما همسر را برای همکاری هایی از سنخ 
همکاری های مدنی نمی خواهد. انسان، همسر و خانواده 
را برای تکمیل بعد هویتی و روانی خود می خواهد و بلکه 
خود را برای منفعت همســر و خانواده به زحمت و خطر 
می اندازد. همه اینها نشان می دهد که اجتماع خانوادگی 
ذاتاً از سنخ اجتماع مدنی نیست و چیزی که تمایز ویژه ای 
دارد قوانین متفاوت و ویژه خود را نیز می طلبد که ممکن 
اســت با قواعدی که برای اجتماع مدنی وضع می شــود 

تفاوت های مهمی داشته باشد.
مثاًل در روابط اجتماعی اصل اولی رعایت عدالت است اما در 
روابط خانوادگی اصل اولی استمرار پیوند و عشق است؛ در 
قراردادهای اجتماعی قرار نیست بین افراد پیوند باشد لذا 
قانون، معموالً بین زن و مرد تفاوت قائل نیست اما خانواده 
چون یک پیوند طبیعی است و خود این پیوند اهمیت دارد، 
باید تفاوت های طبیعی با هدف تحکیم پیوند در قانونگذاری 

لحاظ شود.
اینکه انسان و زندگی او را مانند اندیشه غربی دارای ۲ساحت 
اصیل بدانیم و او را با )فرد/ اجتمــاع( تحلیل کنیم یا اینکه 
برای انسان 3ســاحت اصیل )فرد/ خانواده / جامعه( فرض 
کنیم و خانواده را از ذیل اجتماع مدنــی و قواعد آن خارج 
کنیم ثمرات بسیار تعیین کننده اجتماعی، علمی، تربیتی 
و حتی تمدنی دارد که شــرح آن را به مجال دیگری واگذار 

می کنیم.
نه دوست جای همسر را می گیرد نه مربی مهد کودک جای 
مادر را و نه حمایت های اقتصادی دولت جای پدر را و نه خانه 

سالمندان جای فرزند را.

اندیشه خانواده

محمدصادقعبداللهی
اندیشه 

قرآن

یاسرطاهررحیمی؛پژوهشگرخانواده

نظریه رسانه ای شدن با نگاهی به نهاد خانواده در عصر جدید

رسانه ای شدن و خانواده

فرایند اجتماعی شــدن و ابزارهای ارتباطی از مؤلفه های همه جوامع 
انسانی اســت. اکنون با توجه به جایگاه رســانه های جمعی و قدرت و 
هژمونی اي که آنها ایجاد کرده اند و از طرف دیگر با توجه به تغییرات و 
تحوالت فرهنگی ای که در جهان و جامعه به وجود آمده است، نیازمند 
شناسایی ساز وکارهای رسانه های جمعی و تکنولوژی ها هستیم. مفهوم 
»رسانه ای شدن« با گسترش یافتن رســانه ها و ورود آن به میدان ها یا 
نهادهای اجتماعــی دیگر، ازجمله خانواده، سیاســت، جنگ و دین و 

تأثیرگذاری بر آنها ضروری و سودمند است.
»رسانه ای شدن« یا mediatization نظریه یا رهیافتی است که بیشتر در 
کشورهای حوزه اسکاندیناوی خصوصا سوئد و آلمان به کار برده می شود 
و در آمریکا و انگلیس مفهوم mediation بیشتر کاربرد دارد  که البته این 
دو با هم تفاوت هایی دارند. نظریه رسانه ای شدن ضمن شناخت منطق 
و جزئیات رسانه، به این می پردازد که پیام رسانه چگونه گسترش پیدا 
کرده و با حوزه هایی مثل مؤسسات و نهاد های اجتماعی، سیاست، دین 
و فرهنگ ارتباط برقرار می کند و نحوه این اتصال و ارتباط به چه شکل 

خواهد بود؟
از آن جا که رسانه ها در پیوندی دیالکتیک و متقابل با جامعه هستند پس 
بر حوزه ها و نهادهای اجتماعی تأثیر گذاشــته و متقابال از ویژگی های 
سرزمینی و جغرافیایی آن جامعه تأثیر می پذیرند. در واقع جامعه امروز 
آن قدر تحت تأثیر و زیر نفوذ رسانه ها قرار گرفته است که نمی توان آن را 

از این نهادها و حوزه ها جدا متصور شد. مشخصه این فرایند به گونه ای 
است که در آن رسانه ها هم در عملکرد حوزه های فرهنگی و نهادهای 
اجتماعی دیگر ادغام شده اند و هم در عین حال به نوبه خود، به موقعیت 
نهاد اجتماعی دست می یابند. در نتیجه، تعامل اجتماعی درون نهادهای 
مربوطه، بین نهادهــا و به طور کلی در جامعه، به شــکل فزاینده ای از 
طریق رسانه ها صورت می گیرد. یکی از حوزه های اصلی رشته مطالعات 
فرهنگی و رسانه، حوزه رسانه های جمعی است و در این رشته برخالف 
مورخان و انسان شناسان و تاحدودی برخالف جامعه شناسان تأکید بر 
این است که چه فرایندهایی هم اکنون جامعه امروز را شکل می دهند؟ 
این سؤال دارای جنبه عمومی است؛ چراکه مردم عادی هم می خواهند 
بدانند که چه  چیزهایی زندگی شان را شکل و تغییر می دهد و این تغییر 
و شکل دهی چگونه است؟ یکی از نهادهای اجتماعی که در این وضعیت 

با تغییر یا شکل دهی همراه بوده، »خانواده« است.
خانواده به منزله نخستین اجتماعی اســت که هر فرد به عضویت آن 
درآمده و پذیرنده وظایف و نقش هایی در آن اســت. امروزه نقش های 
خانواده ازجمله نقش پدری، مادری و فرزندی به اشــکال گوناگون در 
رسانه ها بازنمایی می شود و این بازنمایی که به نوعی متاثر از ویژگی های 
این نقش ها در جامعه نیز بوده، در فرایند رسانه ای شــدن ممکن است 
دستخوش تغییر شود و به شکل دهی وظایف و ویژگی نقش های خانواده 
بینجامد. پس رسانه در عین اینکه به توصیف می پردازد، به ساختن و 
تغییر نیز منجر می شود. به تعبیر بهتر رسانه هم نقش آینه گی دارد و هم 

نقش رویاسازی و تصویرسازی آرمانی از آینده را ایفا می کند.
در دوران کنونی رسانه عالوه بر شکل دهی و تغییر نقش ها، خود به عنوان 
یک نهاد اجتماعی به ایفای نقش نیز می پردازد و توانسته برخی از وظایف 

در خانواده را به عهده بگیرد. برای مثــال آموزه هایی که تا پیش از آن از 
طریق پدر یا مادر به فرزندان منتقل می شد، اینک رسانه مسئولیت آن 

را پذیرفته است.
همچنین رسانه ای شدن، برخی از مفاهیم در خانواده را دچار دگرگونی 
و تغییر کرده است که این دگرگونی ریشه در مدرنیته نیز دارد. یکی از 
این مفاهیم »زمان« است که در شرایط جدید منجر به اختصاص مدت 
بیشتری به استفاده از رسانه و اختصاص مدت اندکی به حضور در کنار 
خانواده شده اســت. مفهوم دیگری که رسانه ای شدن باعث تغییر در 
تعریف آن شده، »مکان« است. در شکل جدید خانواده، نیاز به حضور 
فیزیکی همه افراد در یک مکان واحد نیست؛ چرا که به مدد پیشرفت 
تکنولوژی و رسانه های جمعی، افراد خانواده می توانند در هر گوشه ای از 
دنیا با هم مرتبط شده و با هم به گفت وگو بپردازند. این ویژگی را می توان 
از محاسن رسانه ای شدن بر شرایط ویژه برخی خانواده ها تلقی کرد اما 
از طرفی فقدان درک حضور فیزیکی در کنار یکدیگر و انتقال احساس 
به شکل واقعی و ملموس از خالء های این نوع ارتباط قلمداد می شود. 
در پایان می توان گفت امروزه از رسانه ای شدن خانواده در عصر جدید 

گریزی نیست.

حدیثعارفپور اندیشه 
و رسانه
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»سیاه« سلطان صحنه است

با نمایشنامه های خارجی ارتباط نمی گیرم! 

گفت وگو با داوود داداشی، بازیگر نقش »سیاه« در نمایش »مبارک در ژاپن«

گفت وگو با »نگار مقدسی«، بازیگر نمایش »مبارک در ژاپن«
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اقلیم خیال
نگاهی به فیلم تی تی  

فیلم »تی تی« داســتان زنی کولی به همین نام اســت که در 
بیمارستان به عنوان نیروی خدماتی کار می کند و از طریق رحم 
اجاره ای دوست دارد که به انسان ها کمک کند. ابراهیم، استاد 
دانشگاهی است که در بیمارستان بستری است. ابراهیم به خاطر 
تومور مغزی به کما می رود و همسر سابق ابراهیم به گمان اینکه 
ابراهیم هرگز بازنخواهد گشت از تی تی می خواهد تا کاغذها و 
یادداشت های آخرین پروژه ابراهیم درباره سیاه چاله های فضایی 
را دور بریزد. نجات یافتن ابراهیــم و تالش ابراهیم برای یافتن 
یادداشت هایش زمینه آشــنایی ابراهیم، تی تی و امیرساسان 
نامزد تی تی را شــکل می دهد. مثلث عجیب، استاد دانشگاه، 
کارگر خدماتی و مطرب خیابانی هر قدر که داستان جلو می رود 
مخاطب را وادار به تعامل با داستان ها و رویدادهایی می کند که 
تجربه های حقیقی را منعکس نمی کنند. این روند بطئی جدایی 
از واقعیت ملموس بــه تجربه های غیرحقیقــی دقیقا تعریف 

خیال پردازی است.
 هر کارگردان برای ساخت دنیای خیال انگیز و جهان برساخته 
خود راه ها، تکنیک ها، ژانرهای مختلفــی پیش روی دارد ولی 
راهی که آیدا پناهنده، کارگردان فیلم تی تی برای بیان و ساخت 
جهان درونی خود در این فیلم انتخاب کرده اســت اســتفاده 
از تمثیــل، نمادپردازی، معناگرایی انتزاعــی یا تصویرپردازی 
استعاری نیست بلکه پناهنده جسورانه از طریق ایجاد گزاره های 
نامتعین و نامتجانس در بطن داستان خود، زمینه پرواز خیال 
مخاطب را فراهم می کند و بدون اجبار برای برداشــتی ثابت و 
متعین، وجهی منشورگونه برای داستان خود می آفریند که هر 
مخاطب با توجه به انگیزه ها، امیال، خیال ها و حتی عقده های 
درونی خود می تواند دنیای شــخصی خود را در این داســتان 

چندوجهی بیابد.
در آثار هنر سوررئالیستی، هنرمند می کوشد تا فضایی ایجاد 
کند که مضاف بر چیزهای مرئی، چیزهــای نامرئی را نیز به 
نمایش بگذارد. در حقیقت مخاطبی که آثار سوررئالیستی را 
به تماشا می نشیند از محدودیت های عقالنی رهایی می یابد 
و ماده رهاشــده ذهن او به راحتی می تواند به سطح باالتری از 
خیال ورزی دست یابد. باشــالر در دیدگاهی پدیدارشناسانه 
تخیل را احضار خاطره از بطن حافظــه و بازنمایی رؤیاها در 
هیأتی نو می داند. رؤیاها سرچشــمه اصلی نوعی نمادپردازی 
در آثار هنری اســت. زیرا خیال پردازی مانند هر کنشی دیگر 
عبارت اســت از فرایند منطقی رقابت بین امیال و حس های 
مختلف و در نهایت پیروزی یک میل نسبت به امیال دیگر در 
ذهن مخاطب است. کاری که فیلم  تی تی در ابعادی متفاوت از 
آثار نمادپردازانه می کند، کمک به مخاطب برای رها شدن از 
چارچوب ها و محدودیت های عقالنی و احضار خاطرات گذشته 
و حس های فراموش شــده و بازنمایی آن در قالبی تصویری 
برای مخاطب است، چنان که به همان اندازه که واقعی است، 
خیال انگیز نیز هست. ولی نقطه برتری آنجایی است که ورای 
داستان ملموس و بیرونی و منطقی می تواند در ذهن مخاطب 
براساس ناخودآگاه و خاطرات عمیق او بازنمایی  شود و تک تک 

نمادها معنایی معتبر پیدا کنند.
در فیلم تی تی، همه  چیز با سیری کامال واقعی و ملموس آغاز 
می شود ولی به مرور مخاطب متوجه اتفاق هایی طبیعی ولی 
به شدت نامتجانس و غیرمعقول می شود. روند هوشمندانه 
کارگردان و احتــراز او از هرگونه افــراط و تفریط و حرکت 
صحیح در میان مرز واقعیت و خیال باعث می شــود نه تنها 
ارتباط منطقی و مقدماتی مخاطب با اثر نمایشی قطع نشود 
بلکه در ادامه ذهــن مخاطب ایــن آزادی را می یابد که در 
میان خیال و رؤیاهای شخصی و ناخودآگاه اجتماعی خود 
مستغرق شــود و خیال پردازی کند. به همین دلیل همین 
قدر که این فیلم درباره اســتاد دانشگاهی بیمار و پرستاری 
دیوانه است، اشاره ای به داســتان خدایگان مایوس اساطیر 
نیز هست و همان قدر که تراژدی دخترکی ساده دل را بیان 
می کند، اشاراتی به ناخودآگاه اجتماعی و سرنوشت بشری 
نیز دارد. اشاره مستقیم به اینکه هر کدام از کاراکتر محوری 
و اشیا، از آتش و خانه و آب و خاک گرفته تا کاراکتری با نام 
ابراهیم، در واقع ظلم به اثر هنــری و زندانی کردن معنا در 
چارچوب یک نوع نگاه است. ولی این اثر به طرز جسورانه ای 
می تواند مخاطب را به مســیری ببرد که تمام داستان های 
دوران کودکی را به یاد بیاورد و جهانی خلق کند که در وهله 
نخست مخاطب را از چارچوب منطق و قراردادهای عقالنی 
برهاند و این حرکت را بیش از آنکه بابت آفرینش جهانی نو 
کارکرد داشته باشد، ابزاری جهت افشای تصاویر ناخودآگاه 
مخاطب و تطابق و استحاله آن با واقعیت درونی فیلم است. 
در نگاه سوررئالیست ها، رؤیاها حقایقی هستند که جهان را از 
چارچوب منطق و قراردادهای عقالنی می رهاند. و فیلم تی تی 
با برساختن دنیای خود مابین ذهنیات مخاطب و رویدادهای 
غیرطبیعی و نامتجانس فیلم به نوعی واقعیت گرایی تخیل 

دست می یابد.
زیرا همانطور که استعارات و انگاره ها می توانند بیانگر مفاهیم 
دیگر باشند، می توانند پستی و بلندی های ذهن بشری را نشان 
دهند؛ ذهن هر انسان ساختاری پیچیده دارد که برون و درون، 
حال و گذشــته را درهم تنیده و ادغام می کند و نکته جالب تر 
اینکه ذهن به واسطه زبان نه امری تازه و مستقل که ملغمه ای 
از تاریخ هســتی بشری از آغاز تا اکنون اســت. به همین دلیل 
وقتی ما با اینکه شــاید حتی یک بار در زندگی مار و خطر آن را 
به صورت مستقیم و بی واسطه تجربه نکرده ایم، بارها خواب های 
ترسناکی با محوریت مار دیده ایم زیرا به قول باشالر »وقتی با مار 
روبه رو می شویم، خطی طوالنی از ترسی که تمامی نیاکان ما را 

فراگرفته بود، در جان ما پدیدار می شود.«
به همین دلیل فیلم تی تی با آزادسازی تخیل مخاطب و حفظ 
فاصله مناسب بین خیال پردازی و واقعیت گرایی و حرکت روی 
موضوعاتی از قبیل افســانه ها و خرافه های مربوط به کولی ها و 
جادوگرها و فاصله هوشــمندانه از واقعیت، ایماژی منحصر به 
فرد از آرک تایپ های یونگی تا اسطوره ها و ناخودآگاه اجتماعی 
تا ترس ها و رؤیاهای شخصی ایجاد می کند که همان قدر نسبت 
به تک تک آنها می تواند بی ربط باشد، وابسته به آن است. حضور 
تی تی با آن لباس سرخ و تنهایی انسان ها در فیلم و آن فرمول 
فیزیکی نجات بشریت، به ناگاه ایماژی در ذهن به وجود می آورد 
که می تواند هم وابســته به تک تک این سرچشــمه ها باشد و 
هم ممکن اســت ملغمه ای از آنها. زیرا ایماژ ادبی در فلســفه 
پدیدارشناســی در کنار تخیل اســطوره ای قرار می گیرد و هر 
ایماژ مشخص در محور جانشینی تخیل قابلیت دگردیسی به 

تصویری دیگر نیز دارد.

 تئاتر مردمی
 پیاده روی اربعین

هنرهــای  مرکــز 
نمایشی حوزه هنری 
انقــالب اســالمی و 
حوزه هنری اســتان 
خوزســتان، ششمین 
همایــش بین المللی 
تئاتر مردمی پیاده روی 
»روایــت  اربعیــن 

راهیان« را شهریورماه امســال برگزار می کند. این 
همایش با نگاه نذر فرهنگی هنرمندان تئاتر کشــور 
در مسیر زوارالحسین در 2 کشور ایران و عراق برگزار 
می شود. مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقالب 
اسالمی که چند سالی است همزمان با ایام پیاده روی 
اربعین حسینی با اجرای گونه های مختلف نمایش 
در مســیر پیاده روی و مرزهای خروجــی ایران به 
عراق در این ایام ارادت خود را به اهل بیت)ع( نشان 
می دهد، فراخوان ششــمین همایــش بین المللی 
 تئاتر مردمی پیــاده روی اربعیــن »روایت راهیان« 

را منتشر کرد.
این رویداد با همکاری حوزه هنری استان خوزستان 
از ۱۸ شــهریور مصادف با ۱2 صفر آغــاز و تا 2۶ 
شــهریور مصادف با 2۰ صفر ادامه خواهد داشت. 
موضوعات همایش در قالب هــای اجرایی تعزیه 
)شبیه خوانی(، نمایش موکبی، نقالی، پرده خوانی، 
نمایش خیابانی، مقتل خوانی، سرود و شعرخوانی 
اســت. برای دریافت اطالعات بیشــتر می توانید با 

شماره۱۴- ۰۶۱۳۳۷۳۱۳۱2 تماس بگیرید.

ده گفتار از شاهنامه پژوهان 
برجسته جهان منتشر شد

نشــر تاریخ ایران کتــاب »ده گفتار 
درباره شــاهنامه فردوســی« نوشته 
گروه نویسندگان شــامل فرانکلین 
لوئیــس، چارلز ملویل، الــگ گرابار، 
دیک دیوس و دیگران، ترجمه فهیمه 
شــکیبا )عضو هیأت علمی دانشگاه 
ولیعصر )عج( رفســنجان( و علیرضا 
مهدی نژاد را با شمارگان هزار نسخه، 

۳۳2 صفحه و بهای ۱۴۰ هزار تومان منتشــر کــرد. مقاالت 
کتاب شامل این عناوین است: »شاهنامه فردوسی یکی از آثار 
»ادبیات جهان«، »رشیدالدین و شــاهنامه«، »چرا شاهنامه 
مصور شد؟«، »شاهنامه: بین ســامانیان و غزنویان«، »مسئله 
منابع فردوسی«، »دین در شاهنامه«، »اخالق جنگ و صلح در 
شاهنامه فردوسی«، »مرگ پادشاهان: هویت گروهی و تراژدی 
»نژاد« در شاهنامه فردوسی«، »مار و جادو: انسانیت، جنسیت 
و نیروهای اهریمنی در شاهنامه فردوسی« و »کهن الگوی شیاد 

در شاهنامه«. 
کتاب حاضر، مجموعه ۱۰ مقاله درباره شاهنامه فردوسی است 
که در آنها به برخی مفاهیم و مضامیــن ادبی، تاریخی، دینی، 
هنری، داســتانی، اعتقادی و اجتماعی در حماسه ملی ایران 
پرداخته شده اســت. مقاله های برگزیده، به قلم برجسته ترین 
اســتادان و پژوهشــگرانی که اغلب، غربــی و گاه ایرانیان در 
غرب تحصیل کرده اند و در حوزه های ادبیات فارســی، تاریخ، 
ایران شناسی و مطالعات اسالمی صاحب نظرند نوشته شده است. 
در کتاب نخست 5 مقاله ای آورده شده که در آنها، به طورکلی، 
موضوع شاهنامه مطالعه و بررسی شده ، سپس، 5 مقاله مرتبط با 
مفاهیم دین، جنگ و صلح و اخالق، مرگ، نیروهای اهریمنی و 

شیاد در شاهنامه برگردان شده است

فلسفه ورزی با لباس
بیست و هشتمین نشست عصر 
چهارشنبه های بخارا با محوریت 
نقد و بررسی کتاب »مد و فلسفه: 
اندیشیدن با ســبک« امروز در 
کتابفروشــی فرهنگان فرشته 
برگزار می شــود. کتاب »مد و 
فلسفه: اندیشــیدن با سبک« 
اثر جســیکا ولفندیــل و جنت 

کنت به تازگی با ترجمه ریحانه صارمی توســط انتشــارات 
نگارستان اندیشه منتشر شده که بیست و هشتمین نشست 
عصر چهارشــنبه های بخارا با حضور مترجم کتاب و میثم 

سفیدخوش و نینا مازیار به نقد و بررسی آن اختصاص دارد.
کتاب »مد و فلســفه: اندیشیدن با سبک« ســومین کتاب 
از مجموعه کتاب های فلســفه برای همه اســت که پس از 2 
سال باالخره از ممیزی بیرون آمد و مجوز نشر گرفت. این اثر 
همانند سایر آثار این مجموعه به قلم جمعی از فیلسوفان غربی 
نوشته شده و جسیکا و ولفندیل و جنت کنت ویراستاران آن 
هســتند. در دنیای معاصر هویت، ابزاری آشکارتر برای خود 
برگزیده است: پوشــاک. اکثر فرقه ها، دسته ها، جنبش های 
اجتماعی و حرکت های مذهبی نمادی قابل پوشــش با خود 
حمل می کنند: لباس های شرقی سنت گرایان و جلیقه های 
زرد معترضان فرانسوی، همگی بار نمادین گرایش های شان 
را بر دوش می کشند. لباس، نماینده افکار افراد نیز گشته اند 
و می توان انتظار داشــت که تعامالت در سطح لباس ها شکل 
بگیرد. در اینجاســت که پرداخت نظری و فلسفی به زندگی 
روزمره و به ویژه مســئله »مد« حائز اهمیت می شود. نشست 
بررسی این کتاب امروز از ســاعت ۱۸:۳۰ در خانه فرهنگان 
فرشته برگزار و به صورت مستقیم از اینســتاگرام این مرکز 

پخش می شود.

کتاب

رویداد

نمایش

ابوالفضل بنائیانیادداشت

نمایش تخت  حوضی یا سیاه بازی یکی از گونه های مهم نمایشی ایران 
است که در رده نمایش های آئینی و سنتی دسته بندی می شود و 
طرفداران پر و پا قرص خود را دارد. پایگاه اجرای چنین نمایش هایی 
اغلب تماشاخانه پرقدمت سنگلج است. نمایش سیاه بازی »مبارک 
در ژاپن« به نویسندگی و کارگردانی علی فتحعلی که از آغاز تیرماه در این تماشاخانه روی صحنه رفته، با 
استقبال خوب مخاطبان روبه رو شده، گرچه این نمایش سال ها پیش هم در غالب شهرهای ایران اجرا و با 
تحسین گسترده عالقه مندان نمایش های ایرانی مواجه شده بود. داستان نمایش در دهه60 کشور اتفاق 
می  افتد و در واقع ادای دینی به بزرگان هنر سیاه بازی و مرکز فعالیت های آنها )تئاتر الله زار( است. استاد 
داوود داداشی ، از پیشکسوتان عرصه سیاه بازی،  در نقش مبارک و علی فتحعلی در نقش »میرزاتیمور«، 
به همراه گروهی از بازیگران جوان و تازه نفس در این نمایش ایفای نقش می کنند. به بهانه استقبال گرم 

تماشاگران از نمایش مبارک در ژاپن، گپ وگفتی با این بازیگر نامدار تئاتر تخت حوضی داشته ایم.

آقای داداشی! شما را به عنوان یکی از 
پیشکسوتان نمایش سیاه بازی می شناسند. لطفًا 
کمی از پیشینه ورودتان به نمایش های آئینی و 
سنتی بگویید؛ اینکه چگونه بازیگر نقش سیاه 

شدید؟
ابتدا باید خوشحالی خود را ابراز بکنم که جوانانی نظیر 
شما به اینگونه نمایش عالقه مندند و اجازه نمی دهند 
نمایش های ملــی و آئینی ما، مثــل تخت حوضی و 
تعزیه خوانی و همچنین هویت ایرانی فراموش بشود. من 
ابتدا در زنجان تعزیه کار می کردم. بعد آمدم تهران و در 
کانون ابوذر و کانون میثم تعزیه را ادامه دادم. سال ۶۴ به 
دعوت دکتر داوود فتحعلی بیگی وارد دنیای نمایش های 
آئینی سنتی شدم و به شکل حرفه ای کارم را آغاز کردم. 
البته تا سال ۶۷ کنار اســتاد »سعدی افشار« وردست 
سیاه بودم؛ یعنی ایشان سیاه بود و من نقش های سفید 
و جدی بازی می کردم. نمایش »ســلطان و مبدل« 
نخســتین نمایشــی بود که در آن روی صحنه رفتم 
که ۶ماه روی صحنه بود و من کنار اســتاد افشار بازی 
می کردم. هر شب پشت صحنه می نشستم و به کارهای 
ایشان نگاه می کردم تا بیاموزم از چه تکنیک و عناصری 

برای خنداندن تماشاگر استفاده می کند.
گویا شما در عرصه نمایش های آئینی 

تحصیالت عالیه دارید. درست است؟
بله، من نخستین هنرجوی فارغ التحصیل رسمی نقش 
سیاه از کانون نمایش های آئینی سنتی پس از انقالب 
هستم؛ یعنی این کار را علمی، آکادمیک و دانشگاهی 
و زیرنظر استادانی مانند دکتر فتحعلی بیگی، استاد 
مجید جعفری، اســتاد علی نصیریان، استاد سعدی 
افشار، استاد گرجی و بســیاری از دیگر بزرگان تئاتر 
ســنتی یاد گرفتم. حدود ۴۰سال است نمایش های 

تخت حوضی کار می کنم.
نخســتین باری که به عنوان سیاه در 

اینگونه نمایش ها بازی کردید، چه زمانی بود؟
سال۶۷در اختتامیه نخستین جشنواره نمایش های 
آئینی سنتی، در سالن اصلی تئاترشهر، خرقه سیاه را 

در حضور مقام های بزرگ مثل مرحوم سعدی افشار، 
رئیس مرکز هنرهای نمایشی، وزیر فرهنگ و خیلی از 

سیاه بازهای قدیمی دیگر تنم کردند.
آیا شما در سری قبلی اجراهای مبارک 
در ژاپن حضور داشــتید؟ چطور به بازی در این 

نمایش دعوت شدید؟
خب رفاقت مــن و علی فتحعلــی )کارگــردان( به 
۴۰سال پیش در تئاتر الله زار برمی گردد. آن زمان به 
ما می گفتند زوج هنری. همه جا با هم می رفتیم و کار 
هنری می کردیم. من نقش سیاه را بازی می کردم، علی 
وردست سیاه را بازی می کرد. با هم خیلی نمایش کار 
کردیم. یک سیاه باز همیشه کسی را به عنوان وردست 
انتخاب می کند که بازی با او را بلد باشد. علی مدت ها با 
سعدی افشار کار کرده. این کار را بلد بود. بنابراین راحت 
با ایشان در بازی روی صحنه بده بستان داشتم. آدم با 
هر کسی نمی تواند برود روی صحنه. اگر کسی تکنیک 

تخت حوضی را بلد نباشد، نقش سیاه خراب می شود.
شــما برای بــازی در نمایش های 
ســیاه بازی، معموالً چه نکته هایــی را درنظر 

می گیرید؟
وقتی می خواهم کاری را قبول بکنم، اول می بینم چه 
کســانی بازی می کنند. باید حتماً در این راسته کار 
کرده باشند. االن هنرمندان خوب و بااستعدادی در این 
زمینه داریم، ازجمله غالم بابوته، پرویز سنگ سهیل 
یا زنده یاد مجید فروغی که به رحمت خدا رفت. البته 
تعدادشان کم است. به اندازه تعداد انگشتان دو دست 
تخت حوضــی کار حرفه ای داریم. یادم نیســت چه 
سالی، اولین بار اســتاد افشار و علی فتحعلی نمایش 
مبارک در ژاپن را در الله زار اجرا کردند. نویسندگی 
و کارگردانی آن اجرا بر عهــده دکتر محمود عزیزی 
بود. آن اجرای الله زار را دیدم. بعد دکتر فتحعلی بیگی 
نمایش را بازنویســی و آداپته کرد و ما در اداره تئاتر 
ســابق )خیابان پارس( تمرین کردیم که در فرانسه 
اجرا بکنیم. آن موقع آقاسعدی نقش سیاه بود و من 
پس از چند ســال سیاه بازی، نقش ســفید گرفتم! 

چون ایشان پیشکسوت بودند. البته آن زمان به خاطر 
برخی حواشــی، به این ســفر خارجی نرفتیم. االن 
که داریم دوباره این نمایش را اجــرا می رویم، آقای 
فتحعلی یکسری دخل و تصرف هایی با توجه به تجربه 
و درایتی که در این عرصه دارند، در کار اعمال کردند. 
من هم کمک هایی در شــکل گیری آن کردم. حتي 
شــعر اول نمایش را من گفتم: »روزی روزگاری بود، 
بابا الله زاری بود«. این شعر را از ته دلم گفتم تا همه 
بدانند ما آن بودیم و این شدیم. برای خودمان کسی 
بودیم. االن ببینید همه کشورها به نمایش سنتی شان 
بها می دهند. »کابوکی« ژاپن، »کمدیا دالرته« ایتالیا 
یا »کاتــاکاال«ی هند را ببینید. همــه، نمایش های 
سنتی شــان را آبیاری می کنند ولی ما فقط تیشه به 
ریشــه این درخت پهناور می زنیم که نیاز به آبیاری 
دارد یا آن را می خشــکانیم. از این گونه نمایشی باید 
حمایت بشود. باید به آن بودجه و مکان خاصی بدهند. 
سال هاست می گوییم تماشاخانه سنگلج را اختصاص 
بدهید به نمایش های آئینی و ســنتی. هر کسی بلد 
است، بیاید کار بکند. حتي دانشجویان این رشته هم 
اگر ضعیف باشند، تجربه می کنند و یاد می گیرند اما در 
ضرب المثل ها گفته اند »گوش اگر گوش تو و ناله اگر 

ناله من/ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است«.
تعامل تان با آقای فتحعلی در اجرای  
مبارک در ژاپن  چطور بود؟ دست تان برای اجرای 

بداهه در نقش سیاه باز بود؟!
ببینید، هر نمایش ســیاه بازی شــاید بارها توسط 
کارگردان های مختلف اجرا بشود یا نویسندگان، شکل 
نمایش را تغییر بدهند و آن را بازنویسی بکنند. در واقع 
چارچوب نمایش، همان است اما بستگی دارد به ذوق 
و سلیقه بازیگران. من و علی فتحعلی زبان همدیگر را 
بلدیم. با همفکری یکدیگر، متن و اجرا را به روز کردیم. 
تکه های جدید و بامزه را جایگزین تکه های قدیمی 
کردیم. خب یکسری کارها در تخت حوضی کاربرد 
ندارد. شــاید آن زمان که اجرا می شد کاربرد داشته 
اما االن دیگر ندارد و باید یک چیز امروزی به آن اضافه 
کرد. به روزرسانی یعنی همین! مثالً آن وقت ها همه جا 
می گفتند شهرداری به خانه ها عقب نشینی داده! آن 
موقع که این را می گفتم، مردم خیلی خوش شــان 
می آمد! می خندیدند و دســت می زدنــد، ولی االن 
برای شان عادی شده! یا مثاًل ترجیحم این بود خیلی 
از تکه هایی را که قباًل در این نمایش کار می شد، دیگر 
ارائه نکنم و تکه های نو ارائه بدهم، چون مصرف زمانی 

آنها گذشته و االن باید از تکه های نو استفاده بکنیم.
به نظر شما، جایگاه نمایش های سنتی و 
آئینی بین مردم امروز چگونه است؟ چه راهکاری 
دارید که مردم بیشتر از این  گونه نمایش ایرانی 

حمایت بکنند؟!

اتفاقاً مردم برخالف مسئوالن، این گونه نمایش های 
ایرانی را خیلی دوست دارند. تئاتر تخت  حوضی اگر 
گاهی مهجور می ماند، به خاطر این  است که تبلیغات 
نداریم. قدرت اشــاعه این کار را نداریم. صداوسیما 
از ما حمایت نمی کند. وقتــی می رویم به تلویزیون، 
می گویند سفید کار کن! اسمش سیاه بازی  است! مگر 
می شود سفید کار کرد؟! مجبوریم صورت مان را سیاه 
نکنیم. این به دل مردم نمی نشیند، ولی در تئاتر به دل 
مردم می نشیند. ما متأسفانه برداشت بدی از شخصیت 
سیاه کرده ایم. بعضی ها فکر می کنند نوعی تبعیض 
نژادی اســت و داریم سیاه ها را مســخره می کنیم. 
درصورتی که سیاه، سلطان صحنه است. سیاه نماینده 
مردم روی صحنه است. ســیاه حق خودش و مردم 
را از ظالم می گیرد. بــرای او فرقی نمی کند در بارگاه 
سلطان باشــد یا خانه اربابی که خرج او را می دهد. 
حرفش را می زند و از کســی نمی ترسد. پس نباید 
گفت با شخصیت »ســیاه« مظلوم کشی می کنیم! 
نه، سیاه محور نمایش اســت. او می خواهد حقش را 
بگیرد. ببینید، ما فقط عید نوروز یاد سیاه می افتیم. 
گرچه »حاجی فیروز« با مبارک تخت  حوضی، 2مقوله 
جداگانه  است. گروهی فکر می کنند مبارک، همان 

حاجی فیروز است!
پس معتقدید شخصیت سیاه، محبوب 

تماشاگران است!
بله، مردم خیلی شخصیت ســیاه را دوست دارند. من 
هر نمایشــی را اجرا کردم، بی اغــراق بگویم چند ماه 
روی صحنه بود. نمایشی داشتم به نام »رام کردن زن 
سرکش« نوشته ویلیام شکسپیر که آقای فتحعلی بیگی 
آن را ایرانی و آداپته کرده بود. ۳ماه در ســنگلج اجرا 
رفتیم. »بیژن و منیژه« را 2ماه اجرا کردیم. داســتان 
»یوسف و زلیخا« را هم در قالب نمایش سیاه بازی در 
تاالر اندیشه حوزه هنری کار کردیم. بنابراین مردم این 
نمایش را می فهمند و دوست دارند. فقط تبلیغات ما 
ضعیف است و اگر به ما کمک بکنند کمی این کار بال و 

پر بگیرد، به خدا در دنیا حرف اول را می زند!
نکته ناگفته ای اگر مانده، بفرمایید.

در پایان این را بگویم که یک بار رفتم ارمنستان، نمایش 
»هملت« را به شکل سیاه بازی کار کردم! جشنواره ای 
بود به نام »هملت« که همه کشــورها هملت را اجرا 
می کردند. ما هم اجرای ســیاه بازی هملت را بردیم. 
رئیس جشــنواره که فکر می کنم وزیر فرهنگ شان 
بود، گفت »مرحبا به شجاعت ات«! و من را تحسین 
کرد. ما باید قدر داشته هایمان را بدانیم و حمایت شان 
بکنیم. مرحوم سعدی افشار باید حمایت می شد، ولی 
نشد. به خاطر چه این کار را می کنیم؟ به خاطر مردم. 
خودمان هم این کار را دوست داریم. من معتقدم سیاه 

همیشه زنده است و هیچ وقت هم نمی میرد.

در نمایش کمدی »مبارک در ژاپن« به کارگردانی 
»علی فتحعلی« که این شب ها در تماشاخانه سنگلج 
در حال اجراست،  بازیگری به نام »نگار مقدسی« 
حضور دارد که از سال ها پیش، کنار استاد فتحعلی در نمایش های 
آیینی و سنتی بازی دارد. مقدسی گرچه در رشته مدیریت بازرگانی 
تحصیل کرده و دانش آموخته کارشناسی ارشد این رشته  است اما 
استعداد و عالقه اش به بازی در نمایش های ایرانی او را به صحنه تئاتر 
سنتی کشید. با وی درباره حضورش در این نمایش و همکاری مجدد 

با علی فتحعلی گپ وگفتی داشته ایم.

شما پیش از حضور در نمایش »مبارک در ژاپن«، سابقه 
همکاری با آقای علی فتحعلی را در نمایش های دیگر داشته اید. چه 

شد که در این نمایش هم با ایشان هم بازی شدید؟!
نمایش »مبارک در ژاپن« قرار بود آذرماه ســال گذشــته در بیستمین 
جشنواره نمایش های آیینی سنتی شرکت بکند که آقای فتحعلی بازیگران 
مورد نیازشان را جمع کردند و به من هم برای بازی اطالع دادند. نمایشنامه 
را که خواندم، خیلی از متن خوشم آمد. در جشنواره اجرا رفتیم اما چون 
به خاطر شرایط کرونا، جشنواره آنالین بود، ما زیاد حس وحال و هیجان 
الزم را برای اجرا نداشــتیم! در کل تئاتر باید زنده و با حضور تماشاگران 
باشد، چون دست زدن و خندیدن مردم خیلی به بازیگر انرژی می دهد. 
وقتی به ما نوبت اجرای عمومی در تماشاخانه سنگلج دادند، آمدیم اینجا و 

با کارگردانی استاد فتحعلی نمایش را روی صحنه بردیم.
شکل گیری نقش »ستاره« چقدر مرهون راهنمایی های 

کارگردان است و چقدر نتیجه تالش خودتان؟!
باید تأکید بکنم که استاد فتحعلی برای ساخته شدن یک نقش، خیلی 

راهنمایی می کند. حتی در کارهای قبلی به همین شکل کار می کردند. 
در همه کارهایی که من با ایشان بودم، تکه هایی که به من می گفتند وارد 
بازی ام بکنم، خیلی دست و خنده می گیرد. در همین نمایش، صحنه ای 
داریم که ستاره ظاهراً الل شده و مدام می گوید »اَبَه اَبَه«. در این صحنه 
میرزاتیمور می آید و به همه اعضــای خانواده اش می گویــد »اَبَه اَبَه«! 
در تمرین ها پیش خودم فکر کردم این صحنه اصاًل از تماشــاگر خنده 
نمی گیرد. تصمیم گرفتم نظرم را به استاد بگویم. وقتی جسارت کردم و 
باالخره موضوع را با خجالت به استاد گفتم، ایشان با خنده گفتند: »شما 
چون تجربه اش رو ندارین، نمی دونید. من می دونم!«، و دقیقاً روز اول اجرا، 
همان صحنه آن قدر خنده گرفت که من خیلی خجالت کشیدم. بعد از 
آن دیگر هرچه استاد می گفتند، من نه نمی گفتم. البته قبل از آن هم نه 
نمی گفتم اما گاهی پیشنهادهایی می دادیم و ایشان برحسب تجربه ما را 

راهنمایی می کردند.
خودتان چه ایده هایی برای اجرای این نقش 

داشتید؟ 
در کل اســتاد فتحعلی در تمرین ها دســت همــه را باز 
می گذاشتند که هر کار و ایده ای دارند، انجام بدهند و بعد 
در نهایت، ایده بازیگران از فیلتر استاد فتحعلی رد می شد. 
برای شکل گیری این نقش، آقای فتحعلی آن قدر خودشان 

به ما ایده می دادند که دیگر به فکرکردن ما نمی رسید. 
نه فقط در مورد نقش ستاره، بلکه برای همه نقش ها.

شما در یک رشــته غیرهنری 
تحصیل کرده اید. اولین بــار چطور وارد 

دنیای بازیگری شدید؟
من خیلی اتفاقی وارد بازیگری شــدم. هیچ 

کالسی نرفتم.کالس من، فقط گفته های استاد فتحعلی بوده. نخستین 
باری که در نمایش های سنتی بازی کردم، در نقش یک دختر شیرین عقل 
بازی داشتم. یک شب بازیگر آن نقش نیامد، به من گفتند برو روی صحنه! 
و من بی مقدمه رفتم روی صحنه. جالب اســت که هیچ استرســی هم 
نداشتم! بعد گفتند چقدر خوب بازی کردی و از آن به  بعد بازیگری ام در 

نمایش های ایرانی و سیاه بازی شروع و تکرار شد.
با توجه به اینکه شــما قباًل هم در نمایش های سنتی و 
سیاه بازی ایفای نقش کرده اید، به نظرتان امروز جایگاه نمایش های 

سیاه بازی بین مردم در چه سطحی است؟
ببینید، اول این را بگویم که به خود من برای بازی در نمایشــنامه های 
کالســیک و خارجی خیلی پیشــنهاد می شــود. می دانم کسی که به 
دنیای تئاتر می آید باید هر نقشــی را بازی بکند امــا ارتباطی که من با 
نمایش سیاه بازی، سنتی، تخت حوضی و ایرانی می گیرم، با نمایش های 
خارجی نمی گیرم. اصالً نمی توانم با آن نمایش ها ارتباط برقرار بکنم. در 
نمایش های ایرانی، روح زندگی وجود دارد. وقتی آدم روی صحنه 
می آید، کم کم به آن معتاد می شود و اصاًل دیگر دوست ندارد آن 
اعتیاد را ترک بکند. این نوع نمایش خیلی خوب است. آدم وقتی 
پایش را روی صحنه می گــذارد، همه  چیزهای دیگر یادش 
می رود. به نظرم نمایش ایرانی و تخت حوضی، مدل خیلی 
خوبی از اجرای تئاتر است و طرفداران خودش را هم 
دارد. حتی گاهی می بینیم تماشاگران شیک 
و کت وشلوارپوش و باکالســی به تماشای 
نمایش ما می آیند که تعجب می کنیم چطور 
اینها آمدند کار تخت حوضی ببینند! ولی اتفاقاً 

آنها عاشق سیاه بازی اند.

گفت وگو
احمدرضا حجارزاده

روزنامه نگار
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